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Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als centres d’en-
senyament sufragats amb fons públics
250-00833/11
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes de l’Escola Gaspar de 
Portolà, de Balaguer
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Proposta de resolució sobre el millorament de la coexistència de l’os amb els ha-
bitants del territori
250-01111/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

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 45
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el compliment dels acords de pau a Colòmbia
250-01113/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

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 46
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

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 46
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

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 47
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-01117/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

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 47

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei d’urgències nocturnes al CAP 
Cervelló
250-01119/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

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 48
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre les derivacions de l’Hospital de la Seu d’Urgell
250-01121/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre les inversions a l’Hospital de Móra d’Ebre
250-01122/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-01123/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49
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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 49
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

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 50
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la inversió a la carretera N-II al Maresme
250-01126/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre dos centres d’atenció primària de Cerdanyola del Vallès
250-01128/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb dificultats d’apre-
nentatge
250-01129/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la seguretat a la zona oest de Figueres
250-01130/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades
250-01131/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre el gasoducte Midcat
250-01132/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

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 52
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre el Parc de Bombers Voluntaris del Pont de Suert
250-01134/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre l’accés a l’habitatge dels joves
250-01135/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut de Roda de Berà
250-01136/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre la manca de personal funcionari d’habilitació estatal
250-01137/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre l’avaluació dels casos de malnutrició infantil a Catalunya
250-01138/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 54
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 54
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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 54
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 54

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 54
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 54

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari
302-00190/11
Rectificació del text presentat 55

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Modificació del calendari de sessions plenàries per al cinquè període de sessions
244-00012/11
Acord 56

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
410-00007/11
Baixa de membres 56

Composició de la Comissió de Territori
410-00008/11
Baixa de membres 57

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11
Designació de la presidència i baixa de membres 57

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
410-00014/11
Baixa de membres 58

Composició de la Comissió del Reglament
410-00016/11
Substitució de membres 58

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
412-00006/11
Baixa de membres 59

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 432/XI, sobre la contractació de serveis 
d’assessorament jurídic per als centres sanitaris
290-00404/11
Sol·licitud de pròrroga 59
Pròrroga del termini per a retre comptes 59

Control del compliment de la Resolució 458/XI, sobre la regulació de la segona 
activitat de mossos d’esquadra, policies locals, bombers, agents rurals i personal 
penitenciari
290-00428/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60

Control del compliment de la Resolució 476/XI, sobre la sostenibilitat de l’Hospital 
Universitari Sant Joan, de Reus
290-00446/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  64
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Control del compliment de la Resolució 566/XI, sobre l’impuls dels consells d’in-
fants i joves
290-00530/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  65

Control del compliment de la Resolució 577/XI, sobre els treballs relacionats amb 
l’economia col·laborativa del Govern de la Generalitat
290-00541/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  67

Control del compliment de la Resolució 582/XI, sobre la seguretat a Sant Cugat 
del Vallès
290-00546/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  68

Control del compliment de la Resolució 585/XI, sobre la inserció laboral de les per-
sones sense llar
290-00549/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  69

Control del compliment de la Resolució 587/XI, sobre la cobertura de les absències 
laborals per un permís de maternitat o paternitat
290-00551/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  71

Control del compliment de la Resolució 588/XI, sobre el tractament integral dels 
pacients amb implant coclear
290-00552/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  71

Control del compliment de la Resolució 598/XI, sobre el centre de transformació 
d’Endesa a Sant Feliu de Llobregat
290-00562/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  72

Control del compliment de la Resolució 599/XI, sobre els programes de valorització 
prèvia de projectes innovadors destinats a les empreses
290-00563/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  73

Control del compliment de la Resolució 718/XI, sobre el subministrament elèctric a 
la Torre de Cabdella
290-00678/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  74

Control del compliment de la Resolució 720/XI, sobre la racionalització i el soterra-
ment de les línies d’alta tensió de Nou Barris, a Barcelona
290-00680/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  75

Control del compliment de la Resolució 740/XI, sobre el Pla estratègic de serveis 
socials
290-00700/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  75

Control del compliment de la Resolució 757/XI, sobre la regulació de l’economia 
col·laborativa
290-00717/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  76

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 116/XI, sobre la mercantilització de la vida i dels 
béns i els serveis comuns
390-00116/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 77

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe de la Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa
335-00014/11
Presentació: Govern de la Generalitat 80
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Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme 
polític en la televisió i la ràdio corresponent al maig del 2017
337-00036/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 81

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4362/2017, interposat pel president del Govern de l’Es-
tat, contra l’article 5 de la Llei 17/2017, de l’1 d’agost, del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat
381-00016/11
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 82

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera del Parlament 
de Catalunya
501-00001/11
Nomenament 82
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als 
centres d’ensenyament sufragats amb fons públics
250-00833/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 27, tinguda el 19.09.2017, 
DSPC-C 522.

Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes de l’Escola 
Gaspar de Portolà, de Balaguer
250-00835/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 27, tinguda el 19.09.2017, 
DSPC-C 522.

Proposta de resolució sobre uns fets ocorreguts a Mataró i Balaguer
250-00839/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 27, tinguda el 19.09.2017, 
DSPC-C 522.

Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona
250-00914/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 27, tinguda el 19.09.2017, 
DSPC-C 522.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP CSP; GP PPC (reg. 68455; 68505; 68609).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 19.09.2017 al 26.09.2017).
Finiment del termini: 27.09.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

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

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 67515, 67766, 69202, 69290, 69291 i 69467 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Socials i Famílies, 18.09.2017 i 19.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 67515)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 
116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari (tram. 202-00017/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del paràgraf desè de l’exposició de motius

Aquesta proposició de llei es dicta abordant la competència compartida que té 
la Generalitat en matèria de medi ambient i la competència per a l’establiment de 
normes addicionals de protecció, especialment pel que fa en relació a la regulació 
sobre la correcció de la generació de residus (Article 144.1.e. EAC). Així mateix, 
certs aspectes d’aquesta llei es dicten en virtut de la competències exclusiva que té 
la Generalitat respecte la regulació i el desenvolupament del sector alimentari (Arti-
cle 116.1.a.) i l’establiment i l’execució de les normes i els estàndards de qualitat re-
lacionats amb l’activitat comercial (Article 121.1.e.) del nostre Estatut d’Autonomia, 
tot respectant el principi d’autonomia local i les competències pròpies, que l’Estatut 
li confereix als governs locals en relació a la regulació de l’establiment d’autoritza-
cions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràc-
ter comercial en actuacions econòmiques tenint en compte afegir l’ètica i els valors.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 1

2. S’entén per malbaratament d’aliments l’acció de desaprofitar nutrients pel con-
sum humà, tot i tenir encara valor com a recurs nutritiu ser aptes per al consum.
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra a de l’article 2

a) Malbaratament d’aliments: A més de la definició establerta en l’apartat segon 
de l’Article 1 d’aquesta llei, s’entén per malbaratament d’aliments, les restes d’ali-
ments preparats o cuinats menjables, el menjar en bon estat, envasat o no, que hom 
pot trobar dins dels circuits de recollida selectiva de la fracció orgànica de residus 
municipals i la recollida de la fracció resta que generen les llars, la restauració, els 
menjadors escolars i de col·lectivitats i la distribució al detall.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra c de l’article 2

c) Data de consum preferent: S’entén com la data que confirma la qualitat de 
l’aliment, és a dir, el temps en què el producte manté intactes les seves propietats 
organolèptiques.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra c de l’apartat 1 de l’article 4

c) Persones físiques o jurídiques, que es dediquen al sector de l’hostaleria, l’edu-
cació i/o la restauració 

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra a de l’apartat 2 de l’article 6

a) Capacitar i implicar els seus treballadors i treballadores perquè actuïn de ma-
nera activa en la reducció del malbaratament alimentari en els processos productius.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de la lletra d de l’apartat 2 de l’article 6

d) Implicar els treballadors i treballadores dels establiments en l’acció contra el 
malbaratament, com a principals responsables de l’activitat comercial i el contacte 
directe amb el consumidor.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra f a l’apartat 2 de l’article 6

f) Dret a saldar els aliments que han perdut valor comercial.

Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 3 de l’article 6

3. Són deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració i l’educació: 

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra c bis a l’apartat 3 de l’article 6

C bis) Informar activa i visiblement al consumidor de la possibilitat de poder en-
dur-se a casa els aliments emplatats que no s’hagin consumit.
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Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra e a l’apartat 3 de l’article 6

e) Crear estratègies per reduir el malbaratament al plat.

Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra f a l’apartat 3 de l’article 6

f) Redistribuir els excedents.

Esmena 13
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra g a l’apartat 3 de l’article 6

g) Dret a saldar els excedents.

Esmena 14
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra b de l’article 8

b) Rebre formació i informació clara i entenedora en del bon maneig i aprofita-
ment dels aliments en totes les etapes de la cadena alimentària.

Esmena 15
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra c de l’article 8

c) Endur-se a casa els aliments emplatats, que no hagi consumit en un establi-
ment de restauració o educatiu, per evitar que es malbaratin.

Esmena 16
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra d a l’article 8 

d) Dret a estar correcta i degudament informat sobre la diferència entre caduci-
tat i consum preferent, a més de tota aquella informació necessària que li permeti 
conèixer i l’ajudi a millorar els seus hàbits de compra i de consum.

Esmena 17
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra a de l’article 13

a) Mesures de coordinació i intercanvi d’experiències que impulsin les adminis-
tracions, les iniciatives privades i les entitats socials.

Esmena 18
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra c de l’article 13

c) Accions de sensibilització, orientades a conscienciar la societat sobre els bene-
ficis de l’aprofitament alimentari, com una forma d’expressió de la solidaritat entre 
els ciutadans i com una mesura correctora mediambiental.

Esmena 19
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra e a l’article 13

e) Protocols d’actuació per a fer arribar de manera segura i traçable els exce-
dents alimentaris de l’Hosteleria o l’àmbit escolar a entitats d’acció social.
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Esmena 20
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra d de l’article 14

d) Campanyes de conscienciació: l’Administració de la Generalitat, juntament 
amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durà a ter-
me campanyes de sensibilització dirigides als consumidors per tal de recuperar el 
valor del menjar i concebre les restes alimentàries com un recurs. Aquestes Campa-
nyes seran extensibles també a les escoles.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 67776)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari (tram. 202-00017/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de l’apartat primer de l’article 1, amb la redacció següent

«Article 1. Objecte i finalitat
1. La present llei té com objecte establir les accions pertinents per tal de incen-

tivar i mobilitzar a l’administració i a tots els agents de la cadena alimentària els 
subjectes establerts en l’article 3, en la lluita contra el malbaratament d’aliments i 
incentiva l’aprofitament de l’excedent alimentari. per assolir un millor aprofitament 
dels aliments i els recursos alimentaris i reduir el seu malbaratament. [...]»

Esmena 2
GP Socialista
De modificació de l’apartat segon de l’article 1, amb la redacció següent

«Article 1. Objecte i finalitat
[...]
2. S’entén per malbaratament d’aliments l’acció de desaprofitar nutrients pel con-

sum humà, tot i tenir encara valor com a recurs nutritiu. alimentari aquells aliments, 
així com aquelles parts no menjables d’aliments, que descartem de la cadena ali-
mentària i que es recuperen o llencen.»

Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’un paràgraf a la lletra a de l’article 2, amb el redactat següent

«Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Malbaratament d’aliments: A més de la definició establerta en l’apartat segon 

de l’article 1 d’aquesta llei, s’entén per malbaratament d’aliments, les restes d’aliments 
preparats o cuinats menjables, el menjar en bon estat, envasat o no, que hom pot tro-
bar dins dels circuits de recollida selectiva de la fracció orgànica de residus munici-
pals i la recollida de la fracció resta que generen les llars, la restauració i la distribu-
ció al detall. També aquells que es recuperen o llencen mitjançant el compostatge, 
collites sembrades - no recollides, digestió anaeròbica, producció de bioenergia, 
cogeneració, incineració, disposició a clavegueres, abocadors o rebutjats al mar.»
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Esmena 4
GP Socialista
De modificació de la lletra b de l’article 2, amb el redactat següent

«Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
[...]
b) Data de caducitat: S’entén com la data que confirma la seguretat de l’aliment, 

amb la qual s’adverteix sobre ei dia límit a partir del qual l’aliment no és adequat 
per al consum des del punt de vista sanitari. Indica fins a quina data l’aliment con-
serva la qualitat esperada. Passada aquesta data, segueix sent segur consumir-lo, 
sempre que s’hagi conservat de conformitat amb les instruccions de conservació i 
l’envàs es preservi intacte.»

Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un incís a la lletra c de l’article 2, amb el redactat següent

«Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
[...]
c) Data de consum preferent: S’entén com la data que confirma la qualitat de l’ali-

ment, és a dir, el temps en què el producte manté Intactes les seves propietats or  ga-
no lèptiques.»

Esmena 6
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra c bis a l’article 2, amb el redactat següent

«Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
[...]
c bis) Entitats d’acció social: entitats i associacions, generalment sense ànim de 

lucre, que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclu-
sió social.»

Esmena 7
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra c ter a l’article 2, amb el redactat següent

«Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
[...]
c ter) Espigolar: acció de recollir, prèvia autorització del propietari de l’explota-

ció agrícola, els aliments que han quedat en el camp després de la collita general o 
aquells que es descarten del circuit comercial ordinari.»

Esmena 8
GP Socialista
De modificació de la lletra e de l’apartat 1 de l’article 4, amb el redactat següent 

«Article 4. Àmbit d’aplicació
1. [...]
e) Entitats d’acció social, de voluntariat, caritatives i d’atenció als col·lectius des-

favorits i aquelles que realitzen projectes comunitaris.»
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Esmena 9
GP Socialista
De supressió de tota la lletra a de l’apartat 2 de l’article 4

Esmena 10
GP Socialista
De modificació del títol del capítol II, amb la redacció següent

«Capítol II. Drets i deures dels destinataris a favor de l’aprofitament de l’exce-
dent alimentari dels agents implicats en la cadena alimentària»

Esmena 11
GP Socialista
De modificació de l’article 5, amb la redacció següent

«Article 5. Drets de les entitats Drets dels agents
Són drets de les entitats dels agents implicats en els dels diversos sectors que llui-

ten contra el malbaratament alimentari: 
a) Donar suport a la recerca i a la innovació
b) Promoure canvis normatius que afavoreixin l’aprofitament d’aliments
c) Rebre incentius fiscals per les accions realitzades a favor de la donació d’ali-

ments a les entitats d’acció social, els quals es determinaran per reglament.
d) Rebre suport tècnic i d’assessorament de les administracions públiques, en-

titats i empreses dels sector alimentari respecte l’acció d’aprofitament d’aliments.»

Esmena 12
GP Socialista 
De modificació del títol de l’article 6, amb la redacció següent

«Article 6. Deures de les entitats dels productors i fabricants.»

Esmena 13
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra b bis a l’apartat primer de l’article 6, amb la redacció 
següent

«b bis) Disposar un Pla de Lluita contra el Malbaratament alimentari en el ter-
mes que estableixi el Consell Assessor Contra el Malbaratament Alimentari.»

Esmena 14
GP Socialista
De supressió de l’apartat segon de l’article 6

Esmena 15
GP Socialista
De supressió de l’apartat tercer de l’article 6

Esmena 16
GP Socialista
D’addició d’un nou article 6 bis, amb la redacció següent

«Article 6 bis. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
a) Capacitar els seus treballadors i treballadores perquè actuïn de manera activa 

en la reducció del malbaratament alimentari en els processos productius.
b) Reduir als supermercats la generació de residus amb la data de consum prefe-

rent superada, així com de residus alimentaris procedents de producte fresc.
c) Orientar la marca del supermercat cap a la responsabilitat ambiental i social 

promovent accions per reduir el malbaratament alimentari i informar el consumidor 
sobre hàbits de consum més responsables.
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d) Implicar els treballadors i treballadores dels establiments en l’acció contra el 
malbaratament.

e) Millorar i fer més transparent la informació sobre l’ús dels aliments i dels resi-
dus alimentaris.

f) Millorar la segregació de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que 
tenen encara potencial d’aprofitament.

g) Disposar un Pla de Lluita contra el Malbaratament alimentari en el termes 
que estableixi el Consell Assessor Contra el Malbaratament Alimentari.

h) Els establiments comercials superiors a 400 m2 no podran destinar a residu 
aquells aliments que hagin superat la data de consum preferent.

i) En el cas dels supermercats, hipermercats i mercats, els productes amb data de 
consum preferent podran ser exposats per a la venda al públic en espais separats de 
la resta quinze dies abans del seu venciment, tot promovent la seva venda amb una 
reducció del preu de venda al públic.

i) Els productes amb data de consum preferent que es retirin de la venda no es 
podran destinar directament a residu. Les empreses manipuladores i distribuïdores 
hauran d’impulsar convenis i acords amb altres empreses o entitats per donar com-
pliment a la priorització establerta a l’article 7 de la present llei.

j) Incrementar la venda a granel dels productes.»

Esmena 17
GP Socialista
D’addició d’un nou article 6 ter, amb la redacció següent

«Article 6 ter. Deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració
Són deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració: 
a) Segregar de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que tenen encara 

potencial d’aprofitament.
b) Reduir la quantitat de menjar procedent de les restes de les racions emplata-

des i del que no pot ser reutilitzat en cuina per evitar que sigui malbaratat.
c) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
d) Facilitar al consumidor el poder endur-se a casa la beguda i els aliments em-

platats que no hagi consumit. Se l’advertirà verbalment al consumidor abans de la 
seva retirada, i no tindrà cap cost afegit per al consumidor. A més, a les cartes, els 
menú o al propi establiment s’haurà d’informar de forma visible i clara què disposen 
d’aquesta possibilitat.

e) Els envasos destinats al trasllat dels aliments emplatats no consumits haurà 
de ser apte pel transport d’aliments, reutilitzable o biodegradable. El consumidor 
podrà portar el seu propi envàs.

e) Les entitats, empreses o administracions que organitzin qualsevol tipus d’esde-
veniment on s’ofereixi degustació, càterings a més de 50 comensals, hauran d’acom-
plir allò indicat als punts d i e d’aquest mateix article.

e) En el cas de les empreses o entitats gestores de càterings o menjadors escolars, 
s’establiran programes d’educació en la reducció del malbaratament alimentari en 
col·laboració amb el centre educatiu.

c) Disposar un Pla de Lluita contra el Malbaratament alimentari en el termes 
que estableixi el Consell Assessor Contra el Malbaratament Alimentari.»

Esmena 18
GP Socialista
D’addició d’una lletra c bis a l’article 7, amb la redacció següent 

«Article 7. Priorització de les accions
[...]
c bis) Utilització dels excedents alimentaris com a matèries primeres en el sector 

industrial.»
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Esmena 19
GP Socialista
De modificació de l’article 8, amb la redacció següent

«Article 8. Drets dels consumidors
Els consumidors tenen dret a: 
a) Una alimentació saludable.
b) Rebre informació per part de les administracions públiques, d’entitats relacio-

nades amb l’alimentació, titulars de supermercats, hipermercats, mercats o comer-
ços al detall sobre els programes el malbaratament d’aliments que cadascú d’aquests 
agents de la cadena alimentària.

c) Rebre formació en el bon maneig i aprofitament dels aliments en totes les eta-
pes de la cadena alimentària.

d) Endur-se a casa les begudes i els aliments emplatats, que no hagi consumit en 
un establiment de restauració, per evitar que es malbaratin.»

Esmena 20
GP Socialista
D’addició d’un incís a la lletra a de l’article 9, amb al redacció següent

«Article 9. Deures dels consumidors
Els consumidors tenen el deure de: 
a) Adoptar hàbits de compra i de consum més sostenibles, afavorint el consum de 

productes de temporada i de proximitat.
[...]»

Esmena 21
GP Socialista
De supressió d’un incís a la lletra e de l’article 9, amb al redacció següent

«Article 9. Deures dels consumidors
Els consumidors tenen el deure de: 
[...]
e) Separar millor les restes orgàniques perquè puguin adequadament.»

Esmena 22
GP Socialista
De supressió i addició de l’article 10, amb la redacció següent

«Article 10. Drets i deures de les entitats d’acció social
1. Són drets de les entitats d’acció social rRebre aliments procedents de la dona-

ció i l’espigolament per tal de poder portar a terme la seva tasca d’atenció als col·lec-
tius més desfavorits. Així mateix, aquestes entitats tenen dret a rebre assessorament 
i informació de les administracions públiques, especialment de les locals del muni-
cipi allà on radiqui la seva seu.

1 bis. Rebre suport del sector públic i privat per dotar-se d’infraestructures que 
facilitin i millorin la conservació i processament dels aliments rebuts.

2. Les entitats d’acció social tenen els següents deures: 
a) Garantir la Bbona conservació dels aliments
b) No utilitzar els excedents alimentaris per a la seva venda o revenda, amb l’ex-

cepció d’allò contingut en la disposició addicional sisena bis
c) Distribuir els aliments segons el què estableix la normativa vigent
d) Rebutjar els excedents alimentaris que no provinguin dels subjectes legitimats 

per a donar-los o que no compleixin amb la normativa de seguretat alimentària
e) Disposar dels elements i infraestructures necessàries per poder conservar, ma-

nipular i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment pel que fa al 
producte fresc 
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f) Formar els seus associats envers estratègies per a la reducció del malbarata-
ment alimentari, així com a les persones a les que es distribueixen els aliments

g) Fomentar la contractació de recursos humans professionalitzats i la participa-
ció dels beneficiaris de les donacions en programes de reducció del malbaratament

3. Les organitzacions reconegudes com a organitzacions sense ànim de lucre 
d’acció social que porten, sense ànim de lucre, la distribució gratuïta d’aliments, 
s’equiparen als usuaris finals, pel que fa al bon estat de conservació, transport, em-
magatzematge i ús dels aliments.»

Esmena 23
GP Socialista
D’addició d’un nou article 10 bis, amb la redacció següent

«Drets i deures de les administracions públiques
1. Són drets de les administracions públiques: 
a) Exigir l’aplicació de mesures per reduir el malbaratament alimentari a tots els 

agents implicats en la cadena d’alimentació.
b) Disposar de tota la informació relativa a plans, mesures i dades estadístiques 

de l’aplicació de mesures en contra del malbaratament alimentari per part de tots 
els agents implicats en aquesta llei.

2. Són deures de les administracions públiques: 
a) Totes les administracions públiques o empreses participades per qualsevol 

administració autonòmica o local, incorporaran clàusules, prescripcions tècniques 
o requeriments per lluitar contra el malbaratament alimentari en processos de con-
tractació pública o convenis de gestió de serveis que incloguin la gestió d’aliments 
que es portin a terme a partir de l’1 de gener de 2019.

b) Facilitar la creació d’espais de distribució d’excedents alimentaris per a la 
seva distribució per part de les entitats d’acció social.

c) Dotar de recursos econòmics a les entitats socials que es dediquen a la recu-
peració i canalització de recursos per lluitar contra el malbaratament alimentari, i 
a la contractació de professionals per aquesta finalitat.»

Esmena 24
GP Socialista
De modificació del títol del capítol III, amb la redacció següent

«Capítol III. Pla nacional a favor de l’aprofitament de l’excedent alimentari de 
lluita contra el malbaratament alimentari»

Esmena 25
GP Socialista
De modificació de l’article 11, amb la redacció següent

«Article 11. Pla nacional de lluita contra el malbaratament alimentari
1. El Govern ha d’elaborar el Pla nacional de lluita contra el malbaratament ali-

mentari amb una periodicitat màxima de quatre anys.
2. El Govern ha de dur a terme la planificació general de les activitats de l’acció 

contra el malbaratament alimentari, el qual ha de determinar els eixos, les línies es-
tratègiques, els objectius i les mesures a favor de l’aprofitament alimentari.

3. El Govern durà a terme aquest Pla amb la col·laboració del Consell Assessor 
Contra el Malbaratament Alimentari.

4. El Pla Nacional estarà dotat amb recursos econòmics suficients per fer front 
al seu total desplegament.

5. El Pla determinarà els indicadors necessaris i estables per mesurar l’evolució 
del malbaratament alimentari a Catalunya.

6. Tots els agents de la cadena alimentària indicats a l’article 4 d’aquesta llei, a 
excepció dels consumidors, estaran obligats a facilitar a l’administració les dades 
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quantitatives i qualitatives establertes al Pla Nacional. Aquestes dades seran publi-
cades anualment pel Govern de Catalunya.

7. Al final de la vigència de cada any, el Govern haurà de realitzar un anàlisis 
avaluatiu sobre la implementació de les polítiques i les línies estratègiques definides 
en el Pla Nacional informant del mateix al Consell Assessor contra el malbarata-
ment alimentari, per tal d’aplicar índexs correctors, si s’escau.»

Esmena 26
GP Socialista
De supressió de tot l’article 12

Esmena 27
GP Socialista
De modificació d el títol de la secció II del capítol III, amb la redacció següent

«Secció II. mesures de suport i foment de l’aprofitament per lluitar contra el mal-
baratament alimentari»

Esmena 28
GP Socialista
De modificació de l’article 13, amb la redacció següent

«Article 13. Contingut del Pla nacional a favor de l’aprofitament de reducció de 
l’excedent alimentari 

El Pla nacional a favor de l’aprofitament de reducció de l’excedent alimentari ha 
d’incloure, com a mínim, les mesures següents, amb el pressupost assignat, els ter-
minis de compliment i els paràmetres avaluables: 

a) Mesures de coordinació i intercanvi d’experiències que impulsin les adminis-
tracions i les iniciatives privades.

b) Mesures de suport contemplades a l’article 14, per mitjà dels recursos econò-
mics, materials i tècnics que es considerin adequats. [...]»

Esmena 29
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra a l’article 14, amb la redacció següent

«Article 14. Mesures de foment 
Per tal de fomentar l’aprofitament alimentari i conscienciar dels efectes, que im-

plica el malbaratament d’aliments, el Govern de la Generalitat haurà de dur a terme 
les següents accions de foment: 

X) Creació d’una plataforma informàtica única per recollir i analitzar totes les 
dades relacionades amb la reducció del malbaratament alimentari per part dels 
agents implicats.

a) [...]»

Esmena 30
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra e bis a l’article 14, amb la redacció següent

«e bis) Foment de l’emprenedoria social per tal de fomentar organitzacions sos-
tenibles i innovadores en aquesta matèria.»

Esmena 31
GP Socialista
D’addició d’una nova secció III al capítol III, amb la redacció següent

«Secció III. Consell contra el malbaratament alimentari
Article 14 bis. Creació del Consell Assessor Contra el Malbaratament Alimentari
Es crearà el Consell Assessor Contra el Malbaratament Alimentari (CACMA) 

amb les següents funcions: 
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a) Fer el seguiment de la implementació i desenvolupament de la present Llei.
b) Assessorar, participar, incidir i col·laborar amb les polítiques públiques del 

Govern adreçades a la lluita contra el malbaratament alimentari.
c) Establir els continguts dels Plans de Lluita contra el malbaratament alimenta-

ri necessaris per a cada sector de la cadena alimentària.
d) Participar en la redacció i fer el posterior seguiment del compliment del Pla 

nacional de de reducció de l’excedent alimentari.
e) Creació, en col·laboració amb el Govern, dels criteris que han de determinar 

el nou segell de qualitat que identifiqui les bones pràctiques de tots els agents en re-
lació a les accions, en els termes que recull l’article 7.

f) Regular el tipus d’aliment que es pot donar en funció del seu nivell nutricional.

Article 14 ter. Composició i funcionament del Consell Assessor Contra el Malba-
ratament Alimentari

El Consell Assessor Contra el Malbaratament Alimentari (CACMA) està format 
per representants del Govern de Catalunya, representants dels gremis, associacions 
i agents més representatius de Catalunya, de conformitat amb a l’article 4 de la pre-
sent llei. També hi seran presents representats de les entitats d’espigolament, entitats 
municipalistes, món acadèmic i plataformes ciutadanes.

El Consell Assessor Contra el Malbaratament Alimentari (CACMA) es reunirà 
amb una periodicitat, com a mínim, semestral.

Article 14 quater. Distintiu de Qualitat de lluita Contra el Malbaratament Ali-
mentari

El Govern i el Consell Assessor contra el Malbaratament Alimentari (CACMA) 
crearan un distintiu o segell de qualitat per a identificar i reconèixer els establi-
ments, empreses i entitats productores, manipuladors, distribuïdors, sector de l’hos-
taleria i restauració, supermercats, hipermercats, mercats, comerços de detall i en-
titats socials, i administracions públiques que assoleixin pràctiques o polítiques 
notables en la reducció del malbaratament alimentari, més enllà dels requeriments 
normatius que es recullen en la present llei.

Aquest distintiu o segell s’ha de regular per reglament, que ha d’establir els dife-
rents nivells de categorització, el format del distintiu i la forma d’obtenir-lo. El segell 
haurà de ser visible en els establiment per tal que el consumidor el pugui identificar 
amb facilitat. El Govern pot establir vies d’ajuts per a facilitar l’obtenció d’aquest 
distintiu i considerarà aquest reconeixement a l’hora d’atorgar altres subvencions 
o ajuts.

El Govern realitzarà campanyes de promoció anuals en els mitjans de comuni-
cació per a l’obtenció i difusió del distintiu.»

Esmena 32
GP Socialista
D’addició d’un nou capítol IV, amb la redacció següent

«Capítol IV. Potestats d’inspecció, control i règim sancionador» 
Article 14 quinquies. Potestats d’inspecció i control
1. El control de l’actuació dels agents que hi participen en tota la cadena alimen-

tària pel que fa al compliment de la present llei correspon als departaments com-
petents en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca, sostenibilitat, empresa, i salut 
pública, segons escaigui per raó de la matèria. Aquest control inclou la potestat 
inspectora sobre el compliment de totes les obligacions que estableix aquesta llei.

2. El personal de l’Administració encarregat de les funcions públiques d’ins-
pecció i control té la consideració d’autoritat, i els fets constatats directament per 
aquest personal, formalitzats en un document públic amb els requisits legalment es-
tablerts, tenen la presumpció de veracitat, llevat que hi hagi una prova en contra.
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3. Les empreses o entitats que siguin inspeccionades o controlades resten obliga-
des a prestar la màxima col·laboració en les tasques d’inspecció i control, i també a 
proporcionar les dades necessàries que els siguin sol·licitades.

Article 14 sexies. Principis generals del règim sancionador 
1. L’incompliment dels deures i de les obligacions que estableix aquesta llei per 

part dels agents de la cadena alimentària que en són responsables comporta l’apli-
cació del règim sancionador regulat per aquest capítol, sens perjudici del règim es-
tablert per les ordenances municipals que sigui aplicable.

2. El règim sancionador d’aquest capítol no s’aplica si els fets poden ésser cons-
titutius d’infracció penal ni tampoc si, d’acord amb la legislació, pot ésser aplicable 
un altre règim administratiu o jurisdiccional.

3. En tot allò que no determina aquest capítol són aplicables els principis i les 
regles generals sobre l’exercici de la potestat sancionadora i el procediment sancio-
nador, establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en ma-
tèria de règim jurídic i procediment administratiu comú.

Article 14 septies. Tipus de faltes
1. Les faltes per l’incompliment del que estableix aquesta llei es classifiquen en 

molt greus, greus i lleus.
2. Són faltes molt greus: 
a) Destinar a residu productes amb data de consum preferent a aquelles superfí-

cies comercials superiors als 400 m2.
b) La distribució de productes en mal estat.
c) La incorrecta conservació i transport dels productes.
d) La sobreproducció injustificada d’aliments.
e) Distribuir productes que l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària deter-

mini no aptes pel consum humà.
3. Són faltes greus: 
a) No disposar d’elements que permetin endur-se a casa les restes de menjar em-

platats.
b) No disposar del Pla de Lluita contra el Malbaratament alimentari en el termes 

que estableixi el Consell Assessor Contra el Malbaratament Alimentari.
4. Són faltes lleus l’incompliment de qualsevol altra obligació que no sigui qua-

lificada de molt greu o greu.

Article 14 octies. Subjectes responsables de les faltes
Són responsables de les faltes tipificades per aquest capítol les empreses, asso-

ciacions i les persones físiques a les quals sigui imputable una acció o una omissió 
tipificades com a infracció per aquesta llei.

Article 14 novies. Sancions aplicables 
1. Les faltes tipificades per aquesta llei se sancionen amb les multes següents: 
a) Infraccions lleus: multa fins a 2.000 euros
b) infraccions greus: multa entre 2.001 a 6.000 euros
a) Infraccions molt greus: multa entre 6.001 a 12.000 euros.
2. Els criteris aplicables per a determinar l’abast de la sanció són els que es-

tableix la legislació de règim jurídic i procediment administratiu i en funció de 
l’existència de perjudicis per a l’interès públic, del risc generat per a la salut, de 
la repercussió social de la infracció, del benefici que hagi reportat a l’infractor 
la conducta sancionada i de la reincidència en la comissió en el termini d’un any 
de més d’una infracció de la mateixa naturalesa, si ha estat declarat així per re-
solució ferma.
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Article 14 decies. Potestat sancionadora
1. La imposició de les sancions per la comissió d’infraccions greus i lleus corres-

pon als directors generals competents en matèria de salut pública, seguretat ciuta-
dana o agricultura, segons escaigui per raó de la matèria i d’acord amb la distribu-
ció de l’article 14 quarter.

2. La imposició de les sancions per la comissió d’infraccions molt greus correspon 
als consellers dels departaments competents en matèria de d’agricultura, ramaderia, 
pesca, sostenibilitat, empresa, i salut pública, segons escaigui per raó de la matèria.

Article 14 undecies. Procediment sancionador i mesures de caràcter provisional
1. El procediment sancionador aplicable és el que estableix la legislació de règim 

jurídic i procediment de les administracions públiques.
2. En cas de denúncia, l’òrgan competent ha d’incoar el procediment sanciona-

dor si els fets denunciats presenten indicis mínimament consistents o creïbles d’in-
fracció, i pot adoptar d’ofici o a instància de part, mitjançant un acord motivat, 
mesures de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final en els 
termes establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en ma-
tèria de règim jurídic i procediment administratiu comú.

Article 14 duodecies. Prescripció de les faltes 
1. Les faltes molt greus prescriuen als cinc anys, les greus als tres anys i les lleus 

als dos mesos.
2. El termini de prescripció de les faltes s’inicia des del moment en què es noti-

fica la seva comissió.
3. La prescripció s’interromprà per la iniciació del procediment, a l’efecte del 

qual la resolució d’incoació de l’expedient sancionador haurà de ser degudament 
notificat.

Article 14 terdecies. Prescripció de les sancions
1. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als cinc anys, les im-

posades per faltes greus prescriuen als tres anys i les imposades per faltes lleus pres-
criuen als dos mesos.

2. El termini de prescripció de les sancions s’inicia des del dia següent a aquell 
en què es fa ferma la resolució per la qual s’imposa la sanció.»

Esmena 33
GP Socialista
De supressió i addició sobre la disposició addicional cinquena, amb la redacció 
següent

«Cinquena. Acords i convenis de col·laboració
1. Per tal de portar a terme els deures que estableix la present llei, els subjectes 

que hi siguin obligats podran dur durant a terme acords o convenis de col·laboració 
amb les entitats d’acció socials i comunitària al territori, prioritzant aquelles que te-
nen com a finalitat el treball amb els sectors en exclusió social.

2. Les administracions públiques hauran d’establir la col·laboració i ajuts neces-
saris per tal de fomentar la materialització d’aquests acords i convenis.»

Esmena 34
GP Socialista
D’addició d’una nova disposició addicional sisena bis, amb la redacció següent

«Disposició addicional sisena bis. Regulació de l’espigolament
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de regu-

lar l’espigolament com a activitat complementària a la reducció de l’excedent ali-
mentari, pel que fa a: 
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a) La Regulació de la seva activitat.
b) L’autorització de les entitats d’economia social i empreses socials per realitzar 

l’activitat d’espigolament.
c) L’autorització dels productors, pagesia i empreses.
d) Les condicions de venda o transformació del producte espigolat, prioritzant 

que el producte final vagi a parar a les persones en situació d’exclusió social.
e) L’afavoriment de la inserció laboral dels col·lectius desafavorits mitjançant 

plans d’ocupació que complementin la tasca de l’espigolament.
f) L’habilitació d’autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial 

els aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que generin ocupació 
entre els col·lectius més desafavorits.»

Esmena 35
GP Socialista
D’addició d’una nova disposició addicional sisena ter, amb la redacció següent

«Disposició addicional sisena ter. Regulació de la publicitat en relació a l’ali-
mentació infantil

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb col·laboració amb el 
Consell Assessor Contra el Malbaratament Alimentari, ha d’establir les directrius 
sobre l’emissió de publicitat dirigida als menors de 16 anys, en relació els productes 
considerats no saludables per a una alimentació sana i equilibrada.» 

Esmena 36
GP Socialista
D’addició d’una nova disposició addicional sisena quater, amb la redacció següent

«Disposició addicional sisena quater. Bonificacions
1. El Govern, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 

estudiarà bonificacions fiscals per els agents descrits en l’article 4, amb l’objectiu de 
promoure i realitzar accions encaminades a la reducció del malbaratament alimen-
tari, sens perjudici del que estableix aquesta llei.

2. En tot cas, s’establiran bonificacions en els següents supòsits: 
a) En les donacions d’aliments a entitats d’acció social. En aquest cas, una part 

de la bonificació es destinarà els productors i pagesos dels productes cedits.
b) La transformació d’excedents en productes de llarga durada.
c) La inversió en infraestructures de conservació per a l’aprofitament dels ali-

ments, en l’àmbit de l’agricultura i de les entitats socials.»

Esmena 37
GP Socialista
D’addició d’una nova disposició final, amb la redacció següent

«Disposició final. Revisió de les multes del procediment sancionador
El Govern, cada dos anys, ha de revisar i actualitzar les quanties de les multes, 

que estableix l’article 14 novies.»

Esmena 38
GP Socialista
De modificació d’un incís del paràgraf primer de l’exposició de motius

«“Només amb la meitat de les pèrdues alimentàries actuals es podria alimentar 
tota la població que passa gana al món”. [...] impulsat per una quinzena vuitantena 
d’entitats [...]»
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Esmena 39
GP Socialista
De modificació del títol de la proposició de llei, amb la redacció següent 

«Proposició de llei per a la reducció del malbaratament alimentari»

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 69202)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei 
de l’aprofitament de l’excedent alimentari (tram. 202-00017/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 2 de l’article 3 que quedaria redactat de la següent manera: 

Les administracions públiques hauran d’incentivar el foment d’activitats que im-
pliquin canvis de comportament i d’actitud dels actors socials. Aquestes activitats 
han d’anar encaminades, a reduir el sobreconsum no efectiu, a recuperar el valor 
del menjar i concebre les restes alimentàries com un recurs, sens perjudici del marc 
normatiu que afecta els aliments.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 6 bis que quedaria redactat de la següent manera: 

Article 6 bis. Deures específics de les administracions públiques 
En l’exercici de les seves respectives competències, les administracions públi-

ques hauran de: 
a) Adoptar les mesures normatives necessàries per tal de promoure i facilitar 

l’adopció de formats i mides de consum dels aliments que evitin de manera més efi-
cient el seu malbaratament.

b) Desincentivar les pràctiques contractuals injustificades que comportin com a 
externalitat negativa una indeguda sobreproducció d’aliments.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra c de l’article 2 que quedaria redactat de la següent manera: 

c) Data de consum preferent: S’entén com la data que confirma la qualitat de 
l’aliment, és a dir, el temps en què el producte manté intactes les seves propietats 
organolèptiques.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 9

Article 9. Deure de les administracions públiques de foment del coneixement 
dels consumidors 

Les administracions públiques fomentaran el coneixement i la sensibilització 
dels consumidors per a que aquests puguin: 

a) Adoptar hàbits de compra i de consum més sostenibles
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b) Conèixer millor l’etiquetatge i la garantia de qualitat dels productes, segons si 
tenen una data de caducitat o bé, tenen una data de consum preferent.

c) Identificar els comerços, hipermercats i supermercats que tinguin implantades 
bones pràctiques pel que fa al tractament i manipulació dels aliments.

d) Tenir més coneixements sobre el tractament i la conservació dels aliments 
més adequats per perllongar-ne la vida útil.

e) Separar millor les restes orgàniques perquè puguin ser tractades adequadament.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra d de l’article 13 

d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar les accions d’aprofi-
tament alimentari, sia de forma directa o per mitjà d’entitats i/o professional, dirigi-
des a fomentar hàbits de compra i consum més sostenibles, coneixement de l’etique-
tatge i garantia de qualitat dels productes, amb especial èmfasis en la diferenciació 
entre la data de consum preferent i la data de caducitat, així com el tractament i 
conservació adequats pels aliments amb més vida útil. 

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra e a l’apartat 3 de l’article 6

e) adoptar estratègies per reduir malbaratament al plat.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra f a l’apartat 3 de l’article 6

f) redistribuir i liquidar els excedents alimentaris.

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició a lletra b de l’article 7 que quedaria redactat de la següent manera: 

b) b) Utilització dels excedents alimentaris per a la donació o la transformació 
a les persones, o bé per la donació als animals o per la transformació del producte.

Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra e a l’article e

e) portar un control i seguiment de les dates de caducitat i consum preferent per 
evitar malbaratament 

Esmena 10
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 13 

Article 13. Contingut del Pla de la Generalitat de Catalunya a favor de l’aprofita-
ment de l’excedent alimentari 

El Pla de la Generalitat de Catalunya a favor de l’aprofitament de l’excedent ali-
mentari ha d’incloure, com a mínim, les mesures següents, amb el pressupost assig-
nat, els terminis de compliment i els paràmetres avaluables: 

a) Mesures de coordinació i intercanvi d’experiències que impulsin les adminis-
tracions, les iniciatives privades i entitats socials.

b) Mesures de suport, per mitjà dels recursos econòmics, materials i tècnics que 
es considerin adequats.
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c) Accions de sensibilització, orientades a conscienciar la societat sobre els bene-
ficis de l’aprofitament alimentari, com una forma d’expressió de la solidaritat entre 
els ciutadans.

d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar les accions d’aprofi-
tament alimentari, sia de forma directa o per mitjà de les entitats.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 69220)

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat de la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari 
(tram. 202-00017/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del títol

Proposició de llei sobre l’aprofitament de l’excedent alimentari per la reducció 
del malbaratament alimentari.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de l’article 2 lletra a 

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Pèrdua i malbaratament d’aliments: Malbaratament d’aliments: A més de la 

definició establerta en l’apartat segon de l’Article 1 d’aquesta llei, s’entén per malba-
ratament d’aliments, les restes d’aliments preparats o cuinats menjables, el menjar 
en bon estat, envasat o no, que hom pot trobar dins dels circuits de recollida selecti-
va de la fracció orgànica de residus municipals i la recollida de la fracció resta que 
generen les llars, la restauració i la distribució al detall.

Aquella que l’Alt Panell d’Experts en Seguretat i Nutrició Alimentaria defineix 
com a la pèrdua, en totes les etapes de la cadena alimentaria, de la collita al consum 
massiu, de menjat pensat inicialment per al consum humà, independentment de la 
causa. Malbaratament alimentari es refereix al menjar adient per al consum humà 
descartat o tudat a nivell de consum independentment de la causa.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 3

Article 3. Principis rectors
Aquesta llei s’inspira en els principis de solidaritat, igualtat, llibertat, compro-

mís, altruisme, responsabilitat, civisme, generositat, cooperació i col·laboració entre 
administracions públiques i agents implicats.

Les administracions públiques hauran d’incentivar el foment d’activitats que im-
pliquin canvis de comportament i d’actitud dels actors socials. Aquestes activitats 
han d’anar encaminades a recuperar el valor del menjar i concebre les restes alimen-
tàries com un recurs, sens perjudici del marc normatiu que afecta els aliments. Les 
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administracions públiques haurien de limitar les activitats que impliquin malbarata-
ment de nutrients, fomentant e incentivant la reducció d’aquests residus. Valoritzar 
la inevitable fracció orgànica dels nostres residus com a font de nutrients, fomentant 
la seva recollida de forma que sigui reintroduïda en els cicles de la natura.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 4 punt 1 d’una nova lletra a bis

Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes que es descriuen en aquest apartat i duen a 

terme la seva activitat, de manera exclusiva en el territori de Catalunya amb inde-
pendència del lloc on tingui el domicili social l’entitat. Aquests subjectes són: 

a) Productors, manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris
a bis) Importadors 

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió a l’article 4 punt 1 lletra e 

e) Entitats d’acció social, de voluntariat, caritatives i d’atenció als col·lectius des-
favorits Les empreses de recollida i gestió de residus

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió a l’article 4 apartat 2 

2. Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei: 
a) els excedents que no siguin propis del consum humà.
b) Productes que hagin complert la seva data de caducitat
c) productes recol·lectats en el medi natural 
d) els productes per a l’autoconsum
e) La llet crua sense envasar
f) la carn que no hagi estat sacrificada en escorxadors autoritzats
g) els productes obtinguts de la caça i la pesca que prèviament no hagin passat 

per un procés de manipulació
h) Aquells productes que l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària determini 

no aptes pel consum humà

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 5 

Article 5. Drets de les entitats
Són drets de les entitats dels diversos sectors que lluiten contra el malbaratament 

alimentari: 
a) Donar suport a la recerca i a la innovació
b) Promoure canvis normatius que dificultin la generació d’excedents afavoreixin 

l’aprofitament d’aliments
c) Rebre incentius fiscals per les accions realitzades a favor de la donació d’ali-

ments a les entitats d’acció social, els quals es determinaran per reglament.
c) bis Facilitar la informació requerida sobre els excedents que produeixin
d) Rebre suport tècnic i d’assessorament de les administracions públiques res-

pecte l’acció d’aprofitament d’aliments de reducció dels excedents 
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Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 6 punt 1 

Article 6. Deures de les entitats
1. Són deures dels productors i els fabricants d’aliments primaris: 
a) Desenvolupar iniciatives de reducció de residus, en especial dels orgànics, en 

la indústria alimentària.
a bis) Minimitzar la generació d’excedents 
b) Adoptar mesures per reduir el malbaratament alimentari, incloent aquest con-

cepte en les estratègies de responsabilitat social corporativa.
b bis) Mantenir una oferta al mercat de productes «imperfectes» 
1 bis. I dels fabricants d’aliments: 
a) Subministrar una informació detallada dels residus orgànics generats que si-

gui contrastada amb una recollida individualitzada
b) Desenvolupar iniciatives de reducció de residus, en especial dels orgànics, en 

la indústria alimentària
c) Seguint el principi de pagament per generació, fer una política de taxes per 

cada sector que tingui un tram subvencionat per aquells que es mantinguin en els 
percentatges inevitables i penalitzi els percentatges de residus superiors als inevita-
bles.

d) Oferir reinvertir les taxes de penalització en implementar amb noves practi-
ques i que minimitzi la generació d’excedents

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 6 punt 2

2. Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
a) Capacitar els seus treballadors i treballadores perquè actuïn de manera activa 

en la reducció del malbaratament alimentari en els processos productius.
a bis) Prohibició d’utilitzar clàusules abusives que generen excedent alimentari 

en les relacions amb els productors: penalitzacions per no compliment d’entregues 
que porten a sobre produir per prudència comercial. Impedir les practiques en que 
el client pot valorar la qualitat del producte i rebutjar o total o parcialment sense 
mecanisme d’arbitratge als que es puguin acollir els proveïdors. Mecanisme que tre-
ballin d’ofici sense dependre del seu reclam per part dels productors ja que no sem-
pre està en condicions de fer-ho.

b) Reduir als supermercats la generació de residus alimentaris caducats i amb la 
data de consum preferent superada, així com de residus alimentaris procedents de 
producte fresc.

b bis) Fomentant, donant suport e incentivant fiscalment les línies de venda de 
productes imperfectes preferentment ecològics.

b ter) Fomentant, donant suport e incentivant fiscalment les línies de venda a 
baix preu de productes d’últim moment.

c) Orientar la marca del supermercat cap a la responsabilitat ambiental i social 
promovent accions per reduir el malbaratament alimentari i informar el consumidor 
sobre hàbits de consum més responsables.

c bis) Mantenir sempre la possibilitat de comprar a l’engròs aquells productes 
que tradicionalment s’han comercialitzat d’aquesta manera

c) ter Penalitzar amb un sobrecost aquests productes es presentin amb embol-
calls innecessaris i que obliguen a comprar quantitats determinades, explicitant el 
cost addicional pel consumidor que te l’embolcall innecessari, com s’ha fet amb la 
bosses de plàstic 

c) quarter Informació petjada de carboni dels productes, especialment d’aquells 
que venen de lluny o han necessitat de llargues cadenes de fred
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c quinquies) Promoure el consum de productes de temporada, proximitat i ecolò-
gics, ja que per si mateixos impliquen menys malbaratament de recursos i nutrients

c sexies) Prohibir la publicitat alimentaria dirigida a la infància
c septies) Prohibir les ofertes que afavoreixin un sobreconsum innecessari, tipus 

2x1, rebaixes en la segona unitat, etc.
d) Implicar els treballadors i treballadores dels establiments en l’acció contra el 

malbaratament, com a principals responsables de l’activitat comercial i el contacte 
directe amb el consumidor.

e) Millorar i fer més transparent la informació sobre l’ús dels aliments i dels resi-
dus alimentaris.

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 6 punt 3

3. Són deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració incloent la 
restauració col·lectiva: 

a) Millorar la segregació de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que 
tenen encara potencial d’aprofitament.

b) Reduir la quantitat de menjar procedent de les restes de les racions emplata-
des i del que no pot ser reutilitzat en cuina per evitar que sigui malbaratat. Les em-
preses de col·lectivitats treballaran amb els gramatges oficials del Departament de 
Salut per reduir el malbaratament dels plats. A les futures licitacions caldrà definir 
aquests gramatges.

c) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat 
d) Facilitar al consumidor el poder endur-se a casa els aliments emplatats, que 

no hagi consumit
e) Afavorir la compra de productes ecològics, de temporada i proximitat i que 

tinguin dificultats de comercialització tradicional: lletjos, irregulars, amb calibres 
no adequats,... Subvencionar la utilització d’aquests productes en la restauració col-
lectiva per compensar les seves majors dificultats a l’hora de ser cuinats. Afavorir 
els circuits curts per garantir la comercialització dels mateixos.

Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 7 lletra d

d) Utilitzar els excedents alimentaris inevitables per a fer compost per l’agricul-
tura i aquells que per les seves característiques no ho facin recomanable o per el 
reaprofitament energètic, especialment per a la metanització. Utilització de criteris 
de pagament per generació per primar les bones practiques pel que fa a la quantitat 
i la selecció que permeti el compostatge penalitzant els residus mal seleccionats o 
superiors a allò que es consideri inevitable segons les bones pràctiques del sector.

Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 8 punt b

b) Rebre informació de la petjada ecològica dels aliments al seu abast en el bon 
maneig i aprofitament dels aliments en totes les etapes de la cadena alimentària

b bis) No rebre publicitat que indueixi el sobre-consum, especialment aquella di-
rigida a la infància 

Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 8 de la lletra d

d) Rebre informació dels indicadors relatius de cada establiment sobre els resi-
dus alimentaris que generen 
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Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 8 de la lletra e

e) Accedir a línies de «productes lletjos» bonificades i a línies d’aliments «últim 
moment» 

Esmena 15
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 8 de la lletra f

f) Endur-se a casa els aliments emplatats, en envasos que no siguin d’un sol ús o 
biodegradables, que no hagi consumit en un establiment de restauració, per evitar 
que es malbaratin.

Esmena 16
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 8 de la lletra g

g) Endur-se a casa els aliments excedentaris dels menjadors escolars aplicant la 
filosofia de la carmanyola solidària.

Esmena 17
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 9 a la lletra b

b) Conèixer millor l’etiquetatge i la garantia de qualitat dels productes, segons si 
tenen una data de caducitat o bé, tenen una data de consum preferent.

Esmena 18
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 9 a la lletra b

b) Conèixer millor l’etiquetatge i la garantia de qualitat dels productes, segons si 
tenen una data de caducitat o bé, tenen una data de consum preferent, la seva petja-
da de carboni, el seu grau de proximitat.

Esmena 19
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 9 a la lletra b

c) Valorar els comerços, hipermercats i supermercats que tinguin implantades 
bones pràctiques pel que fa al tractament i manipulació dels aliments i l’estalvi 
d’embolcalls innecessaris i que prioritzin la venda a l’engròs evitant la venda de 
quantitats prefixades i envasades en els aliments que tradicionalment s’han comprat 
a l’engròs.

Esmena 20
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 10

Article 10. Drets i deures de les entitats d’acció social
1. Són drets de les entitats d’acció social rebre aliments procedents de la donació 

i l’espigolament per tal de poder portar a terme la seva tasca d’atenció als col·lectius 
més desfavorits. Així mateix, aquestes entitats tenen dret a rebre assessorament i in-
formació de les administracions públiques, especialment de les locals del municipi 
allà on radiqui la seva seu.

2. Les entitats d’acció social tenen els següents deures: 
a) Bona conservació dels aliments
b) No utilitzar els excedents alimentaris per a la seva venda o revenda
c) Distribuir els aliments segons el què estableix la normativa vigent
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d) Rebutjar els excedents alimentaris que no provinguin dels subjectes legitimats 
per a donar-los o que no compleixin amb la normativa de seguretat alimentària.

Esmena 21
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al títol del Capítol III 

Capítol III. Pla nacional A favor de l’aprofitament de l’excedent alimentari de re-
ducció del malbaratament alimentari 

Esmena 22
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió a l’article 11

Article 11. Pla nacional a favor de l’aprofitament de l’excedent alimentari de re-
ducció del malbaratament alimentari

Esmena 23
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió a l’article 11 punt 1

1. El Govern ha de dur a terme la planificació general de les activitats de l’acció 
contra el malbaratament alimentari, el qual ha de determinar els eixos, les línies 
estratègiques, els objectius i les mesures a favor de l’aprofitament alimentari que 
calguin.

Esmena 24
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió a l’article 12

Article 12. Procés d’elaboració i avaluació del Pla nacional a favor de l’aprofita-
ment de l’excedent alimentari de reducció del malbaratament alimentari.

Esmena 25
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió a l’article 12 punt 1

1. El Govern ha d’elaborar el Pla nacional a favor de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari de reducció del malbaratament alimentari amb una periodicitat màxima 
de quatre anys.

Esmena 26
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió a l’article 12 punt 2

2. Al final de la vigència de cada any, el Govern haurà de realitzar un anàlisis 
avaluatiu sobre la implantació de les polítiques i les línies estratègiques definides 
en el Pla establert en l’Article 10, informant del mateix als subjectes establerts en 
l’apartat segon de l’Article 10 per tal d’aplicar índexs correctors, si s’escau.

Esmena 27
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al títol de la Secció II 

Secció II. Mesures de suport i foment de l’aprofitament alimentari reducció del 
malbaratament alimentari
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Esmena 28
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió a l’article 13

Article 13. Contingut del Pla nacional a favor de l’aprofitament de l’excedent ali-
mentari de reducció del malbaratament alimentari

El Pla nacional a favor de l’aprofitament de l’excedent alimentari de reducció del 
malbaratament alimentari ha d’incloure, com a mínim, les mesures següents, amb el 
pressupost assignat, els terminis de compliment i els paràmetres avaluables: 

Esmena 29
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 13 lletra a

a bis) Mesures d’informació estadística dels residus alimentaris generats, amb 
personalització en els casos d’agents significatius de la cadena alimentària.

a ter) Mesures d’estudi dels sectors productius significatius i de com reduir el 
malbaratament alimentari.

Esmena 30
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 13 lletra c

c) Accions de sensibilització, orientades a conscienciar la societat sobre els bene-
ficis de l’aprofitament alimentari, com una forma d’expressió de la solidaritat entre 
els ciutadans sobre el malbaratament alimentari i de suport a les mesures de control 
i foment de la reducció dels excedents.

Esmena 31
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 13 lletra d

d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar les accions d’aprofi-
tament alimentari, sia de forma directa o per mitjà de les entitats.

Esmena 32
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 14 

Article 14. Mesures de foment 
Per tal de fomentar l’aprofitament alimentari la reducció del malbaratament i 

conscienciar dels seus efectes, que implica el malbaratament d’aliments, el Govern 
de la Generalitat haurà de dur a terme les següents accions de foment: 

a) Foment en l’educació: el departament competent en matèria d’ensenyament 
haurà d’incloure dins dels plans educatius, un programa de conscienciació, informa-
ció i educació sobre el malbaratament d’aliments, que hauran d’impartir les escoles 
en els seus plans d’estudis.

b) Foment de la recerca i innovació: el departament competent en aquesta matè-
ria haurà d’incentivar, fomentar i promoure amb recursos econòmics la tasca univer-
sitària i dels instituts de recerca tecnològica alimentària.

Les administracions públiques podran celebrar convenis de col·laboració amb 
aquestes institucions per tal de fomentar plans d’investigació i recerca en tecnologia 
processos de producció, distribució, comercialització i consum que poden evitar el 
malbaratament dels aliments.

c) Foment en la regeneració de residus: el departament competent en matèria de 
medi ambient haurà de dur a terme accions per tal de millorar la regeneració de resi-
dus en matèria orgànica.

Aquest departament, en base el principi de coordinació i col·laboració haurà de 
donar suport a les administracions locals en la gestió de residus, especialment en la 
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fracció orgànica de residus municipals (FROM). Aquesta ajuda es podrà materialit-
zar amb la signatura de convenis de col·laboració per fer més efectiu la regeneració 
dels residus bossa tipus.

Esmena 33
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 14 lletra d

d) Campanyes de conscienciació: l’Administració de la Generalitat, juntament 
amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durà a ter-
me campanyes de sensibilització dirigides als consumidors per tal de recuperar el 
valor del menjar i concebre les restes alimentàries com un recurs per significar el 
cost ecològic que té el malbaratament dels aliments i la necessitat d’afavorir un con-
sum responsable que el minimitzi.

Esmena 34
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a la Disposició Addicional Segona

Segona. Agència de Residus de Catalunya
S’addiciona una lletra f a l’article 57 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de ju-

liol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, amb la redac-
ció següent: 

«e) Elaborar programes específics per la reutilització per reduir la generació de 
residus orgànics provinents del malbaratament alimentari d’aliments malbaratats en 
els diferents esglaons de la cadena alimentària.»

Esmena 35
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió a la Disposició Addicional Cinquena 

Cinquena. Acords i convenis de col·laboració
1. Per tal de portar a terme els deures que estableix la present llei, els subjectes 

que hi siguin obligats podran dur a terme acords o convenis de col·laboració amb les 
entitats socials al territori, prioritzant aquelles que tenen com a finalitat el treball 
amb els sectors en exclusió social.

2. Les administracions públiques hauran d’establir la col·laboració i ajuts neces-
saris per tal de fomentar la materialització d’aquests acords i convenis.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69291 I 69467)

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

amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimen-
tari (tram. 202-00017/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del títol de la proposició de llei

Proposició de llei de reducció del malbaratament d’aliments.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’exposició de motius

«Només amb la meitat de les pèrdues alimentàries actuals es podria alimentar 
tota la població que passa gana al món». Aquesta era a la conclusió que arribava el 
manifest «Prou Malbaratar Aliments» impulsat per una quinzena d’entitats i empre-
ses del sector alimentari, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Plataforma de 
l’Aprofitament dels Aliments.

Segons la FAO, al món es perden 1.300 milions de tones d’aliments a l’any. 
L’ONU calcula que un terç dels aliments produïts es perden al llarg de la cadena 
alimentària, que s’inicia al camp i acaba en el consumidor final.

A Catalunya, segons dades del 2010, el malbaratament alimentari va ser de 
262.471 tones l’any. Això suposava que a cada català li pertocava un malbaratament 
de 34,9 kg de menjar anualment. Però s’estima que la xifra pot arribar a 750.000 
tones si al malbaratament de les llars, comerços i restauració se li afegia el que es 
donava a l’agricultura, indústria agroalimentària i a la distribució a l’engròs.

Pel que fa en l’àmbit local, l’estimació de la generació de residus municipals, 
l’anomenada bossa tipus, de Catalunya atorga a la matèria orgànica el 37,3% del pes 
dels residus municipals generats. És la porció més gran en termes quantitatius i és 
molt rellevant qualitativament, ja que barrejada amb altres fraccions complica molt 
la gestió dels residus.

D’aquest 37,3%, un 7,65 % correspon a la fracció vegetal i la part principal, el 
29,6% correspon a restes alimentaris. Una part d’aquests residus alimentaris són 
simplement menjar comestible desaprofitat.

S’estima que a Catalunya es generen de l’ordre de 1.100.000.t/a de residus ali-
mentaris (2015), dels quals aproximadament 1/3 es recullen selectivament per a la 
seva valorització com a recurs (compost i biogàs), però els altres 2/3 encara es man-
tenen barrejats amb altres fraccions i són gestionats en plantes incineradores o dis-
posats en abocadors.

Aquestes xifres es poden formular afirmant que el 6,3% del total de residus 
municipals de Catalunya són aliments malbaratats. Per tant, un ús eficient dels ali-
ments podria reduir com a mínim un 6,3% els residus municipals, que al capdavall 
es podria llegir com el major factor potencial de prevenció de residus atribuïble als 
residus alimentaris.

El malbaratament alimentari té un impacte ambiental, social i econòmic evident, 
tenint en consideració que el 7% dels aliments adquirits es malbaraten pels consu-
midors, els comerços i els restaurants.

En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, la 
distribució al menor i la restauració equival a la utilització de 234.022 hectàrees de 
terreny, el que es correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Catalunya.

Una vegada evitat al màxim la generació de residus orgànics, cal fomentar l’ús 
com a recurs, impulsant la recollida selectiva per a permetre la seva valorització, 
minimitzant i evitant l’abocament de residus biodegradables en dipòsits controlats.

La reutilització de matèries primeres que actualment s’eliminen com a residus és 
un dels principis clau del paquet d’economia circular adoptat en desembre de 2015 
per la Comissió Europea

És pertinent crear una normativa que estableixi mesures per a la lluita contra el 
malbaratament alimentari, regulant la donació de productes alimentaris no comer-
cialitzables però aptes per al consum, garantint la seguretat dels productes fins al 
consumidor final.

Pel que fa a l’àmbit social la donació aporta beneficis tant per al donador com per 
a la comunitat, respecte als primers augmenta el compromís i millora l’autoestima 
de les persones i de l’ambient de treball, millora la imatge de l’empresa a ulls dels 
consumidors, realitza una acció susceptible de ser inclosa en els balanços de res-
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ponsabilitat social empresarial. Per a la comunitat receptora d’aliments a més dels 
beneficis socials també aporta beneficis de salut, atès que pal·lia la situació de po-
bresa, enforteix el teixit d’ajuda de proximitat i garanteix que les donacions es facin 
mitjançant canals regulars i segurs.

Cal assolir l’equitat en salut, potenciar la corresponsabilitat social i disminuir les 
desigualtats mitjançant aliances en xarxa (entre atenció primària, serveis socials i 
serveis sanitaris) i el treball comunitari participatiu per la salut, tal com preveuen el 
Pla de salut i el Pla interdepartamental de salut pública.

En aquest escenari, cal, doncs, introduir un canvi de comportament i d’actitud 
per part de tots els actors socials, encaminat a recuperar el valor dels aliments i con-
cebre les restes alimentàries com un recurs, aspectes que intenta abordar la present 
iniciativa legislativa.

Tot l’exposat fa que aquesta iniciativa sigui necessària des d’un punt de vista so-
cial, de creixement sostenible i de foment de l’economia circular.

Aquesta proposició de llei es dicta abordant la competència compartida que té 
la Generalitat en matèria de medi ambient i la competència per a l’establiment de 
normes addicionals de protecció, especialment pel que fa en relació a la regulació 
sobre la contenció i reducció de la generació de residus (article 144.1.e EAC). Així 
mateix, certs aspectes d’aquesta llei es dicten en virtut de les competències exclu-
sives que té la Generalitat respecte la regulació i el desenvolupament del sector ali-
mentari (article 116.1.a) i l’establiment i l’execució de les normes i els estàndards 
de qualitat relacionats amb l’activitat comercial (Article 121.1.e) del nostre Estatut 
d’Autonomia, tot respectant el principi d’autonomia local i les competències pròpies, 
que l’Estatut li confereix als governs locals en relació a la regulació de l’establiment 
d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les 
de caràcter comercial.

També cal tenir en compte les competències exclusives que la Generalitat os-
tenta en matèria de consum, en virtut de l’article 123 EAC, i de manera especial, la 
regulació de la informació en matèria de consumidors i usuaris, així com el desple-
gament dels drets dels previstos a l’article 28 de l’Estatut, en relació a les persones 
consumidores i usuàries.

També aborda la competència exclusiva que te la Generalitat en matèria de ser-
veis socials d’acord amb el que estableix l’article 166 EAC, així com la seva relació 
amb els serveis de distribució d’aliments previst a la Cartera de Serveis Socials, amb 
l’objecte d’assegurar una alimentació bàsica i l’atenció social.

Pel que fa a l’estructura, aquesta proposició de llei consta de tres capítols. En el 
Capítol I s’enquadren les disposicions generals de la norma, és a dir, l’objecte i fina-
litat de la mateixa, principis rectors en la qual s’inspira, així com els subjectes que 
hi resten subjecte i aquells sectors que en queden exclosos.

El Capítol II situa l’àmbit de la regulació en els drets, obligacions i compromisos 
dels destinataris de la lluita contra el malbaratament alimentari, fent una diferenci-
ació entre les obligacions i compromisos de les entitats, els drets dels consumidors i 
els compromisos de les entitats d’iniciativa social.

El Capítol III en el que s’estableixen les mesures de foment a favor de la reducció 
del malbaratament alimentari i canvis d’hàbits alimentaris en el consumidor, s’esta-
bleixen les mesures de suport per tal de fomentar l’aprofitament alimentari i consci-
enciar dels efectes del malbaratament dels aliments.

En aquest capítol també es fa una primera aproximació al principi de bon sa-
marità i a l’espigolament, i s’estableix, igualment, la possibilitat de que mitjançant 
el Codi de Bones Pràctiques es pugui vertebrar un distintiu per aquells agents que 
s’adhereixin de forma voluntària als esforços per reduir el malbaratament d’ali-
ments.

El Capítol IV, estableix el règim sancionador en el cas de que no es compleixin 
les obligacions dels agents de la cadena alimentària, establertes en l’article 6. Atès 
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que aquesta llei regula, per primera vegada, l’aprofitament alimentari amb l’ob-
jectiu de reduir el malbaratament, es defensa establir un període transitori de dos 
anys, per a que els agents de la cadena alimentària puguin adaptar-se a les noves 
obligacions imposades, abans de l’entrada en vigor del règim sancionador establert 
en aquest Capítol IV.

El Capítol V regula la necessitat que el Govern, a través del Consell Català de 
l’Alimentació, elabori un Pla Nacional de lluita contra el malbaratament. Pla que ha 
de marcar les línies principals en les que tots els agents afectats en aquesta lluita 
puguin trobar un marc constant de diàleg, de compartir informació i coordinar pro-
postes, així com el foment de mesures de suport en l’aprofitament alimentari, que 
són l’objectiu de la llei.

Aquest Pla s’haurà d’avaluar periòdicament, per tal d’analitzar les obligacions 
i els compromisos adquirits pels agents implicats, amb la finalitat en seu cas, i si 
és necessari, de revisar les mesures coercitives tendents a assegurar els objectius 
d’aprofitament alimentari.

Finalment, aquesta proposició de llei consta de set disposicions addicionals i tres 
de finals.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 1

Article 1. Objecte i finalitat 
1. La present llei té com objecte establir les accions pertinents que cal impulsar 

i portar a terme a Catalunya per tal de reduir el malbaratament alimentari al llarg 
de tota la cadena alimentària i augmentar l’aprofitament dels aliments i la valorit-
zació dels residus d’aliments.

2. S’entén per malbaratament d’aliments l’acció de desaprofitar nutrients pel con-
sum humà, tot i tenir encara valor com a recurs nutritiu.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 2

Article 2. Definicions 
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Residu alimentari: Qualsevol aliment, i les parts no comestibles dels aliments, 

que es retiren de la cadena de subministrament d’aliments per a ser recuperats o bé 
eliminats (tot incloent els següents destins: compostatge, aliments no collits, digestió 
anaeròbia, producció de bioenergia, co-generació, incineració, claveguera, aboca-
dor controlat o descart de la pesca al mar).

b) Malbaratament d’aliments: Qualsevol aliment, excepte les parts no comesti-
bles dels aliments, que es retiren de la cadena de subministrament d’aliments per a 
ser recuperats o bé eliminats (tot incloent els següents destins: compostatge, aliments 
no collits, digestió anaeròbia, producció de bioenergia, co-generació, incineració, 
claveguera, abocador controlat o descart de la pesca al mar).

c) Espigolament: Acció de recollida d’aliments inicialment descartats pels agents 
de la cadena alimentària amb la finalitat de reintroduir-los a dita cadena i permetre 
el seu aprofitament.

d) Data de caducitat: La data fins a la qual un aliment, microbiològicament molt 
perible, es considera segur, i que per això, un cop superada, pot suposar un perill 
immediat per a la salut humana.

e) Data de consum preferent: S’entén com la data fins a la qual el producte manté 
les seves propietats específiques sense alteració, sempre que la condicions de con-
servació de l’aliment sigui l’adequada. És una data orientativa que marca el fabri-
cant.
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f) Microempresa: Son aquelles empreses que ocupa a menys de 10 persones i té 
un volum de negocis anual o balanç general anual que no supera els 2 milions d’eu-
ros, d’acord amb el que està establert a l’article 2 punt 3 de l’annex I del Reglament 
(UE) nº 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren deter-
minades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels ar-
ticles 107 i 108 del Tractat (DOUE nº L187 de 26 de juny de 2014).

g) Petites empreses: Son aquelles empreses que ocupa a menys de 50 persones i 
té un volum de negocis anual o balanç general anual que no supera els 10 milions 
d’euros, d’acord amb el que està establert a l’article 2 punt 3 de l’annex I del Regla-
ment (UE) nº 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 3

Article 3. Principis rectors 
Aquesta llei s’inspira en els principis de solidaritat, igualtat, llibertat, com-

promís, altruisme, responsabilitat, civisme, generositat, cooperació, sostenibilitat, 
d’aprofitament alimentari i de col·laboració entre administracions públiques i agents 
implicats, mentre que també de prevenció i dimensió comunitària, així com el de 
responsabilitat pública.

Les administracions públiques hauran d’incentivar el foment d’activitats que im-
pliquin canvis de comportament i d’actitud dels actors socials. Aquestes activitats 
han d’anar encaminades a prevenir el malbaratament, a recuperar el valor del menjar 
i concebre les restes alimentàries com un recurs, sens perjudici del marc normatiu 
que afecta els aliments.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 4

Article 4. Àmbit d’aplicació 
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes agents i productes que es descriuen en aquest 

apartat i duen a terme la seva activitat, de manera exclusiva en el territori de Catalu-
nya amb independència del lloc on tingui el domicili social l’entitat.

Aquests subjectes agents són: 
a) Persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció d’aliments, 
b) Persones físiques o jurídiques que es dediquen a la transformació d’aliments
c) Persones físiques o jurídiques que es dediquen a la distribució d’aliments, in-

cloent el comerç minorista
d) Persones físiques o jurídiques, que es dediquen al sector de l’hostaleria i/o la 

restauració 
e) Persones consumidores, d’acord amb la definició de l’article 111.2 a) de la Llei 

22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
f) Entitats d’iniciativa social de distribució d’aliments.
Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei: 
a) Els productes primaris que encara no s’han recol·lectat i que per tant no s’han 

introduït a la cadena alimentària, 
b) Els productes que l’autoritat sanitària determini com a no aptes per al con-

sum humà.
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Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 4 bis

Priorització de les accions 
Tots els agents de la cadena alimentària han d’adaptar les seves actuacions a la 

jerarquia de gestió de residus alimentaris que estableix el següent ordre de prioritats: 
– Prevenció de la generació de residus alimentaris
– Utilització per l’alimentació humana
– Utilització per l’alimentació animal
– La valorització material a través de la recuperació d’elements i substàncies 

contingudes en els residus alimentaris per a usos industrials
– La valorització material a través de l’obtenció de compost de qualitat
– La valorització energètica a través de l’obtenció de biogàs
– Altres tipus de valorització energètica
– L’abocament en instal·lacions autoritzades

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del títol del capítol II

Capítol II. Drets, obligacions i compromisos dels agents de la cadena alimentà-
ria, dels consumidors i de les entitats d’iniciativa social 

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 6

6. Obligacions dels agents de la cadena alimentària
1. Les persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció d’aliments, 

a la transformació d’aliments i els que es dediquen a la distribució d’aliments, així 
com de les entitats hoteleres i del sector de la restauració, estan obligats a: 

a) Disposar d’un pla de reducció i aprofitament del malbaratament i d’altres resi-
dus alimentaris, d’acord amb la jerarquia (article 5), el contingut d’aquest pla s’ha 
de establir mitjançant norma de caràcter reglamentari.

b) Mesurar i publicar anualment la quantitat de residus alimentaris que es gene-
ren, desglossant la part atribuïble al malbaratament, aquest mesurament i publica-
ció s’ha de regular mitjançant norma de caràcter reglamentari.

2. Queden exclosos de les obligacions establerts en els apartats anteriors els pro-
ductors primaris i les microempreses.

3. Per la realització de les obligacions dels apartats a) i b), la resta del sector pri-
mari, no exclòs en el punt 2 anterior, i les petites empreses es poden acollir, voluntà-
riament, a plans sectorials o municipals que recullin aquests plans o mesuraments.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 7

Article 7. Compromisos dels agents de la cadena alimentària
Les persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció d’aliments, a la 

transformació d’aliments i els que es dediquen a la distribució d’aliments, així com 
de les entitats hoteleres i del sector de la restauració, es comprometen a: 

a) Adoptar mesures per reduir el malbaratament alimentari, incloent aquest con-
cepte en les estratègies comercials o de responsabilitat social corporativa.

b) Recollir selectivament els residus alimentaris que no s’hagin evitat, per perme-
tre la seva gestió d’acord amb la jerarquia de gestió de residus alimentaris.
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c) No dur a terme actuacions encaminades expressament a deixar els aliments 
en condicions no aptes pel seu consum o valorització, llevat que es pugui justificar 
aquesta acció com la única viable o que estiguin legalment previstes.

d) Facilitar l’activitat d’espigolament d’aquells aliments que han estat descartats.
e) Capacitar els seus treballadors i treballadores perquè actuïn de manera activa 

en la reducció dels residus alimentaris / malbaratament alimentari en tots els pro-
cessos al llarg de la cadena alimentària.

f) Interactuar amb la resta de vàlues de la cadena alimentària per tal de reduir 
la generació global de residus alimentaris.

g) En el cas de les entitats hoteleres i del sector de la restauració, facilitar que el 
consumidor es pugui endur els aliments sobrants de la seva ració que no hagi consumit.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 8

Article 8. Drets de les persones consumidores
Les persones consumidores tenen dret a: 
a) Rebre informació per part de les administracions públiques, així com d’enti-

tats dels agents de la cadena alimentària sobre el problema del malbaratament d’ali-
ments i les accions a desenvolupar per a prevenir-lo.

b) Accedir a les dades concretes de generació de residus alimentaris generats 
anualment pels agents de la cadena alimentària.

c) Rebre formació en el bon maneig i aprofitament dels aliments 
d) Endur-se a casa els aliments sobrats de la seva ració que no hagi consumits en 

un establiment de restauració.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 9

Article 9. Compromisos de les entitats d’iniciativa social
Les entitats d’iniciativa social es comprometen a: 
a) Garantir la seguretat alimentària i les bones pràctiques de manipulació dels 

excedents alimentaris posats a la seva disposició.
b) No utilitzar els excedents alimentaris per a la seva venda o revenda, excepte 

que, amb l’acceptació del donant, es pugui transformar aquests aliments en un nou 
producte que podrà ser comercialitzat per entitats amb finalitats socials.

c) Distribuir els aliments segons el què estableix la normativa vigent.
d) Rebutjar els aliments que no provinguin dels subjectes legitimats per a do-

nar-los o que no compleixin amb la normativa de seguretat alimentària.
e) Facilitar que, una vegada consumits els aliments, es separin les restes orgàni-

ques perquè puguin ser tractades adequadament.

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De modificació del títol del Capítol III

Capítol III. Mesures de foment a favor de la reducció del malbaratament i del 
canvis d’hàbits alimentaris

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 10

Article 10. Principi del bon samarità
Les persones que realitzin donacions d’aliments de bona fe a entitats socials sen-

se ànim de lucre per al seu aprofitament com a aliment i les entitats d’iniciativa so-
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cial que rebin aliments i els distribueixin per a l’ús alimentari no seran considerades 
responsables civil, penal o administrativament dels possibles defectes de naturalesa, 
durada, envasat o aspecte, excepte que aquestes es deriven d’actes negligents o con-
ductes intencionades per a causar aquests defectes.

Sens perjudici de la informació que hagin de disposar en matèria de bones pràc-
tiques d’higiene, per tal de garantir una donació segura en matèria de seguretat ali-
mentària.

Esmena 15
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 10 bis

Espigolament
Les actuacions d’espigolament es podran dur a terme sempre i quan es disposi de 

l’autorització expressa del propietari del terreny a espigolar.

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 12

Article 12. Mesures de suport 
Per tal de fomentar l’aprofitament alimentari i conscienciar dels efectes, que im-

plica el malbaratament d’aliments, el Govern de la Generalitat haurà de dur a terme 
les següents accions de suport: 

a) Suport en l’educació: El departament competent en matèria d’ensenyament 
haurà d’incloure dins dels plans educatius, un programa de conscienciació, informa-
ció i educació sobre el malbaratament d’aliments, que hauran d’impartir les escoles 
en els seus plans d’estudis.

b) Suport a la recerca i innovació: el departament competent en aquesta matèria i 
el departament competent en matèria agroalimentària hauran d’incentivar, fomentar 
i promoure amb recursos econòmics la tasca universitària i dels instituts de recerca 
tecnològica alimentària.

c) Suport a la gestió dels residus com a recursos: el departament competent en 
matèria de medi ambient haurà de dur a terme accions per tal de millorar l’aprofi-
tament dels residus alimentaris com a recursos, d’acord amb la jerarquia de gestió i 
en concret, la prevenció i la recollida selectiva de residus alimentaris.

Aquest departament, en base el principi de coordinació i col·laboració haurà de 
donar suport a les administracions locals en la gestió de residus, especialment en la 
fracció orgànica de residus municipals (FORM).

Els ens locals, en l’àmbit de les seves competències, vetllaran pel compliment 
dels principis continguts en aquesta llei.

d) Suport a la formació específica en l’àmbit de les bones pràctiques de conser-
vació i manipulació i la seguretat alimentària. en especial els consumidors i les en-
titats d’acció socials que hi participen en la distribució d’aliments.

e) Campanyes de conscienciació: l’Administració de la Generalitat, juntament 
amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i qualsevol 
altre ens públic o privat durà a terme campanyes de sensibilització dirigides als con-
sumidors per tal de recuperar el valor del menjar i concebre les restes alimentàries 
com un recurs.

f) Contractació pública: En les clàusules de contractació administrativa s’han de 
tenir en compte les mesures contra el malbaratament.

g) Es pot, entre d’altres mesures, vertebrar un sistema voluntari d’acreditació 
de les persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció d’aliments, a 
la transformació d’aliments, a la distribució d’aliments, així com de les entitats ho-
teleres i del sector de la restauració i les entitats d’iniciativa social que demostrin 
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que facin un esforç per reduir el malbaratament dels aliments mitjançant el Codi de 
Bones Pràctiques.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 13

Foment per produir el canvi d’hàbits alimentaris dels ciutadans
El Consell Català de l’Alimentació ha de fomentar d’actuacions dirigides a que 

les persones consumidores puguin: 
a) Adoptar hàbits de compra i de consum més sostenibles i responsables
b) Conèixer millor l’etiquetatge i la garantia de qualitat dels productes, segons si 

tenen una data de caducitat o bé, tenen una data de consum preferent.
c) Tenir més coneixements sobre el tractament i la conservació dels aliments més 

adequats per perllongar-ne la vida útil.
d) Separar les restes orgàniques perquè puguin ser tractades adequadament.
e) No llençar aliments que estiguin en bon estat per ser consumit

Esmena 18
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou Capítol IV

Capítol IV. Règim sancionador

Esmena 19
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 14

Infraccions. Disposicions generals
Són infraccions administratives en matèria de malbaratament tota acció o omis-

sió tipificades en aquesta Llei, la comissió de les quals tingui lloc a Catalunya.

Esmena 20
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 15

Tipificació d’infraccions
1. Les infraccions previstes en aquesta Lleis es classifiquen en lleus, greus o molt 

greus.
2. Són infraccions lleus: 
a) L’existència d’errors o inexactituds en el pla de reducció i aprofitament del 

malbaratament i d’altres residus alimentaris, que tenen l’obligació de disposar els 
agents de la cadena alimentaria.

b) No tenir actualitzat el pla de reducció i aprofitament del malbaratament i d’al-
tres residus alimentaris.

c) L’existència d’errors o inexactituds quan es faci el mesurament anual de la 
quantitat de residus alimentaris que es generen, desglossant la part atribuïble al 
malbaratament, i en la seva publicació posterior. Mesurament, desglossament i pu-
blicació que tenen l’obligació d’efectuar els agents de la cadena alimentaria.

d) No fer el desglossament de la part atribuïble al malbaratament, en el mesu-
rament anual de la quantitat de residus alimentaris que es generen i que s’ha de 
publicar.

3. Són infraccions greus: 
a) La manca del pla de reducció i aprofitament del malbaratament i d’altres resi-

dus alimentaris, obligació establerta pels agents de la cadena alimentaria.
b) Elaboració del pla de reducció i aprofitament del malbaratament i d’altres 

residus alimentaris amb informació falsa.
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c) Disposar del pla de reducció i aprofitament del malbaratament i d’altres resi-
dus alimentaris, però no sigui aplicat o sigui aplicat de forma indeguda per part de 
l’agent de la cadena alimentaria.

d) La manca de mesurament anual de la quantitat de residus alimentaris que es 
generen, desglossant la part atribuïble al malbaratament, obligació establerta pels 
agents de la cadena alimentaria.

e) La manca de publicació del mesurament anual de la quantitat de residus ali-
mentaris que es generen, desglossant la part atribuïble al malbaratament.

f) Elaboració del mesurament anual de la quantitat de residus alimentaris que es 
generen, desglossant la part atribuïble al malbaratament i realitzar la seva publica-
ció, amb informació falsa.

g) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requeri-
da pels òrgans competents, per al compliment de les funcions d’informació, vigilàn-
cia, investigació, inspecció, tramitació i execució en les matèries a què es refereix 
aquesta Llei, i subministrar informació inexacta o documentació falsa.

h) Reincidir en una infracció lleu. Es considera reincidència la comissió, en el 
termini de tres anys, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa si així ha estat 
declarat per resolució ferma.

4. Son infraccions molt greus: 
a) La negativa absoluta i tota altra obstrucció de l’actuació dels serveis d’inspec-

ció i l’aportació de documentació amb informació falsa.
b) Les coaccions, les amenaces les injúries, les represàlies, les agressions o tota 

altra forma de pressió al personal al servei de les administracions públiques que tin-
gui atribuïdes funcions d’inspecció o de control administratiu.

c) Reincidir en una infracció greu. Es considera reincidència la comissió en el 
termini de tres anys de més d’una infracció de la mateixa naturalesa si així ha estat 
declarat per resolució ferma.

Esmena 21
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 16

Concurrència d’infraccions
Si concorren dues infraccions o més imputables a una mateixa persona, i alguna 

d’aquestes infraccions és el mitjà necessari per cometre l’altra o una de les altres, 
s’ha d’imposar a aquesta persona, com a sanció conjunta, la que correspongui a la 
infracció més greu.

Esmena 22
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 17

Responsabilitat de les infraccions
Són responsables de les infraccions comeses pel que fa a les obligacions de dis-

posar d’un pla de reducció i aprofitament del malbaratament i d’altres residus ali-
mentaris i a mesurar i publicar anualment la quantitat de residus alimentaris que 
es generen, desglossant la part atribuïble al malbaratament, les persones físiques o 
jurídiques que es dediquen a la producció d’aliments, a la transformació d’aliments 
i els que es dediquen a la distribució d’aliments, així com de les entitats hoteleres i 
del sector de la restauració que s’estableixen en l’article 6 d’aquesta Llei.

Esmena 23
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 18

Sancions
1. Les infraccions contra les disposicions d’aquesta Llei tenen les sancions pecu-

niàries següents: 
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a) Les infraccions lleus, amb una sanció pecuniària de 150 a 2.000 euros.
b) Les infraccions greus, amb una sanció pecuniària de 2.001 a 30.000 euros.
c) Les infraccions molt greus, amb una sanció pecuniària de 30.001 a 1.200.000 

euros.
2. La imposició de les sancions pecuniàries en cap cas pot ser inferior en la seva 

quantia al benefici il·lícit obtingut per la comissió de les infraccions. s’ha de fer de 
manera que la comissió de les infraccions no resulti més beneficiosa.

3. En el supòsit que els infractors no compleixin les obligacions que se’ls imposen 
com a sanció o que ho facin d’una manera incompleta, se’ls poden imposar multes 
coercitives amb la finalitat que compleixin íntegrament la sanció.

4. Les multes coercitives s’han d’imposar amb una periodicitat de tres mesos fins 
que es compleixi totalment la sanció, són independents de les sancions pecuniàries 
procedents com a sanció per la infracció comesa i compatibles amb aquestes, i no 
poden ésser superiors a 6.000 euros.

Esmena 24
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 19

Graduació de les sancions
Per la determinació concreta de la sanció que correspon aplicar, dins el tram 

assenyalat per a cada infracció, s’han de tenir en consideració els criteris següents: 
a) L’existència d’intencionalitat o de simple negligència.
b) La reiteració, entesa com la concurrència de més d’una irregularitat o infrac-

cions que se sancionin en un mateix procediment.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) El volum de vendes o de producció i la posició de l’empresa infractora en el 

sector.
e) El reconeixement i l’esmena de les infraccions abans que es resolgui el proce-

diment sancionador corresponent.
f) El temps transcorregut d’ençà que s’ha comès la infracció.

Esmena 25
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 20

Competència
S’ha de regular mitjançant norma de caràcter reglamentari els òrgans compe-

tents en matèria de malbaratament, per acordar l’inici dels procediments sanciona-
dors i per imposar les sancions.

Esmena 26
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 21

Caducitat
El termini màxim per resoldre i notificar un procediment sancionador és d’un 

any a comptar des de la incoació fins a notificació de la resolució de l’expedient.

Esmena 27
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 22

Advertiments
Si com a conseqüència d’una inspecció es comprova l’existència d’irregularitats, 

l’òrgan competent per incoar el procediment sancionador pot advertir a l’empresa 
operadora o a l’entitat de certificació i control en el sentit que corregeixi els defec-
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tes detectats, sempre que no hagi estat advertida en el darrer any per un fet igual o 
similar i que la infracció sigui tipificada com a lleu.

Esmena 28
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou Capítol V

Pla nacional a favor de la reducció del malbaratament i dels residus alimentaris 

Esmena 29
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 23

Pla nacional a favor de la reducció del malbaratament i dels residus alimentaris 
1. El Govern ha de dur a terme la planificació general de les activitats de l’acció 

contra el malbaratament alimentari, el qual ha de determinar els eixos, les línies 
estratègiques, els objectius, els indicadors i les mesures a favor de l’aprofitament 
alimentari.

2. El Govern durà a terme aquest Pla amb la col·laboració i cooperació dels 
subjectes especificats en l’Article 4 d’aquesta llei, així com amb la resta d’agents 
implicats.

Esmena 30
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 24

Procés d’elaboració i avaluació del Pla nacional a favor de la reducció del mal-
baratament i dels residus alimentaris

1. El Govern, a través del Consell Català de l’Alimentació, ha d’elaborar el Pla 
nacional a favor de la reducció del malbaratament i dels residus alimentaris amb 
una periodicitat màxima de quatre anys.

2. Al final de la vigència de cada any, el Govern haurà de realitzar una avaluació 
de la implantació de les polítiques i les línies estratègiques definides en el Pla esta-
blert en l’article anterior, informant del mateix als subjectes establerts en l’apartat 2 
de l’article anterior per tal d’aplicar índexs correctors, si s’escau.

Esmena 31
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 25

Procés d’elaboració i avaluació del Pla nacional a favor de la reducció del mal-
baratament i dels residus alimentaris

1. El Govern, a través del Consell Català de l’Alimentació, ha d’elaborar el Pla 
nacional a favor de la reducció del malbaratament i dels residus alimentaris amb 
una periodicitat màxima de quatre anys.

Contingut del Pla nacional a favor de la reducció del malbaratament i dels resi-
dus alimentaris 

El Pla nacional a favor de la reducció del malbaratament i dels residus alimen-
taris ha d’incloure, com a mínim, les mesures següents, amb el pressupost assignat, 
els terminis de compliment i els paràmetres avaluables: 

a) Mesures de coordinació i intercanvi d’experiències que impulsin les adminis-
tracions i les iniciatives privades.

b) Mesures de suport, per mitjà dels recursos econòmics, materials i tècnics que 
es considerin adequats.

c) Accions de sensibilització, orientades a conscienciar la societat sobre els bene-
ficis de l’aprofitament alimentari, com una forma d’expressió de la solidaritat entre 
els ciutadans.
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d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar les accions d’aprofi-
tament alimentari, sia de forma directa o per mitjà de les entitats.

Esmena 32
GP de Junts pel Sí
De modificació de la Disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació

El DARP, com a Departament competent en matèria d’alimentació i regulador 
de la cadena alimentària, te funcions d’impulsar la prevenció del malbaratament i 
l’aprofitament dels aliments alimentaris al llarg de la cadena alimentària, en l’àmbit 
de les seves competències.

Esmena 33
GP de Junts pel Sí
De modificació de la Disposició addicional quarta

Disposició addicional quarta. Agència Catalana del Consum
S’addiciona una lletra q) a l’article 3 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de 

creació de l’Agència Catalana del Consum amb el contingut següent: 
3.q) Vetllar perquè es duguin a terme els mecanismes d’informació en relació 

amb l’aprofitament dels aliments i la reducció del malbaratament alimentari.

Esmena 34
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una nova Disposició addicional cinquena

Disposició addicional cinquena. Termini d’elaboració 
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar 

el Pla nacional establert en aquesta llei

Esmena 35
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una nova disposició addicional sisena

Disposició addicional sisena. Avaluació del Pla nacional a favor de la reducció 
del malbaratament i dels residus alimentaris 

1. En el termini d’un mes després de la vigència de cada any del Pla nacional, el 
Govern ha de presentar, amb el suport del Consell Català de l’Alimentació, l’infor-
me d’avaluació, que estableix aquesta llei al Parlament de Catalunya, mitjançant la 
comissió pertinent per raó de la matèria.

2. L’informe establert en l’apartat anterior podrà ser objecte de deliberació pels 
grups parlamentaris.

Esmena 36
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una nova disposició addicional setena

Disposició addicional setena. Acords i convenis de col·laboració 
1. Per tal de portar a terme els deures que estableix la present llei, els subjectes 

que hi siguin obligats podran dur a terme acords o convenis de col·laboració amb les 
entitats socials al territori, prioritzant aquelles que tenen com a finalitat el treball 
amb els sectors en exclusió social.

2. Les administracions públiques hauran d’establir la col·laboració i ajuts neces-
saris per tal de fomentar la materialització d’aquests acords i convenis.
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Esmena 37
GP de Junts pel Sí
De modificació de la Disposició final primera

Disposicions finals
Primera. Entrada en vigor 
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
No obstant, l’aplicació del règim sancionador establert al Capítol IV, entrarà en 

vigor als tres anys de l’entrada en vigor de la present Llei.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 68994; 69128; 69132; 69218).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 20.09.2017 al 22.09.2017).
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposició de llei sobre la regulació de la situació administrativa 
especial de segona activitat del Cos de Mossos d’Esquadra, dels 
cossos de policies locals i del Cos de Bombers de la Generalitat
202-00063/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 68456; 68611).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 19.09.2017 al 26.09.2017).
Finiment del termini: 27.09.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69251 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 18.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69251)

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

2. Condemni la repressió i les detencions que estan patint els i les manifestants.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Traslladi a les autoritats europees, a través de l’Alta Representant per a Afers 
Exteriors de la UE, la preocupació pels esdeveniments a la zona del Rif i la necessi-
tat de vetllar pel compliment i respecte dels drets humans.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69133).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69468).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 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. 69134).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69469).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 12:00 h.

Fascicle segon
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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 JS; GP Cs (reg. 69135; 69168).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69470).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 12:00 h.

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. 69136).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69471).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 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 JS; GP Cs (reg. 69137; 69169).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69472).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 12:00 h.
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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. 69138).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69473).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69139).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69474).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 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. 69170).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 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 JS; GP Cs (reg. 69140; 69171).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69475).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 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 JS; GP Cs (reg. 69141; 69172).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69476).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 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 JS; GP Cs (reg. 69142; 69173).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69477).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 12:00 h.
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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 JS; GP Cs (reg. 69143; 69182).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69478).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 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. 69183).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

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 JS; GP Cs (reg. 69144; 69184).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69479).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 12:00 h.
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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 JS; GP Cs (reg. 69145; 69185).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69480).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 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 JS; GP Cs (reg. 69146; 69186).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69481).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 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. 69147).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69482).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 12:00 h.



BOPC 520
21 de setembre de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 51 

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 JS; GP Cs (reg. 69148; 69187).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69483).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 12:00 h.

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. 69149).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69484).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 69150; 69188).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69485).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el gasoducte Midcat
250-01132/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 69151; 69189).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69486).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 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 JS; GP Cs (reg. 69152; 69190).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69487).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 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 JS; GP Cs (reg. 69153; 69191).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69488).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 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 JS; GP Cs (reg. 69154; 69192).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69489).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 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 JS; GP Cs (reg. 69155; 69193).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69490).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 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 JS; GP Cs (reg. 69156; 69194).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69491).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 12:00 h.
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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 JS; GP Cs (reg. 69157; 69195).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69492).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 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 JS; GP Cs (reg. 69158; 69196).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69493).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 12:00 h.

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. 69159).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.09.2017 al 20.09.2017).
Finiment del termini: 21.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69494).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.09.2017; 12:00 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport 
sanitari
302-00190/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 69355 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

Pot, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la moció 
subsegüent a una interpel·lació (tram. 302-00190/11) presentada el 12 de setembre de 
2017 i amb número de registre 68999.

On hi diu: 
«4. Recuperar els reforços d’hivern a les zones més afectades per col·lapses d’ur-

gències hospitalàries i CAP durant els mesos d’incidència de la grip, i els reforços 
d’estiu a les zones de costa i muntanya on més s’incrementa la població pel turisme 
estiuenc.»

Hi ha de dir: 
«4. Recuperar els reforços d’hivern que existien abans del nou concurs a les zo-

nes més afectades per col·lapses d’urgències hospitalàries i CAP durant els mesos 
d’incidència de la grip, i els reforços d’estiu existents abans del nou concurs a les 
zones de costa i muntanya on més s’incrementa la població pel turisme estiuenc.»

On hi diu, a la lletra a de l’apartat 8: 
«a) Declarar oficialment el SEM un servei públic essencial, per deixar d’estar 

subjecte a les mesures conjunturals de contenció de plantilles i limitació de noves 
contractacions de personal que pugui acordar el Govern en èpoques de crisi econò-
mica.

Hi ha de dir: 
«a) Declarar oficialment el Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEM, SA) con-

juntament amb les empreses adjudicatàries del transport sanitari urgent (TSU) que 
presten serveis per al SEM, com un servei públic essencial, per deixar d’estar sub-
jectes a les mesures conjunturals de contenció de plantilles i limitació de noves con-
tractacions de personal que pugui acordar el Govern en èpoques de crisi econòmica.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CsP
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Modificació del calendari de sessions plenàries per al cinquè període 
de sessions
244-00012/11

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat posposar la 

sessió plenària prevista per als dies 20 i 21 de setembre del calendari inicial de ses-
sions plenàries per al cinquè període de sessions, per als dies 20 i 21 de desembre 
de 2017.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
410-00007/11

BAIXA DE MEMBRES

Reg. 69377 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 del Parlament en data 25 de juliol d’enguany, comunica el següent canvi d’ads-
cripció de diputats a la Comissió Parlamentària: 

Comissió: Comissió d’Interior
Baixa: Jordi Orobitg i Solé

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Composició de la Comissió de Territori
410-00008/11

BAIXA DE MEMBRES

Reg. 68987 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 del Parlament en data 25 de juliol d’enguany, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Territori
Baixa: Lluís Guinó i Subirós

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA I BAIXA DE MEMBRES

Reg. 68988 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 del Parlament en data 25 de juliol d’enguany, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Justícia
Baixa: Lluís Guinó i Subirós

Alhora els comuniquem que proposem com a president de la Comissió: 
David Bonvehí i Torras.

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS



BOPC 520
21 de setembre de 2017

4.45.05. Comissions legislatives 58

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca  
i Alimentació
410-00014/11

BAIXA DE MEMBRES

Reg. 69376 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 del Parlament en data 25 de juliol d’enguany, comunica el següent canvi d’ads-
cripció de diputats a la Comissió Parlamentària: 

Comissió: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Baixa: Meritxell Roigé i Pedrola

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió del Reglament
410-00016/11

SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES

Reg. 68989 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió del Reglament
Alta: Lluís M Corominas i Díaz
Baixa: Jordi Turull i Negre

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/11

BAIXA DE MEMBRES

Reg. 69319 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 del Parlament en data 25 de juliol d’enguany, comunica el següent canvi d’ads-
cripció de diputats a la Comissió Parlamentària: 

Comissió: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals.

Baixa: Carles Prats i Cot

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 432/XI, sobre la contractació 
de serveis d’assessorament jurídic per als centres sanitaris
290-00404/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 68996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.09.2017

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 432/XI, sobre la contractació de serveis d’assessorament jurí-
dic per als centres sanitaris, amb número de tramitació 290-00404/11, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 8 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. 68996).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 06.09.2017 al 28.09.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
29.09.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.09.2017.
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Control del compliment de la Resolució 458/XI, sobre la regulació de 
la segona activitat de mossos d’esquadra, policies locals, bombers, 
agents rurals i personal penitenciari
290-00428/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69342 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.09.2017

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 458/XI, sobre la re-
gulació de la segona activitat de mossos d’esquadra, policies locals, bombers, agents 
rurals i personal penitenciari (tram. 290-00428/11),us informo del següent:

Pel que fa al cos de Mossos d’Esquadra, segons informa la Direcció General 
de la Policia, la segona activitat es troba regulada en els articles 61 a 64 de la Llei 
10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat– Mossos d’Esquadra i al De-
cret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa espe-
cial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra.

La normativa esmentada possibilita la declaració en la situació administrativa es-
pecial de segona activitat, bé per edat, arribats als 57 anys, bé per disminució de les 
capacitat psicofísiques o bé perquè el funcionari policial sigui declarat en incapaci-
tat permanent total per l’INSS, permetent un reajustament de les tasques atribuïdes 
com a policia i passant a realitzar tasques de suport.

D’acord amb la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb dis-
capacitats, els estats part es comprometen a assegurar i promoure el ple exercici dels 
drets humans i les llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat sense cap 
discriminació per motius de discapacitat. D’acord amb aquest principi, les adminis-
tracions públiques adaptaran i faran els reajustaments que siguin pertinents per asse-
gurar i promoure el ple exercici dels drets humans i de les llibertats fonamentals. En 
el marc d’aquest reajustament cal valorar la incidència de la Directiva 2000/78/CE, de 
27 de novembre de 2000, relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat 
de tracte en el treball i l’ocupació, que en el seu punt 18è estableix que la present di-
rectiva no pot tenir l’efecte d’obligar a les forces armades, com tampoc els serveis de 
policia, penitenciaris o de socors, a contractar o mantenir en el seu lloc de treball a 
persones que no tinguin les capacitat necessàries per desenvolupar quantes funcions 
puguin tenir que exercir en relació amb l’objectiu legítim de mantenir el caràcter ope-
ratiu d’aquests serveis. En el mateix sentit és necessari tenir en compte el que esta-
bleix l’article 3.3 de la Directiva 200/78/CE esmentada, que exclou expressament a 
les forces armades.

Cal atendre la definició que fa el Text Refós de la Seguretat Social de cada grau 
d’incapacitat permanent per valorar l’encaix dels diferents graus a la possibilitat de 
dur a terme tasques policials. D’acord amb la normativa a què s’ha fet referència, els 
funcionaris del CME que tenen reconeguda una incapacitat permanent parcial o una 
incapacitat permanent total poden seguir prestant serveis en el cos de mossos d’es-
quadra. La possibilitat d’ocupar un lloc de suport a l’activitat policial s’inicia amb 
la sol·licitud de la persona interessada, que disposa d’un any des de la declaració en 
incapacitat permanent total per exercir aquest dret. Aquest procediment requereix 
la petició de la persona interessada i la valoració mèdica corresponent de les seves 
capacitats per valorar si són adequades a les tasques del nou lloc de treball no poli-
cial. D’acord amb l’anterior, no pot ser una declaració automàtica. La primera ocu-
pació en un lloc de suport a l’activitat policial és provisional.

Respecte a la possibilitat de disposar de la credencial, l’actual normativa vigent 
al cos de Mossos d’Esquadra no ho possibilita, atès que les tasques que s’encomanen 
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a la persona que sol·licita ocupar un lloc de suport no són de caire operatiu, és a dir, 
no requereixen haver d’identificar-se amb la targeta d’identitat professional davant 
la ciutadania.

L’adscripció a llocs de treball de suport a l’activitat policial, de conformitat a la 
normativa d’aplicació, no comporten pèrdua de drets econòmics respecte a la situa-
ció que tenia el funcionari del cos de Mossos d’Esquadra amb caràcter previ a la 
declaració en incapacitat permanent total (IPT). La persona declarada en IPT, en el 
cas que sol·liciti ocupar un lloc de suport a l’activitat policial i ser adscrit a un lloc 
d’aquestes característiques després de la tramitació oportuna rep dos ingressos, un 
en forma de pensió per part del Sistema Nacional de la Seguretat Social i l’altre en 
forma de salari públic, equivalents al 100% del que percebia abans de la declaració 
en IPT. Aquest fet permet afirmar que aquests funcionaris no pateixen una pèrdua 
econòmica que els impliqui un greuge compartiu amb la relació a la resta de com-
panys del cos.

Quant a les policies locals, d’acord amb la informació tramesa per la Direcció 
General d’Administració de Seguretat, actualment ja són d’aplicació els mandats 
de la Convenció de Nacions Unides i la Directiva 2000/78/CE, de 27 de novembre 
de 2000, relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en el 
treball i l’ocupació. També cal valorar la incidència del punt 18è de la Directiva, es-
mentat anteriorment.

El reconeixement d’una incapacitat permanent total comporta la impossibilitat 
de desenvolupar la feina habitual, per tant impossibilita l’exercici de la funció po-
licial. L’ús de la credencial ho és com a element d’identificació de la condició de 
policia i, per tant, tot i poder incorporar al funcionari a un nou lloc de treball, no 
podrà fer-ne ús.

Els ajuntaments amb cos de policia local, davant dels supòsits legals de segona 
activitat, ja realitzen els canvis de lloc/funcions corresponents.

En relació amb els bombers, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’In-
cendis i Salvaments comunica que, d’una banda, en cas d’accident durant el servei 
que suposi una lesió/malaltia/etc. es realitza un reconeixement mèdic. Si el dictamen 
mèdic estableix que el bomber te disminuïda la seva capacitat per complir el servei 
ordinari, aquest és rellevat automàticament de les funcions operatives i passa a la 
situació de segona activitat. Durant la tramitació de la declaració de segona activi-
tat s’adapta el seu lloc de treball. Cap de les dues situacions (adaptació de lloc de 
treball o declaració de segona activitat) té cap tipus d’afectació ni en la categoria ni 
en les retribucions.

D’altra banda, per afavorir una major integració del personal en situació de se-
gona activitat, des de fa un any s’ha constituït un grup de treball per part de la Di-
recció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i Prevenció i Salut 
Laboral amb els sindicats representatius per desenvolupar els professiogrames dels 
llocs de treball que podran ser ocupats per bombers de segona activitat. En aquests 
moments estan definits els àmbits de treball i dins de cada àmbit els llocs de treball.

Així, doncs, actualment quan un membre del cos de bombers passa a situació 
de segona activitat no es reubica, sinó que es transforma el seu propi lloc de treball 
a lloc de treball de segona activitat en la relació de llocs de treball, sense afectació 
ni a la categoria ni a les retribucions ni a la ubicació física del lloc. Els bombers en 
segona activitat perceben les mateixes retribucions que els bombers operatius que 
facin la jornada en còmput anual de 1.688 hores.

Pel que fa als agents rurals, segons la informació facilitada pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tots aquells treballadors i treballa-
dores que presenten algun problema de salut que els impedeix desenvolupar amb 
normalitat les tasques pròpies del seu lloc de treball són objecte d’una adaptació, 
que consisteix en un informe mèdic on s’indiquen totes aquelles restriccions i reco-
manacions necessàries per tal que la persona desenvolupi amb normalitat les tas-
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ques per a les quals estigui capacitada. En el cas del cos d’Agents Rurals (CAR), 
aproximadament el 10% de la seva plantilla té actualment algun tipus d’adaptació.

A data d’avui no hi ha cap norma que reguli la segona activitat del cos d’Agents 
Rurals, però el Departament està treballant per regular aquesta situació administra-
tiva especial. Amb relació a aquest treball, cal apuntar les consideracions següents:

– Objectiu: Amb la finalitat d’assegurar que les persones funcionàries del CAR 
tinguin en tot moment les aptituds adequades per complir les funcions que tenen en-
comanades, s’està preparant un Decret que reguli la situació de segona activitat en 
el CAR per a tots aquells agents que per raó de l’edat i d’anys de prestació de servei, 
o si pateixen alguna minva de les seves capacitats físiques o psíquiques, no poden 
exercir amb normalitat les seves funcions ordinàries.

– Causes: Les causes seran l’edat, que en cap cas podrà ser inferior a 60 anys, i 
la disminució de les condicions físiques o psíquiques en un grau que dificulti però 
que no impedeixi l’exercici de les seves funcions professionals.

– Formació: Des de la Direcció General dels Agents Rurals es facilitarà, si es-
cau, la formació adequada a aquells agents que ocupin llocs de segona activitat per 
assegurar l’eficàcia en el desenvolupament del servei públic.

Finalment, pel que fa al personal penitenciari, d’acord amb la informació que fa-
cilita el Departament de Justícia, l’exercici de les funcions encomandes al personal 
dels cossos penitenciaris requereixen que aquest personal tingui una bona condició 
física i psicològica, ateses la missió i les finalitats del sistema penitenciari, les perso-
nes destinatàries del servei i el medi en què es desenvolupa l’activitat penitenciària,. 
Per aquesta raó, en els procediments selectius d’accés a aquests cossos es requereix 
superar proves físiques, psicotècniques i mèdiques i en les convocatòries no es pre-
veu la reserva de places per a persones amb discapacitat.

En aquest context, la segona activitat, que es produeix mentre perdura la relació 
de serveis amb l’Administració, es produeix en aquells casos en què, pel transcurs 
del temps, per malaltia o per altres circumstàncies sobrevingudes, el funcionari no 
pot prestar els serveis operatius propis d’aquests cossos o ho pot fer sotmès a certes 
limitacions.

Per garantir la prestació d’uns serveis públics de qualitat i la protecció de la sa-
lut dels treballadors penitenciaris, el Departament de Justícia tramita expedients 
d’adaptació de llocs de treball i expedients de segona activitat. Amb caràcter gene-
ral, s’intenta adaptar el lloc de treball. En compliment del que disposa la normativa 
vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, el Departament de Justícia trami-
ta expedients d’adaptació de llocs de treball en què el personal mèdic del Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals visita la persona sol·licitant i, a la vista dels informes 
mèdics que aporti, resol si és procedent o no l’adaptació del lloc de treball i, en el 
seu cas, emet un informe proposta d’adaptació del lloc de treball en què s’establei-
xen les mesures i recomanacions pertinents. Les adaptacions del llocs de treball no 
tenen cap impacte en la situació administrativa ni en les retribucions de la persona 
sol·licitant; les mesures o recomanacions per a adaptar el lloc de treball sempre són 
el més raonables i dignes possibles.

En els supòsit que les lesions o les limitacions funcionals que presenti la persona 
treballadora li impedeixin desenvolupar les funcions del cos i que no sigui possible 
compensar aquestes limitacions amb l’adaptació del lloc de treball, es pot iniciar un 
procediment per a l’assignació d’un lloc de treball de segona activitat per disminució 
de les capacitats físiques i/o psíquiques, d’ofici o a instància de la persona interes-
sada. Els funcionaris dels cossos penitenciaris que passen a ocupar llocs de segona 
activitat desenvolupen tasques de col·laboració i suport administratiu a les activitats 
de gestió, d’inspecció, d’execució, de control i similars, adequades a les seves capa-
citats físiques i psíquiques, al seu nivell de titulació, de formació i de coneixements. 
A l’efecte de la capacitació per als llocs de segona activitat, se’ls facilita la formació 
oportuna.



BOPC 520
21 de setembre de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 63 

El Departament de Justícia ofereix llocs de treball en segona activitat preferent-
ment a la localitat on està ubicat el centre penitenciari de destinació definitiva del 
funcionari o, si això no és possible, a la mateixa comarca i, en darrer terme, a la 
mateixa província.

Els funcionaris que passen a ocupar llocs de segona activitat perceben les retri-
bucions bàsiques corresponents al seu grup i el complement de destinació equivalent 
al grau personal que tinguin consolidat. També tenen dret a percebre el complement 
específic mínim de dos nivells per sota del grau personal consolidat, llevat que el 
grau consolidat correspongui al nivell mínim del cos. Si les retribucions totals del 
nou lloc són inferiors a les que percebia abans de passar a ocupar el lloc de segona 
activitat, té dret a percebre un complement personal transitori i absorbible fins a as-
solir-ne la diferència.

El període de temps que es roman en llocs de segona activitat és computable a 
efectes de perfecció de triennis i del sistema de previsió social com a prestat en el 
lloc que ocupava en el moment de produir-se el pas a la situació de segona activitat.

Amb caràcter general, el personal dels cossos penitenciaris desenvolupa tasques 
de vigilància i d’interacció amb les persones internes, però també pot ocupar llocs 
de genèric/a d’oficines amb funcions de gestió administrativa (gestió de recursos hu-
mans, gestió econòmica, gestió penitenciària). En els supòsits d’aquelles persones a 
les quals se les declara una incapacitat permanent parcial per a la professió habitual, 
sempre que no procedeixi l’adaptació del lloc de treball o se les declari una inca-
pacitat permanent total per a la professió habitual, absoluta per a tot treball o gran 
invalidesa, la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia 
inicia d’ofici un expedient de segona activitat.

El Departament de Justícia considera que no procedeix el pas a la situació de 
segona activitat d’una persona quan els òrgans competents de la Seguretat Social li 
declarin o reconeguin una incapacitat permanent total per a la professió habitual, 
perquè entén que aquesta declaració implica que no pot desenvolupar les funcions i 
tasques principals del cos Tècnic d’Especialistes (de vigilància o administratives).

Per a adscriure una persona funcionària dels cossos penitenciaris a un lloc de 
segona activitat, per tal de conjugar la protecció de la salut de la persona treballa-
dora amb les necessitats de l’organització i adscriure-la a un lloc de treball adequat 
a llur diversitat funcional, se segueix el procediment establert al Decret 365/2001, 
de 24 de desembre, pel qual es regula la segona activitat en els cossos penitenciaris, 
ja què, amb caràcter previ a la seva adscripció a un lloc de treball de segona activi-
tat, el tribunal mèdic ha d’emetre un dictamen en què s’especifiquin les limitacions 
funcionals que pateix aquesta persona i, per tant, les funcions i tasques que no pot 
desenvolupar.

El pas a la situació de segona activitat o l’ocupació de llocs de segona activitat, 
d’acord amb la regulació vigent, no comporta la pèrdua de la credencial de la perso-
na funcionària, dels seus drets retributius, passius o de seguretat social.

D’acord amb el que estableix el Decret 365/2001 esmentat, el Departament de 
Justícia, adscriu provisionalment les persones declarades en situació de segona acti-
vitat a un lloc de treball de segona activitat de cobertura necessària, tenint en comp-
te les preferències de la persona interessada. L’adscripció definitiva a un lloc de tre-
ball en segona activitat es realitza mitjançant el procediment de concurs restringit 
de mèrits i capacitats.

Barcelona, 13 de setembre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 476/XI, sobre la sostenibilitat 
de l’Hospital Universitari Sant Joan, de Reus
290-00446/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69200 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.09.2017

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 476/XI, sobre la 
sostenibilitat de l’Hospital Universitari Sant Joan, de Reus (tram. 290-00446/11), us 
informo del següent:

El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) estan duent a 
terme actuacions per tal de millorar l’alineament entre l’oferta assistencial amb les 
necessitats de la població, que faciliti la integració i el contínuum assistencial, ma-
ximitzant l’equilibri entre els recursos disponibles i els resultats en salut i qualitat 
de vida obtinguts per la població del territori.

En aquest sentit, el Pla estratègic sanitari 2016-2020 del Camp de Tarragona s’ar-
ticula com l’eina territorial de planificació operativa de les polítiques de salut d’a-
quest Departament. És el full de ruta que identifica prioritats i ha de guiar el conjunt 
de les ordenacions sanitàries els propers 4 anys: contractació de serveis sanitaris, 
pactes territorials, inversions.

L’objectiu del pla estratègic sanitari és millorar l’atenció sanitària a la població 
del Camp de Tarragona en termes d’accessibilitat, qualitat i resolució assistencial, 
sostenibilitat i visió integrada dels serveis sanitaris públics.

En el marc d’aquest Pla, s’hi contemplen diverses reordenacions amb l’objectiu 
de garantir un accés equitatiu i de qualitat als serveis sanitaris, com ara a l’àmbit 
de l’oncologia, en el qual es reforçarà el treball en xarxa i es posaran en marxa di-
verses mesures:

– Concentració a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus d’un únic servei d’on-
cohematologia, format entre el propi hospital, l’Hospital Universitari Joan XXIII de 
Tarragona, el Pius Hospital de Valls i l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla, que coordini 
l’atenció de tots els pacients amb patologia maligna.

– Coordinació de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus de treballs multicèn-
trics: protocols i guies clíniques conjuntes en oncologia mèdica per promoure un 
model d’atenció territorial i coordinat amb igualtat de criteris clínics els pacients 
del territori.

Cal tenir en compte que aquesta reordenació es realitzarà de manera col·laborati-
va mitjançant els comitès clínics. Aquesta consolidació de la xarxa oncològica terri-
torial ha de permetre la connexió amb la Xarxa Oncològica de Catalunya.

Així mateix, cal indicar que el mes d’abril del 2017 el conseller de Salut va 
anunciar la creació d’una entitat pública conjunta entre el CatSalut i l’Ajuntament de 
Reus per garantir la governança de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Es preveu que aquesta nova entitat pública conjunta entri en funcionament a par-
tir de l’1 de gener de 2018. La titularitat d’aquesta entitat serà d’un 55% del CatSalut 
i del 45% de l’Ajuntament de Reus.

La nova entitat servirà per solucionar les dificultats financeres de l’Hospital Uni-
versitari Sant Joan de Reus, amb l’objectiu de garantir una assistència pública, de 
qualitat, equitativa i sostenible a la població de referència d’aquest centre hospita-
lari.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 566/XI, sobre l’impuls  
dels consells d’infants i joves
290-00530/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69367 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.09.2017

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 566/XI sobre l’impuls dels con-
sells d’infants i joves, us trameto en aquest escrit el resum de les accions que s’han 
impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o 
el termini previst per a realitzar altres actuacions que contribueixen a donar compli-
ment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 13 de setembre de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us informem que per a promoure la creació del consells d’infants i joves en els 

diferents municipis catalans des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència ha coordinat un equip de treball que ha elaborat un document tècnic 
anomenat «Programa d’impuls de la participació infantil i dels consells territorials 
dels infants i adolescents de Catalunya» per donar resposta del decret 200/2013, de 
23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els ado-
lescents de Catalunya.

Alhora des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’ha contactat 
amb els ens locals i comarcals per tal que puguin donar impuls directe a la partici-
pació local dels seus consells.

Els membres de la Comissió tècnica que van participar en l’elaboració del docu-
ment eren representants de les administracions i entitats següents:

– DGAIA (coordinació del programa)
– Diputació de Barcelona
– DG de Joventut
– Agència Catalana de Joventut
– DG Innovació i qualitat democràtica
– Federació de Municipis
– Associació de Municipis
– Consell Nacional de Joventut de Catalunya
– PINCAT
– TIAC
EL Consell Nacional dels infants i adolescents de Catalunya va revisar el do-

cument i va fer una sèrie de propostes i consideracions que foren introduïdes en el 
document final.

La missió del programa és que els infants i adolescents esdevinguin subjectes 
actius de ple dret i puguin exercir la participació directa i política en tots els espais 
i àmbits on són presents.

El programa conté 4 objectius estratègics i una proposta d’actuacions relaciona-
des amb cadascun dels objectius:

Millorar la visió de la societat (els adults i els propis infants i adolescents) envers 
l’infant o l’adolescent com a subjecte actiu de ple dret per tal de desenvolupar una 
cultura participativa.

Incrementar l’apoderament dels infants i adolescents com a ciutadans de ple dret.
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Augmentar la capacitat de participació directa dels infants i adolescents en tots 
els àmbits que afecten a les seves vides.

Augmentar la participació directa dels infants i adolescents en els centres educatius.
Incrementar la participació directa dels infants i adolescents en els equipaments, 

serveis i projectes de finançament públic en que són presents (hospitals, agrupa-
ments escoltes i esplais, entitats esportives i culturals, centres oberts, centres resi-
dencials, etc.).

Incrementar la participació política amb incidència real dels infants i adolescents 
en els Ens locals on viuen (Consells de participació Territorial).

El programa d’impuls també inclou un cens amb els consells territorials exis-
tents a Catalunya.

Actualment el Programa d’impuls de la participació infantil i dels consells ter-
ritorials dels infants i adolescents de Catalunya es troba en tràmits per a esdevenir 
en Acord de Govern.

b) Acompanyar el procés de reconducció del Consell Nacional dels infants i 
adolescents de Catalunya, d’acord amb el document de les bases que en regeix la 
constitució, de manera que en resulti un consell independent però amb el suport i 
l’acompanyament de la Generalitat, la qual ha de facilitar que el Consell es doti de 
l’estructura i segueixi el funcionament que consideri pertinents.

El Consell Nacional dels infants i adolescents de Catalunya (CNIAC) es va consti-
tuir el 20 de novembre de 2014 amb 43 vocals que representaven a 23 municipis cata-
lans. Actualment el CNIAC està format per 60 vocals que representen a 33 municipis.

Per Acord de Govern GOV/149/2016, de 15 de novembre (DOGC núm. 7249 de 
17 de novembre de 2016), es va prorrogar el primer Consell Nacional dels Infants i 
els Adolescents de Catalunya constituït d’acord amb la disposició addicional segona 
del Decret 200/2013, de 23 de juliol, mentre es fa efectiu el programa d’impuls per 
consolidar i reforçar els consells de participació territorial existents i impulsar la 
constitució de nous consells en els àmbits territorials que corresponguin.

El CNIAC està organitzat de la següent manera:
– Assemblea (la formen tots els vocals del CNIAC)
– 1 presidenta
– 2 vicepresidents (un representa als infants i l’altre als adolescents)
– 1 secretària
– 10 vocals que formen la Comissió Permanent (cinc nois i cinc noies, cinc in-

fants i cinc adolescents
– Secretaria tècnica (Tècnic de la DGAIA encarregat de donar suport tècnic i 

econòmic al CNIAC així com acompanyament i difusió de les tasques del CNIAC)
El CNIAC té per objectius generals:
– Difondre els drets dels infants i especialment el dret de participació infantil
– Impulsar nous consells territorials en els municipis que en tenen
– Representar els interessos i opinions dels infants i adolescents de Catalunya
– Donar a conèixer el CNIAC
Per donar resposta a aquests objectius el CNIAC està organitzat en quatre grups 

de treball específics:
– Comissió Interna (per afavorir la comunicació entre vocals)
– Comissió Externa (per relacionar-se amb els mitjans i xarxes socials)
– Regim intern (per la elaboració del seu propi regim intern i fer-ne el seguiment)
– Nous vocals i difusió (per impulsar nous consells i atraure nous vocals al CNIAC)
A més, el CNIAC crea grups de treball específics per donar resposta a objectius 

concrets o demandes específiques.
Resumint, entre 2016 i 2017 les principals actuacions que ha efectuat el CNIAC 

han estat:
Elaboració del document de Règim intern per al bon funcionament del CNIAC
Elaboració de les memòries (2015 i 2016)
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Elaboració del Pla de treball (2016 i 2017)
Organitzar un Estand a la festa dels Súpers per difondre els drets dels infants i 

donar a conèixer el CNIAC (es tornarà a fer el 2017)
Organitzar un Estand en el Saló de la infància per difondre els drets dels infants 

i donar a conèixer el CNIAC (es tornarà a fer el 2017)
Elaboració d’un Manifest per celebrar el 20N i reivindicar el drets dels infants 

(cada any es fa un manifest, el 2017 s’elaborarà el 3er)
Entrevistar-se amb el MH President de la Generalitat (Novembre de 2016)
Participar en el Simposi Internacional sobre participació infanti organitzat per la 

Universitat de Barcelona (Desembre de 2016)
Comparèixer en una sessió a la Comissió d’infància del Parlament de Catalunya 

per explicar les tasques que s’estan duent a terme des del CNIAC (febrer 2017)
Realitzar aportacions en Programa d’impuls de la participació infantil i dels con-

sells territorials dels infants i adolescents de Catalunya
Participació en el programa Ara és Demà organitzat pel Consell Escolar de Ca-

talunya (CEC) amb la voluntat de reflexionar i debatre sobre el futur de l’educació 
a Catalunya.

Durant el darrer trimestre de 2017 hi haurà la renovació d’una part important 
dels vocals que actualment formen part del CNIAC per finalització del seu mandat 
i noves eleccions per als càrrecs electes del propi òrgan.

Control del compliment de la Resolució 577/XI, sobre els treballs 
relacionats amb l’economia col·laborativa del Govern de la 
Generalitat
290-00541/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69357 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.09.2017

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 577/XI, sobre 
els treballs relacionats amb l’economia col·laborativa del Govern de la Generalitat 
(tram. 290-00541/11), us informo del següent:

El dia 5 de setembre de 2017 el Govern va aprovar l’informe de la Comissió In-
terdepartamental per al desenvolupament de l’economia col·laborativa, amb l’objec-
tiu d’assolir un marc estable per al desenvolupament de l’economia col·laborativa, i 
fer difusió dels reptes i oportunitats que representa.

L’informe inclou, entre altres aspectes, la col·laboració entre les administracions 
i les diverses plataformes col·laboratives en matèria de compliment normatiu, fisca-
litat i protecció dels consumidors i usuaris.

El Govern ha habilitat un espai web on es pot consultar l’Informe de la Comissió 
Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa: Propostes per a un bon encaix de 
l’economia col·laborativa i de plataformes a Catalunya, així com altres documents 
complementaris.

L’enllaç és el següent:
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/estudis_

publicacions/informe-economia-collaborativa

Barcelona, 14 de setembre de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller d’Empresa i Coneixement

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/estudis_publicacions/informe-economia-collaborativa
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/estudis_publicacions/informe-economia-collaborativa
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Control del compliment de la Resolució 582/XI, sobre la seguretat a 
Sant Cugat del Vallès
290-00546/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69160 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.09.2017

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 582/XI, sobre la 
seguretat a Sant Cugat del Vallès (número de tramitació 290-00546/11), us informo 
del següent:

Pel que fa a l’apartat a, la Comissaria de Districte de Sant Cugat del Vallès par-
ticipa, dintre dels òrgans de coordinació del sistema de seguretat pública, en les 
Juntes Locals de Seguretat de Sant Cugat del Vallès, on s’informa, entre d’altres 
aspectes, dels plans de seguretat i prevenció concrets vigents al municipi. A banda, 
els mecanismes de coordinació, col·laboració i intercanvi d’informació de caràcter 
delinqüencial entre la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) i la 
Policia Local es realitzen en el marc de la Mesa de Coordinació Operativa (MCO) 
com a òrgan permanent i estable de coordinació i cooperació operativa, que es reu-
neix amb caràcter setmanal des del passat mes d’octubre de 2016, escurçant així la 
periodicitat que, abans d’aquest moment, era quinzenal.

L’augment de la freqüència d’aquestes MCO es va acordar per millorar la coor-
dinació i la col·laboració entre la Policia Local i la PG-ME, realitzar un intercanvi 
d’informació més immediat, analitzar conjuntament els mapes delinqüencials i de-
finir les estratègies de patrullatge per abordar d’una manera més eficaç els robatoris 
a l’interior d’habitatge.

Amb relació a l’apartat b, el conseller d’Interior de la Generalitat va adreçar, en 
data 15 de maig de 2017, una carta a l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès en què 
donava trasllat del contingut d’aquesta resolució.

Des de la Comissaria de Districte de Sant Cugat del Vallès es realitza un patru-
llatge per sectors: Casc Urbà, Mirasol-Valldoreix i la Floresta - Les Planes. Aquests 
sectors, assignats a cadascun dels escamots de proximitat que presten servei, dispo-
sen d’un patrullatge preventiu i dirigit, adaptat a la geografia urbana i a les deman-
des de seguretat de cadascun d’ells. A banda, dintre de cada sector existeixen un 
seguit de barris i/o zones d’habitatges que tenen un pla de serveis específic en funció 
de les problemàtiques que es detecten pel coneixement de la pròpia policia durant 
el patrullatge preventiu, per informacions, demandes i requeriments dels ciutadans 
a l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de la PG-ME i per les Associacions de 
Veïns als grups de treball de seguretat que es fan periòdicament al llarg de l’any. 
Un cop es té coneixement de les problemàtiques a abordar, es planifiquen els serveis 
específics de proximitat i es dirigeix el patrullatge que obeeix a la resolució d’una 
problemàtica concreta i temporal de la qual es deriva donar una resposta policial, 
assumint tant funcions preventives com reactives. Un cop la problemàtica ha estat 
resolta es realitza un manteniment preventiu adequat al cas concret.

Quant a l’apartat c, es realitzen campanyes de seguretat especifiques amb els 
membres del teixit comercial i empresarial durant tot l’any amb l’objectiu de preve-
nir els fets delictius, identificar i detenir els autors i augmentar la percepció de se-
guretat als establiments comercials, entitats de risc i empreses.

També es planifiquen accions dirigides a la vigilància, la inspecció i el control 
dels llocs estratègicament seleccionats tenint en compte el fets delictius contra el 
patrimoni, que són els que pateix el comerç. També es distribueixen tríptics infor-
matius de la PG-ME referents als consells de seguretat destinats als comerciants i 
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les empreses. La informació i el contingut dels tríptics exposen les mesures de se-
guretat i d’autoprotecció adients que aquests haurien d’adoptar, així com els telèfons 
d’emergència i el telèfon de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) per un 
tracte molt més personalitzat davant de dubtes, suggeriments i trucades no urgents.

En èpoques de l’any en què el comerç adquireix una notòria importància, es posa 
en funcionament un dispositiu específic basat en el contacte amb el comerç amb els 
mateixos objectius preventius de patrullatge a peu les zones comercials i d’informa-
ció als comerciants sobre mesures de seguretat.

La coordinació amb la Policia Local del municipi es realitza en el marc de la 
Mesa de Coordinació Operativa i amb el contacte entre els responsables dels grups 
de proximitat de cadascun dels cossos policials.

Per últim, pel que fa a l’apartat d, a la Junta Local de Seguretat del dia 4 de juny 
de l’any 2014 es va presentar l’observatori conjunt Policia Local i Mossos d’Esqua-
dra per al seguiment de les ocupacions i presentació de l’estat de l’ocupació a Sant 
Cugat del Vallès.

A partir d’aquesta data es realitza un control i un seguiment de l’ocupació al mu-
nicipi basat en l’intercanvi d’informació per part d’ambdós cossos policials sobre les 
cases ocupades, les ocupacions noves que es realitzen, on es realitzen, les persones 
que les realitzen i el seguiment d’aquells habitatges propensos a ser ocupats.

Si el coneixement de l’ocupació es produeix per part del propietari, aquest de-
nuncia l’ocupació i es trasllada al jutjat. En el cas que el coneixement de l’ocupació 
vingui donada pels veïns o per la pròpia policia, aquests últims contacten amb la 
propietat per informar-la i que denunciï l’ocupació.

El barri de la Floresta és d’especial atenció respecte a l’ocupació amb la realitza-
ció d’un patrullatge preventiu i contactes i reunions amb tots els agents implicats en 
el marc dels grups de treball de seguretat que es realitzen per aquest barri.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 585/XI, sobre la inserció 
laboral de les persones sense llar
290-00549/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69368 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.09.2017

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 585/XI sobre la inserció laboral 
de les persones sense llar, us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que 
s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupa-
ment o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar com-
pliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 13 de setembre de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Per donar compliment als punts a i b de la resolució us faig saber que el Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya participa en un grup de treball interdepartamental 
que en aquests moments està dissenyant un pla d’acció per atendre a les persones en 
situació de sensellarisme que serà on es recolliran les actuacions a seguir. La previ-
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sió és que aquest pla estigui definit a finals d’aquest any. No obstant això, la partici-
pació de col·lectius en risc d’exclusió social és prioritària a la majoria de convocatò-
ries de programes de polítiques actives per a la inserció.

Per altra banda, us informo que la Generalitat de Catalunya va aprovar, mitjan-
çant Acord de Govern de data 20 de desembre de 2016, l’elaboració d’una estratègia 
integral per l’atenció a persones en situació de sensellarisme a Catalunya. Aquesta 
estratègia, en la línia de les recomanacions de la Unió Europea, ha de ser global i 
transversal, i ha de tenir en compte els aspectes relacionats amb l’habitatge, l’ocu-
pació, la salut, l’entorn social i familiar i el paper dels ens locals i les entitats del 
tercer sector.

L’Estratègia que està liderant el Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, s’ha començat a definir a partir d’un treball col·laboratiu entre una gran quanti-
tat d’actors que intervenen en l’atenció a les persones sense llar, i que estan aportant 
la seva experiència. Per tal de facilitar aquest treball col·laboratiu s’ha constituït una 
Taula Tècnica amb representants dels diferents departaments de la Generalitat, del 
món local (diputacions, Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelo-
na i les dues entitats municipalistes) i de les entitats socials més representatives de 
l’àmbit de l’atenció a persones sense llar.

Les actuacions que s’han de proposar en el marc de l’Estratègia hauran de donar 
resposta, com a mínim, als aspectes següents:

– Anàlisi en profunditat del model Housing first.
– Provisió d’habitatge social, en el sentit de cercar noves formules per aconse-

guir-ne més.
– Disseny de mecanismes d’arrelament territorial, inclosa l’obligatorietat dels 

municipis d’empadronar les persones sense llar.
– Definició de protocols de prevenció en els processos de desinstitucionalització.
– Redefinició de les tipologies de recursos existents.
– Actuacions de valoració i seguiment (implicació dels serveis socials bàsics i la 

seva relació amb les entitats del tercer sector, concreció d’eines de coordinació in-
teradministrativa...).

– Reconeixement de dels drets de les persones sense llar (protecció davant els 
delictes d’odi...).

Òbviament la inserció sociolaboral és un aspecte que cal considerar i que ja ha 
estat destacat en les reunions efectuades en el marc de la Taula Tècnica.

Cal recordar que la primera fase en l’elaboració de l’Estratègia té una durada 
d’un any i que contempla tots els treball conduents a l’elaboració d’aquesta (consti-
tució de la Taula Tècnica, treballs inclosos a la diagnosi de la situació i presentació 
de la proposta d’estratègia). Tot tenint en compte que l’Estratègia es centra en les 
categories sense sostre i, parcialment, en la de sense habitatge, de la tipologia ET-
HOS. Aquest treball conjunt s’està realitzant amb diferents entitats i associacions, 
amb qui ja s’estan duen a terme proves pilot. També amb el Consorci de Serveis So-
cials de Barcelona.
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Control del compliment de la Resolució 587/XI, sobre la cobertura de 
les absències laborals per un permís de maternitat o paternitat
290-00551/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69369 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.09.2017

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 587/XI sobre la cobertura de les 
absències laborals per un permís de maternitat o paternitat. Us fem saber que el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Catalunya ofereix el servei d’intermediació a les empreses 
que necessiten contractar personal, vetllant per oferir un servei àgil i eficaç, que s’està 
millorant constantment. Així mateix, posa a disposició de les empreses que necessi-
ten contractar persones treballadores, el portal públic Feina Activa, eina que permet 
interrelacionar oferta i demanda de manera ràpida i en temps real.

Barcelona, 13 de setembre de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 588/XI, sobre el tractament 
integral dels pacients amb implant coclear
290-00552/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69201 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.09.2017

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 588/XI, sobre el 
tractament integral dels pacients amb implant coclear (tram. 290-00552/11), us in-
formo del següent:

A Catalunya, s’ofereix actualment un tractament integral als pacients que reque-
reixen un implant auditiu actiu, entre els quals hi ha l’implant coclear. L’atenció inte-
gral inclou tota l’etapa prèvia a l’atenció quirúrgica fins a la rehabilitació del pacient 
intervingut, així com la renovació del processador quan s’escau. Aquesta atenció es 
dona a infants i adults.

La prestació del recanvi de processador està sotmesa a la prèvia avaluació per 
part del facultatiu i es demana un bon ús per part de l’usuari.

La periodicitat de renovació prevista des de l’any 2012 és la següent:
– La renovació del processador no es farà abans dels 7 anys, i preferiblement es 

farà als 10 anys.
– La renovació del micròfon no es pot fer abans dels 4 anys.
– La renovació de l’antena o bobina no es pot fer abans dels 2 anys.
– La renovació de cables no es pot abans dels 2 anys, excepte en els pacients in-

fantils.
Qualsevol nou component pot requerir l’avaluació prèvia per part de l’especia-

lista i un ajust posterior.

Barcelona, 28 d’agost de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 598/XI, sobre el centre de 
transformació d’Endesa a Sant Feliu de Llobregat
290-00562/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69358 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.09.2017

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 598/XI, sobre el 
centre de transformació d’Endesa a Sant Feliu de Llobregat (tram. 290-00562/11), 
us informo del següent:

El dia 12 de gener de 2017 el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la 
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI), va obrir un expe-
dient a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU arran d’una denúncia de l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Llobregat per les afectacions produïdes al centre de transformació 
del carrer Remigi Guix, 2-4.

El 25 de gener el Servei d’Inspecció i Control d’Instal·lacions Elèctriques (SI-
CIE) va fer una inspecció al centre de transformació i va fer aixecar una acta amb 
els següents defectes detectats i amb un termini de correcció de 3 mesos:

– Manca de placa de característiques o placa inaccessible en el transformador.
– Fusibles de sortida de baixa tensió (BT) en mal estat o incorrecta intensitat no-

minal per a la protecció de les línies de sortida i embarrats.
– Cables o connexions de BT en mal estat o no adequats.
L’1 de febrer la DGEMSI va enviar l’acta d’inspecció a l’empresa.
El 7 d’abril l’empresa va comunicar a la DGEMSI que havia corregit tots els de-

fectes detectats a l’acta del dia 25 de gener.
L’actuació de l’Administració en aquest àmbit està regulada per les disposicions 

que es relacionen a continuació, i qualsevol pronunciament de la DGEMSI s’ha de 
fer en aquest marc, especialment pel que fa a la tipificació de defectes i la seva cor-
recció:

– Estatut d’autonomia de Catalunya (article 133).
– Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament 

elèctric (articles 16 i 17).
– Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d’Em-

presa i Coneixement (article 73).
– Decret 328/2001, de 4 de desembre, pel qual s’estableix el procediment apli-

cable per efectuar els reconeixements periòdics de les instal·lacions de producció, 
transformació, transport i distribució d’energia elèctrica (articles 1, 3.2, 5.3, 9, 15, 
disposició final 1).

– Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les ins-
tal·lacions i els productes (article 16.3).

D’altra banda, en qualitat de denunciant, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
ha estat pertinentment informat, sempre que ens ho ha demanat, així com del resul-
tat final de la instrucció de l’expedient.

Finalment, de la instrucció de l’expedient es conclou que la instal·lació compleix 
amb els requeriments de seguretat establerts a la normativa abans esmentada, fet 
que esgota la capacitat de la DGEMSI d’actuar en aquest àmbit.

Tot i així, el 28 de juliol la DGEMSI va adreçar una carta a l’empresa per donar 
compliment al punt 3 d’aquesta resolució.

Barcelona, 14 de setembre de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 599/XI, sobre els programes 
de valorització prèvia de projectes innovadors destinats a les 
empreses
290-00563/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69359 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.09.2017

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 599/XI, sobre els 
programes de valorització prèvia de projectes innovadors destinats a les empreses 
(tram. 290-00563/11), us informo del següent:

El Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d’Universi-
tats i Recerca i d’ACCIÓ, té des de fa temps programes de valorització de la recerca 
i la tecnologia destinats a empreses en col·laboració amb centres de recerca, univer-
sitats i centres de transferència tecnològica.

Així, la Secretaria d’Universitats i Recerca impulsa programes per satisfer ca-
dascun dels objectius enumerats en aquesta resolució. En aquest sentit:

a) Aportar eines, coneixements i recursos tècnics a les empreses, que els permetin 
accedir a nova tecnologia i a propietat intel·lectual externa.

Pla de Doctorats Industrials. Aquest Pla té per objectiu contribuir a la competi-
tivitat i la internacionalització de la indústria catalana, reforçar els instruments per 
captar el talent que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de des-
envolupar projectes d’R+D+I en una empresa. Els doctors industrials actuen com a 
ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions en-
tre el teixit industrial de Catalunya i les universitats i els centres de recerca. Fins al 
2016 s’han impulsat 345 projectes. Durant 2017 es fan quatre resolucions parcials, 
amb l’objectiu d’arribar a 75 doctorats més.

b) Elaborar projectes d’R+D+I col·laboratius.
Agrupacions en tecnologies emergents RIS3CAT per al desenvolupament de no-

ves activitats basades en resultats de la recerca de frontera i tecnologies/processos 
innovadors disruptius amb l’objectiu d’obrir nous mercats i transformar els existents.

S’hi troben les actuacions de la RIS3CAT, centrades en:
– Reforçar la competitivitat del teixit empresarial, mitjançant la millora de l’efi-

ciència dels processos productius, la internacionalització i la reorientació dels sec-
tors consolidats cap a activitats de més valor afegit

– Potenciar noves activitats econòmiques emergents, a partir de la recerca, la 
creativitat i la innovació, per crear i explotar nous nínxols de mercat

– Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les capa-
citats tecnològiques i creatives amb els sectors existents al territori i els que hi emer-
geixen

– Millorar globalment el sistema català d’innovació, reforçar la competitivitat de 
les empreses, particularment de les pimes, i orientar les polítiques públiques cap al 
foment de la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria.

S’estan constituint les comunitats al voltant d’àmbits emergents com Cervell 
humà, Grafè, Tecnologia Quàntica o Big Data Ciències de la Vida, entre d’altres.

c) Contribuir a l’aflorament en el mercat de nova tecnologia disruptiva mitjan-
çant la creació d’empreses de base tecnològica.

Programa Indústria del Coneixement. Té per objectiu donar suport a projectes de 
valorització i transferència de coneixement de les universitats i centres de recerca 
públics al sector productiu. De les tres modalitats del programa, Llavor, Producte i 
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Mercat, estan previstes noves convocatòries per la tardor de 2017. Seran les terceres 
del programa.

D’altra banda, durant l’any 2016, en el marc del programa d’identificació de pro-
veïdors excel·lents de tecnologia i, a través de l’acreditació TECNIO –que és el segell 
que atorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar on es troba 
la tecnologia més innovadora, els proveïdors que l’ofereixen i els facilitadors que 
participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement–, s’han identifi-
cat 16 nous proveïdors. Amb aquests nous agents s’ha arribat a un total de 69 agents 
acreditats, 10 dels quals són agents facilitadors de tecnologia.

Així mateix, d’una banda, durant el 2016, a través dels programes de col·labora-
ció amb escoles de negoci s’ha donat recolzament a 40 projectes de creació d’em-
preses, en diferents fases de desenvolupament.

I, d’altra banda, a través de l’ordre d’ajuts per a projectes presentats per les unitats 
de comercialització, s’ha donat suport econòmic a un total de 26 projectes de creació 
d’empresa de base tecnològica i a 17 projectes més de llicència de tecnologia.

Finalment, durant el 2016, les 23 unitats que formen part de la xarxa d’unitats 
de comercialització d’ACCIÓ han assessorat un total de 661 projectes i s’ha mate-
rialitzat la transferència de 115 llicències de tecnologies i la creació de 36 noves 
empreses.

En definitiva, les eines, els recursos i el coneixement a l’abast de les empreses es 
fa palès a través de TECNIO i les unitats de comercialització de tecnologia, on es 
genera un veritable espai de treball que fa aflorar projectes d’innovació, ja siguin de 
caire disruptiu o incremental i, en qualsevol cas, generen creació d’ocupació d’alt 
nivell.

Barcelona, 14 de setembre de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 718/XI, sobre el 
subministrament elèctric a la Torre de Cabdella
290-00678/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69360 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.09.2017

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 718/XI, sobre el 
subministrament elèctric a la Torre de Cabdella (tram. 290-00678/11), us informo 
del següent:

El 31 d’agost de 2017 el director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
va enviar una carta a la directora general d’Endesa a Catalunya, en què li donava 
trasllat dels punts adoptats en la Resolució 718/XI i l’instava a dur a terme les actua-
cions necessàries per donar compliment a l’esmentada resolució.

Barcelona, 14 de setembre de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 720/XI, sobre la 
racionalització i el soterrament de les línies d’alta tensió de Nou 
Barris, a Barcelona
290-00680/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69361 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.09.2017

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 720/XI, sobre la 
racionalització i el soterrament de les línies d’alta tensió de Nou Barris, a Barcelona 
(tram. 290-00680/11), us informo del següent:

El 31 d’agost de 2017 el director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
va enviar una carta a la directora general d’Endesa a Catalunya, en què li donava 
trasllat dels punts adoptats en la Resolució 720/XI i l’instava a dur a terme les actua-
cions necessàries per donar compliment a l’esmentada resolució.

Barcelona, 14 de setembre de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 740/XI, sobre el Pla 
estratègic de serveis socials
290-00700/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69370 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.09.2017

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 740/XI sobre el Pla estratègic de 
serveis socials, us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que s’han im-
pulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o el 
termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment als 
objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 13 de setembre de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us fem saber que, els treballs duts a terme, des del 2015, respecte a la planifica-

ció estratègica en serveis socials s’han centrat en:
– L’avaluació del I Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya (PESSC).
– El desenvolupament de treballs per a la confecció del II Pla Estratègic de Ser-

veis Socials de Catalunya.
Pel que fa a la primera qüestió, s’està elaborant l’avaluació a partir dels indica-

dors que estableix el seu quadre de comandament amb la col·laboració de les dife-
rents unitats del Departament, que han informat sobre l’acció que han portat a terme 
durant el període de vigència del PESSC.

Respecte el segon bloc, per a l’elaboració del II pla estratègic de serveis socials, 
s’ha constituït un grup motor compost pel Secretari d’Afers Socials i Famílies i la 
Universitat de Vic.
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En essència aquest grup ha treballat per definir el marc conceptual del II Pla 
Estratègic de Serveis Socials de Catalunya, introduint un gir conceptual en aspec-
tes claus del sistema de serveis socials, tals com l’objecte i la missió d’aquests. Així 
mateix, el grup ha fet una tasca d’operativització dels aspectes claus necessaris per 
dur a terme aquesta nova concepció.

Hores d’ara s’està treballant en un document de bases que recollirà tant la vessant 
conceptual que actua de marc de referència pel treball a dur a terme en els propers 
anys, així com els eixos, les línies i els objectius estratègics que composaran la bas-
tida del II Pla Estratègic de Serveis Socials.

En l’actualitat, partint d’aquesta tasca, s’ha dissenyat i endegat un procés partici-
patiu a dos nivells, els quals s’estan abordant en paral·lel:

1. A nivell intern de la Generalitat de Catalunya, començant per les diferents Uni-
tats Directives del propi Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; i incloent 
també altres Departaments amb els quals hi ha contacte o solapament en l’activitat.

2. A nivell extern amb la resta d’agents del sistema de serveis socials.
Aquest procés de consulta ha començat amb la presentació del II Pla Estratègic 

de Serveis Socials de Catalunya al Consell General de Serveis Socials. Així mateix, 
també s’ha contrastat la proposta amb una taula d’experts de l’àmbit social.

Aquest procés participatiu continuarà amb contactes dirigits a:
El món acadèmic i els Col·legis professionals corresponents als principals perfils 

professionals inclosos en la Cartera de serveis socials.
Les Comissions Territorials de Serveis Socials Bàsics, les quals permetran reco-

llir les aportacions dels professionals i directius corresponents a totes les àrees bà-
siques de serveis socials de Catalunya.

Les entitats federatives que interlocuten amb el Departament, vinculades tant als 
serveis socials bàsics, com als serveis socials especialitzats.

A nivell polític, implicant les diferents sensibilitats en la conceptualització i des-
plegament del II Pla Estratègic.

Així mateix, i com a condició sine qua non, també s’implicarà a la ciutadania en 
general, per tal d’obtenir una visió completa de tots els agents potencialment impli-
cats en els serveis socials.

Les aportacions fetes al llarg d’aquest procés enriquiran el II Pla Estratègic de 
Serveis Socials i permetran generar una proposta consensuada i validada pels di-
ferents agents implicats en els serveis socials a Catalunya. Arribats a aquest punt, 
aquest document serà lliurat al Parlament per a la seva aprovació.

Control del compliment de la Resolució 757/XI, sobre la regulació de 
l’economia col·laborativa
290-00717/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 69362 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.09.2017

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 757/XI, sobre la 
regulació de l’economia col·laborativa (tram. 290-00717/11), us informo del següent:

El dia 5 de setembre de 2017 el Govern va aprovar l’informe de la Comissió In-
terdepartamental per al desenvolupament de l’economia col·laborativa, amb l’objec-
tiu d’assolir un marc estable per al desenvolupament de l’economia col·laborativa, i 
fer difusió dels reptes i oportunitats que representa.
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L’informe té en compte, entre altres aspectes, la Resolució del Parlament Euro-
peu, de 15 de juny de 2017, sobre una Agenda europea per a l’economia col·laborati-
va i la Resolució del Parlament Europeu, del 15 de juny de 2017, sobre les platafor-
mes en línia i el mercat únic digital.

El Govern ha habilitat un espai web on es pot consultar l’Informe de la Comissió 
Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa: Propostes per a un bon encaix de 
l’economia col·laborativa i de plataformes a Catalunya, així com altres documents 
complementaris.

L’enllaç és el següent:
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/estudis_

publicacions/informe-economia-collaborativa

Barcelona, 14 de setembre de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller d’Empresa i Coneixement

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 116/XI, sobre la mercantilització 
de la vida i dels béns i els serveis comuns
390-00116/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 69345 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.09.2017

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 116/XI, sobre la mercantilització de 
la vida i dels béns i els serveis comuns (tram. 390-00116/11), us informo del següent:

1 a) Tal com informa el Departament de Salut, la informació sol·licitada es troba a 
disposició de la ciutadania en l’apartat del Registre de convenis i contractes en l’àm-
bit de l’assistència sanitària pública del web del Servei Català de la Salut (CatSalut): 

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

En aquest web es pot consultar l’import anual dels serveis del contracte o conve-
ni establert pel CatSalut amb les diferents entitats contractades per tipus d’atenció, 
així com l’import liquidat anual i l’any de liquidació des l’any 2007 fins al 2016. 
També es pot consultar la mateixa informació relativa a l’import anual dels contrac-
tes i convenis entre entitats proveïdores per a la prestació de productes intermedis 
(bàsicament diagnòstic per la imatge i laboratori clínic).

A més, al web del Servei Català de la Salut en l’apartat d’informació econòmica 
(http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/informacio-economica/central-balan-
cos/) es pot accedir als informes de la Central de Balanços, que és un instrument 
tècnic que permet conèixer l’evolució en el temps de la informació econòmica i fi-
nancera dels hospitals i centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT), pel que fa a l’atenció especialitzada, centres sanitaris de salut 
mental i centres sociosanitaris des de l’any 2007, així com als informes de costos 
hospitalaris.

1 b) El Departament d’Ensenyament publica la relació de tots els centres concer-
tats, el nombre d’unitats concertades per a cada ensenyament, el nombre d’alumnes 
i la dotació de la plantilla a la seva pàgina web, a la qual es pot accedir a través de 
l’enllaç següent:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/estudis_publicacions/informe-economia-collaborativa
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/estudis_publicacions/informe-economia-collaborativa
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/convenis-contractes/registre-convenis-contractes/exercicis/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/convenis-contractes/registre-convenis-contractes/exercicis/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/informacio-economica/central-balancos/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/informacio-economica/central-balancos/
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http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/cen-
tres/centres-concertats/concert-educatiu-unitats-alumnes-dotacio-plantilles/

1 c) D’acord amb el Departament de Territori i sostenibilitat, el Govern de la 
Generalitat, dins de l’estudi de definició del nou model de gestió de les vies d’alta 
capacitat de Catalunya, està impulsant l’anàlisi de la viabilitat de la creació d’una 
empresa pública o consorci públic dedicada a la gestió i manteniment de la totalitat 
de la xarxa viària d’alta capacitat a Catalunya, amb independència de la seva titu-
laritat, tot considerant la necessitat de la seva concreció en raó de la propera extin-
ció de les concessions d’ACESA i INVICAT (31 d’agost de 2021) i la necessitat de 
comptar amb un model que permeti una unificació de la seva gestió.

2) El Govern, a través del Departament de Governació, Administracions Públi-
ques i Habitatge, facilita els mitjans jurídics i materials als municipis que sol·liciten 
remunicipalitzar serveis d’acord amb el que estableix la normativa catalana de règim 
local i les bases fixades per la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Règim Local (LRBRL).

El procediment de municipalització compta amb una fase desenvolupada inter-
nament per l’ens local, i una altra posterior que requereix la intervenció de la Co-
missió Jurídica Assessora, amb aprovació final per part del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, en concret:

1. Fase municipal, realitzada per l’ens local, referida bàsicament a la tramitació 
de l’expedient i aprovació per part del ple de la corporació local (de conformitat amb 
l’art. 86 LRBRL, arts. 243 a 245 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya –en enda-
vant, el TRLMRLC– i arts. 143 a 149 i 183 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals –en endavant, 
ROAS).

2. Fase postmunicipal, en la qual es remet l’expedient per part de l’ens local al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generali-
tat de Catalunya. El Departament s’encarrega dels següents tràmits:

– L’article 184 del ROAS, literalment indica que L’expedient tramitat s’ha de 
trametre al Departament de Governació, el qual el sotmetrà al Govern de la Gene-
ralitat, que ha d’aprovar-lo definitivament o denegar-lo en el termini de tres mesos. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi pres cap decisió, s’entén desestimada 
la petició. La decisió del Govern ha de versar sobre la conveniència i l’oportunitat 
del monopoli de la prestació del servei, en relació amb els interessos de la Genera-
litat. Per això, la Direcció General d’Administració Local emet un informe sobre la 
conveniència d’aprovar o denegar la municipalització i tramet el seu informe, junta-
ment amb l’expedient, a la Comissió Jurídica Assessora.

– Sol·licitud i emissió d’informe per part de la Comissió Jurídica Assessora [art. 
97.2 últim paràgraf del Reial Decret Legislatiu 781/1986, i art. 8.3, lletra k) de la 
Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora].

– Acord definitiu del Govern de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 3 
mesos, que versarà sobre la conveniència i oportunitat del monopoli en la prestació 
del servei (art. 86.2 LRBRL, art. 245.2 TRLMRLC, i art. 184 ROAS).

3 a) La Generalitat no té competència sobre la legislació laboral i, per tant, no 
pot establir jornades màximes, dies de descans, etc. i menys a través d’una llei de 
contractes. En allò que la Generalitat té competències ja ha aprovat una norma, con-
cretament, l’article 159 de la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic per a l’any 2017. Per a desenvolupar-la, la Direcció General 
de Contractació Pública del Departament d’Afers i relacions Institucionals i Exte-
riors i transparència, va elaborar el Codi per a una contractació pública socialment 
responsable en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu 
sector públic que en depèn. Aquest Codi va ser aprovat pel Govern en data 20 de 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/centres-concertats/concert-educatiu-unitats-alumnes-dotacio-plantilles/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/centres-concertats/concert-educatiu-unitats-alumnes-dotacio-plantilles/
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juny de 2017 i està disponible a la pàgina web de la Direcció General de Contrac-
tació Pública:

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-ge-
neral-de-contractacio-publica-/contractacio-publica-socialment-responsable/

3 b) El Govern de la Generalitat no pot establir prohibicions de contractar perquè 
és competència de l’Estat. El Parlament podria aprovar una proposta perquè sigui 
tramitada al Congrés dels Diputats o bé presentar esmenes a través dels grups cor-
responents al projecte de llei de contractes del sector públic que està en tramitació 
al Congrés dels Diputats.

3 c) La Generalitat no pot establir prohibicions de contractar però pot establir un 
model de clàusula de transparència fiscal per obligar les empreses a complir-la (però 
no per prohibir). Aquest model s’ha inclòs en el Codi per a una contractació pública 
socialment responsable, aprovat pel Govern en data 20 de juny de 2017.

4) En relació amb el compliment de la Moció 205/X, sobre la gestió de l’aigua, i 
especialment pel que fan referència al pla d’acompanyament i recursos per a la mu-
nicipalització de l’aigua i els continguts del Pacte social per l’aigua a Catalunya, el 
departament de Territori i Sostenibilitat informa del següent:

– Punt 2.a.1r
La llei d’acompanyament dels pressupostos dels 2017 (Llei 5/2017) preveu l’ampli-

ació dels col·lectius que poden optar al cànon social. Per aquest col·lectiu el gravamen 
passarà a tenir una rebaixa del 50% respecte el gravamen general de 0,4936 €/m3 als 
0,24 €/m3.

– Punt 2.a.2n
L’aigua no pot ser gratuïta. El cànon de l’aigua és un impost de caire ambiental, 

que respon als requeriments de la Directiva Marc de l’Aigua, enfocat a la recupera-
ció de costos associats a la gestió del cicle de l’aigua.

Així, els ingressos que provenen del cànon de l’aigua es destinen a garantir el 
bon funcionament de les instal·lacions del cicle de l’aigua, a l’explotació i construc-
ció d’EDARS o altres infraestructures hidràuliques, a subvencions per a la millora 
de l’abastament i a dur a terme actuacions de vigilància, protecció i preservació del 
medi hídric.

– Punt 2.b
Abans d’iniciar el procés per al Pacte nacional de l’Aigua, durant el primer se-

mestre de 2017 l’ACA ha treballat en la Taula del Ter i la Taula de la Sequera.
– Punt 2.c
En el marc jurídic actual, l’ACA només té plenes competències sobre el cicle in-

tegral de l’aigua en les conques internes de Catalunya.
– Punt 2.d
L’ACA no té constància de l’existència del document que s’esmenta al text de la 

moció. Tanmateix, l’ACA planifica les seves actuacions segons la Directiva Marc de 
l’Aigua mitjançant el Pla de Gestió de Conca. Aquest document, a més de tractar 
aspectes d’abastament, també inclou altres mesures en els àmbits de sanejament i 
protecció del medi.

– Punt 2.e
No existeix el document com a tal. No obstant, durant el primer semestre d’en-

guany, l’ACA ha estat treballant en la Taula del Ter, la qual comparteix aquest ob-
jectiu de recuperació progressiva de cabals transvasats.

– Punt 2.f
L’ACA, disposa d’un equip d’assessorament jurídic a disposició dels municipis 

que vulguin iniciar la remunicipalització dels serveis d’aigua per garantir-ne la cor-
recció, fiabilitat i el bon desenvolupament normatiu.

– Punt 2.g
L’ACA atén i dóna suport a tots aquells ens públics que ho sol·liciten.

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/contractacio-publica-socialment-responsable/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/contractacio-publica-socialment-responsable/
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– Punt 2.h
L’ACA està iniciant els processos de participació.
– Punt 2.i
El Pla d’usos d’aigua de Catalunya no existeix sota aquesta denominació, així, 

entenem que fa referència al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.
– Punt 2.j
El 12 de maig de 2016 es va publicar una convocatòria de subvencions de 10 M€ 

per obres d’abastament en alta (RES/TES/1186/2016, de 3 de maig) per fer front a 
les problemàtiques dels municipis en l’abastament en alta i així puguin garantir el 
subministrament als ciutadans.

El 10 de març de 2017 s’ha publicat una nova convocatòria de subvencions de 
10 M€ per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta (RES/TES/430/2017, de 2 
de març).

A banda, en l’anualitat 2015, l’anualitat 2016 i l’anualitat 2017, l’ACA ha fet pú-
blica la convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraor-
dinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al 
consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres d’urgència 
equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o 
mancança d’aigua (en endavant, camió cisterna i obres d’emergència), amb un im-
port màxim de 300.000 € (2015), 480.000 € (2016) i 300.000 € (2017).

Barcelona, 8 de setembre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe de la Comissió Interdepartamental de l’Economia 
Col·laborativa
335-00014/11

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 68950 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.09.2017

A la presidenta del Parlament 
Em plau de trametre-us el certificat de l’acord adoptat en la sessió del Govern 

de la Generalitat del dia 5 de setembre de 2017, pel qual s’aprova l’Informe de la 
Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa i el seu seguiment, així 
com el text de referència.

Barcelona, 5 de setembre de 2017
El secretari del Govern, Víctor Cullel i Comellas

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

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 5 de setembre de 2017, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
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«A proposta del conseller d’Empresa i Coneixement, s’aprova la iniciativa SI-
G17EMC0765 - Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova l’Informe de la Co-
missió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa i el seu seguiment».

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Acord del Govern pel qual s’aprova l’Informe de la Comissió 
Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa i el seu seguiment
Per tal de donar resposta als reptes presentats per l’economia col·laborativa, plan-

tejats alhora pel Parlament de Catalunya i per diferents institucions de la Unió Euro-
pea, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Acord GOV/44/2016, de 5 
d’abril, per al desenvolupament de l’economia col·laborativa a Catalunya i de creació 
de la Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa.

L’esmentat Acord GOV/44/2016, de 5 d’abril, situava com a màxims responsa-
bles de la Comissió el Departament d’Empresa i Coneixement i el Departament de 
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, als quals en corresponia, respectiva-
ment, la Presidència i la Secretaria, establia que la Comissió havia d’elaborar un in-
forme per al Govern, i que aquest el presentaria en seu parlamentària.

Per tot això, a proposta del conseller d’Empresa i Coneixement, el Govern

Acorda:
1. Aprovar l’Informe de la Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·labo-

rativa, el qual s’adjunta com annex.
2. Facultar el Departament d’Empresa i Coneixement i el Departament de la Vi-

cepresidència i d’Economia i Hisenda com a responsables del seguiment de la im-
plementació de les propostes contingudes a l’esmentat informe.

Barcelona, 5 de setembre de 2017
Víctor Cullel i Comellas, secretari del Govern

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

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al maig 
del 2017
337-00036/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 68951 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 19.09.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a 

la televisió i a la ràdio durant el mes de maig de 2017, i l’Acord pel qual s’aprova, 
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 8 de setembre de 2017
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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



BOPC 520
21 de setembre de 2017

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 82

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4362/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra l’article 5 de la Llei 17/2017, de l’1 d’agost, 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat
381-00016/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 69387 / Provisió del president del TC del 18.09.2017

Acord: Mesa del Parlament, 19.09.2017.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera 
del Parlament de Catalunya
501-00001/11

NOMENAMENT

Acord: Mesa del Parlament, 19.09.2017

Acord de la Mesa del Parlament, de nomenament de funcionàries 
arxiveres del Parlament de Catalunya
D’acord amb el que estableix la base onzena de la convocatòria del concurs opo-

sició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya 
(BOPC núm. 336, del 20 de febrer de 2017; DOGC núm. 7.312, del 20 de febrer de 
2017).

De conformitat amb la proposta del 7 de setembre de 2017 del tribunal qualifi-
cador, de nomenament dels aspirants que han superat el procés selectiu, i d’acord 
amb la Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans, un cop 
verificada la concurrència dels requisits i les condicions que estableixen les bases 
de la convocatòria.

D’acord amb el que disposa l’apartat 1 de la base desena de la convocatòria, la 
Mesa del Parlament de Catalunya

Acorda: 
Nomenar funcionàries arxiveres del Parlament de Catalunya Laura Orenga Gaya 

i Maria Antònia Vilanova Murillo.
Les persones nomenades funcionàries disposen d’un període de trenta dies hà-

bils, a comptar de l’endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, per a prendre possessió del càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar, d’acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la 
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Par-
lament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé directament un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver es-
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tat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya o notificat a la persona 
interessada, d’acord amb l’article 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general
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