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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el 
Reglament (UE) 1295/2013, pel qual s’estableix el Programa Europa 
Creativa (2014 a 2020)
295-00174/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre un producte 
paneuropeu de pensions individuals (PEPP)
295-00175/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE Euratom) 1141/2014 del Parlament Europeu i del 
Consell, del 22 d’octubre de 2014, sobre l’estatut i el finançament 
dels partits polítics europeus i les fundacions polítiques europees
295-00176/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre la lluita contra 
el frau i la falsificació de mitjans de pagament diferents de l’efectiu i 
per la qual se substitueix la Decisió marc 2001/413/JAI del Consell
295-00177/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre els drets i les 
obligacions dels viatgers de ferrocarril
295-00178/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a la concessió 
d’un ajut macrofinancer addicional a Geòrgia
295-00179/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.



BOPC 534
13 d’octubre de 2017

3.01.01. Projectes de llei 7 

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

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 69966; 69971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.10.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 69966)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de creació 
de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris (tram. 200-00025/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 69971)

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents 
del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena al Projecte de llei de 
creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris (tram. 200-
00025/11).

Esmena 1
GP Socialista
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC
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3.01.02. Proposicions de llei

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

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 69996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.10.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 69996)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten l’esmena a la totalitat següent, amb text alter-
natiu a la 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 (tram. 202-00063/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.

Text alternatiu a la 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 (tram. 202-00063/11)

Antecedents

Necessitat i objecte de la proposició de llei
Els tres cossos tenen regulació en Lleis aprovades per aquest Parlament i en cada 

una d’elles es regula la segona activitat de forma no coordinada i efectiva. Les es-
mentades lleis ja no donen resposta als funcionaris amb unes disminucions físiques 
o psíquiques, ni estan adequades a les normes internacionals i nacionals.

Cal doncs una modificació de les Lleis que sigui un reflex dels darrers canvis 
normatius i criteris jurisprudencials dels darrers temps, en el sentit de reconèixer la 
compatibilitat del treball derivada de qualsevol tipus d’incapacitat.

Normativa afectada
– Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
– Llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’esquadra.
– Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Ca-

talunya.
– Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’in-

cendis i de salvaments de Catalunya.

Exposició de motius
Els tres cossos tenen regulació en Lleis aprovades per aquest Parlament i en cada 

una d’elles es regula la segona activitat de forma no coordinada i efectiva. Així en la 
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incen-
dis i de salvaments de Catalunya, es regula la segona activitat en el Títol II, 

Capítol V, secció quarta, articles 39 i 40. En la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de 
la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, es regula la segona activitat en el 
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Títol II, Capítol III article 31.3, Títol III secció II Capítol II, articles del 61 al 64. 
En la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, es regula la segona activitat 
en el Títol V, Capítol III article articles 43 i 44.

Les esmentades lleis ja no donen resposta als funcionaris amb unes disminucions 
físiques o psíquiques, ni estan adequades a les normes internacionals i nacionals.

Es regula la destinació de segona activitat, que es defineix com una situació ad-
ministrativa especial per permetre els ajustos de personal i així poder garantir el 
servei davant dels canvis que pateixen els funcionaris d’aquests cossos pel transcurs 
del temps i per circumstàncies personals relacionades amb certes disminucions físi-
ques o psíquiques pròpies o de familiars.

El passi a segona activitat pot ser per l’edat o per disminucions físiques o psíqui-
ques, que comporten que el funcionari no pugui realitzar les funcions principals del 
cos i per aquest motiu deixa en part de ser operatiu, podent realitzar serveis comple-
mentaris en destinacions de segona activitat en serveis operatius i no operatius o de 
suport, amb la corresponent adaptació.

Hem de tenir present que, com a excepció, als cossos especials amb feines de 
policies i bombers no es pot accedir amb una minva física o psíquica que comporti 
que no es puguin realitzar les seves funcions, per aquest motiu es sotmet als aspi-
rants a proves físiques, psicològiques i mèdiques, així com a un període de formació 
teòrica i pràctica.

Des de l’entrada en vigor de les citades lleis fins a dia d’avui ens trobem amb 
noves normes tant a nivell internacional com de l’Estat. Aquestes normes, que són 
de rang superior, ens obliguen a adaptar-les a una realitat que ha canviat molt en el 
temps.

El fet que una persona tingui una disminució psicofísica, és a dir, una discapaci-
tat, no pot comportar que es perdi la feina. Al contrari, és obligació de la seva admi-
nistració de pertinença, assumir la seva integració. En tot cas, l’Administració ha de 
ser el garant del dret general a la readaptació professional de qualsevol discapacitat, 
tingui el grau que tingui reconegut, amb una condició física i psíquica que li per-
meti desplegar funcions útils. Doncs aquest dret és expressió del dret al treball i a la 
readaptació professional (articles 35 i 40 CE), del dret a la integració de les perso-
nes amb disminució (article 49 CE), el dret a accedir i a mantenir-se en els càrrecs 
públics (article 23 CE) i, si es vol, la pròpia dignitat de la persona (article 1 CE). En 
aquest sentit es manifesta la abundant normativa emesa en relació al dret d’integra-
ció laboral de les persones amb discapacitats.

En el nostre sistema jurídic les normes Internacionals tenen un pes específic de 
gran importància. Són invocables directament (art. 96 CE) i, a més, són criteri in-
terpretatiu de qualsevol norma (art. 10 CE).

Aquest aspecte de vital importància ens porta a adequar les tres lleis, en ser 
d’aplicació directa i immediata la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Per-
sones amb una Discapacitat, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el 21 d’abril de 
2008, així com la Directiva 2000/78/CE, de 27 de novembre de 2000, relativa a 
l’establiment de un marc general para la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació, 
dintre del Tractat de la Unió Europea, com també la resta de les normes en relació 
als drets de les persones amb discapacitat.

S’ha de tenir present que la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones 
amb discapacitat ens indica en el seu article 1 a qui li és d’aplicació aquest tractat, 
establint que dins de la definició de persones amb discapacitat s’hi inclouen les que 
«presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini 
que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació plena 
i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres». Per tal motiu, el 
fet de passar a segona activitat per la disminució de les capacitats psicofísiques com-
portaria l’aplicació de dita Convenció ja que es tracta de persones discapacitades, és 
a dir, és d’aplicació als funcionaris amb una pèrdua de les seves capacitats tinguin 
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o no una incapacitat permanent reconeguda, i sent d’aplicació l’article 27 de la Con-
venció, ja que regula en relació amb el treball.

Així, la Convenció de l’ONU dels drets de les persones amb discapacitat és 
d’aplicació als funcionaris discapacitats i en base a ella s’ha de vetllar per la igual-
tat i no discriminació en la permanència en el treball, així com en la protecció a la 
igualtat de condicions laborals, en el dret a beneficiar-se en igual mesura de la llei 
sense discriminació i en l’adopció de mesures que assegurin la realització de tots els 
ajustaments raonables necessaris, a més de vetllar per la promoció de programes de 
rehabilitació vocacional i professional.

En relació a la mateixa i quant a l’accés i manteniment de l’ocupació en condi-
cions d’igualtat, és necessari tenir present les especials obligacions que cauen en 
l’àmbit del que és públic, ja sigui l’Estat o qualsevol altra entitat representativa, tant 
en la promoció de la citada igualtat com en el seu desenvolupament i garantia quan 
són aquestes entitats les ocupadores. En aquest sentit, la Convenció, que és norma-
tiva directament aplicable a tenor de l’art. 10 de la CE.

Per altra banda, hem de recordar la síntesi del que va establir el Tribunal de Justí-
cia de les Comunitats Europees (Gran Sala) a la Sentència de 17 juliol de 2008, en el 
Caso S. Coleman contra Attridge Law. El Tribunal estableix com ha d’interpretar-se 
la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, en el sentit que la 
prohibició de discriminació directa que estableix no se circumscriu exclusivament a 
aquelles persones que siguin elles mateixes discapacitades, sinó que abasta a més la 
discapacitat que pateixi un fill seu, a qui el treballador prodiga la major part de les 
cures que el seu estat requereix. Així doncs, s’ha de vetllar per no donar un tracte 
menys favorable a les persones amb un fill discapacitat respecte a aquelles persones 
que siguin elles mateixes discapacitades.

Amb tot plegat, aquesta modificació de les Lleis ha de reflectir els darrers canvis 
normatius i criteris jurisprudencials dels darrers temps, en el sentit de reconèixer la 
compatibilitat del treball derivada de qualsevol tipus d’incapacitat, fent compatible 
la desitjable reinserció del funcionariat amb capacitat disminuïda, amb independèn-
cia de seu tipus i grau, en una pluralitat d’activitats possibles que permeten les noves 
formes d’organització laboral, els productes de suport, així com les noves tecnolo-
gies, particularment informàtiques i de teletreball.

Aquest aspecte no ens pot fer oblidar que els cossos estan sotmesos al règim ge-
neral de la seguretat social que té les seves pròpies normes que són clarament d’apli-
cació. Concretament, tenim la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequa-
ció y modernització del sistema de Seguretat Social, que modifica el Reial decret 
Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General 
de la Seguretat Social, on en el seu preàmbul reconeix que es clarifica la compatibi-
litat de la incapacitat permanent total amb la realització de funcions i activitats dis-
tintes a les que habitualment es venien realitzant, com és el cas dels col·lectius que 
tenen establerta i regulades funcions denominades de segona activitat.

La Llei està composada per quatre Capítols, tres Disposicions Addicionals, una 
Disposició Transitòria, una Disposició Derogatòria i una Disposició Final.

En el Capítol I es recullen els principis del que és la segona activitat i quina és 
la seva utilitat pels cossos especials com bombers, mossos d’esquadra i policia lo-
cal, així com la seva incidència en el desenvolupament de les seves funcions. Està 
integrat per tres articles i els seus apartats, en el primer podem trobar l’objecte, el 
concepte, la finalitat i, molt important, la protecció social que pertoca, ja que estan 
sotmesos al règim general de la seguretat social i les seves normes, clarificant i que-
dant exclosos de l’aplicació de les normes de classes passives de l’Estat. És impor-
tant com es pot arribar a una situació de segona activitat, restant limitat l’accés a un 
motiu per edat i l’altre a disminucions de les seves capacitats físiques o psíquiques. 
S’ha considerat adient regular en aquet capítol els drets i deures, les retribucions i la 
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carrera professional, així com dues noves modalitats de dret, una és la reducció de 
jornada per discapacitat i l’altre una excedència per discapacitat.

Capítol II, ens regula en tres articles les situacions que ens poden portar a la 
segona activitat i en quina forma el funcionari haurà de tramitar la mateixa, es re-
cullen tres supòsits: per edat, per disminucions de les seves capacitats i com a con-
seqüència de una discapacitat d’un familiar o quan una funcionària queda embaras-
sada i s’ha de preservar el seu estat.

El capítol III es considera que és un dels pilars bàsics per desenvolupar i posar 
en pràctica aquesta llei, el pes de la gestió recau en la creació d’un nou servei de 
caràcter assistencial i d’assessorament al funcionari que passarà a una adaptació del 
servei. Es creen dos òrgans: Servei de suport i atenció a la segona activitat i la mesa 
de col·laboració. Tota la gestió serà competència del Servei de suport que estarà ges-
tionat per personal amb discapacitat i amb una antiguitat mínima de 10 anys en el 
cos, tindran dues missions: ajudar al funcionari afectat i també fer xerrades a les 
diferents destinacions amb la finalitat de donar confiança al funcionari. Quant a 
la mesa de col·laboració és on estaran totes les entitats representades, i aquelles en-
titats de persones amb discapacitat, l’administració i els comandaments, informarà 
el servei de suport i atenció a la mesa de tot el referent a la segona activitat i de les 
problemàtiques de dia a dia, aportant per part de tots les solucions pertinents de 
millora de les actuacions.

El Capítol IV recull el tema de les funcions i dels concursos o carrera professio-
nal. Les funcions són complementàries, sense perjudici de la salut i amb les adapta-
cions i ajustaments raonables necessaris, mai en perjudici del funcionari. Alhora es 
regula la carrera professional a que tota persona té dret i no se li pot limitar o anular 
pel sol fet de patir una discapacitat o malaltia, tant de concursos de trasllats com per 
poder ascendir de forma diferenciada amb la resta de personal.

En les disposicions es reafirma el caràcter social de la regulació que es d’aplica-
ció, tenint present que la Seguretat Social ha reconegut aquelles professions que te-
nen regulada una segona activitat, així com la aplicació de la Convenció de l’ONU i 
de les Directives Europees en relació a la discapacitat i la discriminació directa o 
indirecta, deixant pel final la protecció de dades de tots els expedients a tractar i el 
seu responsable.

És important la disposició transitòria, ja que fa esment a tot el personal que esti-
gui treballant amb una adaptació anterior a aquesta Llei, que seria d’aplicació al ser 
molt més favorable del que s’ha fet fins ara. Finalitzant amb la derogació dels regla-
ments de segona activitat i els articles de les Lleis que regulen aquesta situació, tant 
al cos de bombers, com al cos de mossos d’esquadra i al cos de les policies locals, 
entrant en vigor al dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Sobre la base de la normativa que justifica clarament la modificació de les tres 
lleis per tal que siguin adaptades a les noves realitats i així donar empara als drets 
de les persones amb discapacitat.

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

Proposició de llei

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte, concepte, finalitat i protecció social
1. L’objecte de la segona activitat en els cossos especials de bombers de la Gene-

ralitat, de mossos d’esquadra i de policies locals de Catalunya, és la integració labo-
ral d’aquells funcionaris que per alguna causa no puguin desenvolupar les funcions 
principals o operatives sense cap limitació.

2. El concepte parteix de que la segona activitat és una situació administrativa 
especial que té com a objecte garantir l’eficàcia en el servei dels integrants en actiu 
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d’aquests cossos especials i permetre alhora l’ajust permanent d’escales i de cate-
gories i l’adaptació de la carrera professional als canvis que produeix el transcurs 
del temps, per malaltia o accident. La situació administrativa de segona activitat ha 
d’ésser amb destinació.

3. La finalitat de la regulació de la segona activitat serà saber en tot moment 
quins efectius i distribució dels mateixos es corresponen a cada cos, per tal de conèi-
xer quines són les adaptacions que el servei permet per a aquells que estan destinats 
en segona activitat. En segona activitat es realitzaran serveis complementaris o di-
rectes preferentment en destinacions de segona activitat.

4. Quant a règim de protecció social i jubilació, els funcionaris que pertanyen al 
tres cossos estan sotmesos al règim general de la seguretat social i cal atenir-se 
al que determina per a aquests casos aquest sistema de previsió, regulat pel Reial 
decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
General de la Seguretat Social.

5. Queda exclosa totalment l’aplicació del règim de classes passives de l’estat, i 
el règim de seguretat de social dels funcionaris civils de l’Estat, ja que és un règim 
totalment diferent.

Article 2. Situacions pel passi al segona activitat
1. La segona activitat es podrà aplicar: 
a) Per raó de l’edat, que en cap cas no pot ésser inferior a cinquanta-set anys, de 

forma voluntària.
b) Per discapacitat, dins de la definició de persones amb discapacitat s’hi inclo-

uen els funcionaris que presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sen-
sorials a llarg termini, que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la 
seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les 
altres.

Tenint en compte les funcions principals i operatives de cada cos, es contemplen, 
com a tals deficiències, les disminucions de les condicions físiques o psíquiques, 
lesions no invalidants i els diferents graus d’incapacitat permanent, així com les si-
tuacions d’embaràs per tal de preservar la integritat del seu estat.

Aquesta situació no es circumscriu exclusivament a aquelles persones que siguin 
elles mateixes discapacitades, sinó que a més podrà estar motivada per la discapaci-
tat que pateixi un familiar a càrrec fins a segon grau, a qui el treballador prodiga la 
major part de les cures que el seu estat requereix.

Article 3. Drets i deures
1. Drets: 
a. Les retribucions dels funcionaris en la situació de segona activitat dels mem-

bres dels cossos especials de bombers de la Generalitat, de mossos d’esquadra i de 
policies locals de Catalunya, correspondran a percebre les mateixes retribucions to-
tals que percebien en el moment del passi a aquesta situació, com la resta de mem-
bres del cos, sense perdre cap dret retributiu.

b. El funcionariat en situació administrativa de segona activitat podrà participar 
en processos selectius d’ascens i de trasllats, de la mateixa forma que els funcionaris 
que no estan en segona activitat, sempre que no afecti el seu estat de salut i en llocs 
que es puguin adaptar a la seva discapacitat.

c. Aquell funcionari inclòs en la definició de persona amb discapacitat podrà 
sol·licitar voluntàriament una excedència especial per discapacitat o un permís vo-
luntari de reducció horària per disminucions de les capacitats, amb disminució pro-
porcional de retribucions.

d. Si és el cas i la disminució comporta que el funcionari no té la capacitat de 
realitzar cap funció en llocs de segona activitat, es procedirà a concedir una exce-
dència especial per discapacitat. Si recupera la capacitat laboral plena s’aplicarà la 
resta de la normativa.
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e. El funcionari destinat en segona activitat no perd la condició d’agent de l’auto-
ritat que ostenta ni els elements acreditatius del cos corresponent.

f. La resta de drets seran els mateixos que gaudeixen els funcionaris que no estan 
en segona activitat.

2. Deures: 
a) Han de complir amb tot allò que imposa la professió, al igual que la resta de 

funcionaris que no estan en segona activitat.
b) Complir amb professionalitat les funcions encomanades en segona activitat.
c) Serà d’aplicació la resta de normativa dels seus cossos de pertinença.

Capítol II. Procediment 

Article 4. Per raó d’edat
1. Serà d’aplicació al personal sense disminució objectiva, que hagi complert al-

menys els 57 anys d’edat, i així ho sol·liciti.
2. En la sol·licitud, farà constar, si es vol quedar en el seu lloc de treball adaptat 

a l’edat o vol un lloc en una altre destí del cos o de l’administració.
3. En el supòsit establert en aquest article, l’interessat no podrà sol·licitar el rein-

tegrament al servei ordinari o de primera activitat, abans d’haver romàs un mínim 
d’un any en la situació administrativa de segona activitat.

4. Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva unitat que, un cop rebuda, la 
tramitarà al servei de suport i atenció a la segona activitat, o al servei recursos hu-
mans del municipi.

Article 5. Per disminució de les condicions físiques, psíquiques i altres 
causes
1. Per informe mèdic.
a) Per poder sol·licitar la segona activitat per disminució de les condicions físi-

ques psíquiques el funcionari haurà d’aportar els corresponents informes mèdics, 
en els que constin el impediments per tal de continuar realitzant les seves funcions 
principals.

b) En la sol·licitud, farà constar, si es vol quedar en el seu lloc de treball adaptat 
a les disminucions o vol un lloc en una altre destí del cos o de l’administració pro-
per al seu domicili.

c) Si el funcionari recupera les seves capacitats aportarà els corresponents infor-
mes mèdics que així ho avalin i que no impedeix realitzar les seves funcions prin-
cipals operatives.

d) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva unitat que, un cop rebuda, la 
tramitarà al servei de suport i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris i en el moment oportú.

2. Per resolució de l’Institut General de la Seguretat Social.
a) No es pot excloure de forma directa a cap funcionari amb situació d’incapaci-

tat permanent, amb independència del seu tipus o grau, per quant dita exclusió seria 
discriminatòria, i s’efectuarà la valoració de les capacitats de la persona en relació 
als llocs de segona activitat, sense entendre vàlida en aquest sentit la valoració de 
l’Institut General de la Seguretat Social amb la declaració d’incapacitat, que en cap 
cas serà pressupòsit de la falta de capacitat del funcionari per desenvolupar funcions 
en segona activitat.

b) En la sol·licitud el funcionari farà constar si es vol quedar en el seu lloc de 
treball adaptat a les disminucions o vol un lloc en un altre destí del cos o de l’admi-
nistració proper al seu domicili.

c) Si el funcionari recupera les seves capacitats per modificació de la incapacitat 
permanent, aportarà els corresponents informes mèdics que així ho avali, conforme 
pot realitzar les seves funcions principals operatives.
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d) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva unitat, i que un cop rebuda la 
tramitarà la servei suport i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els informes 
mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris i el moment oportú.

Article 6. Altres qüestions sobre la disminució de la capacitat
1. Per familiar discapacitat a càrrec: 
a) Per poder sol·licitar la segona activitat per familiar a càrrec fins a segon grau, 

el funcionari haurà d’aportar els documents oficials en els que consti aquest aspecte 
i la disminució de les condicions físiques o psíquiques, a més el funcionari haurà 
d’aportar els corresponents informes mèdics.

b) En la sol·licitud farà constar si es vol quedar en el seu lloc de treball adaptat o 
en un altre destí del cos proper al seu domicili.

c) L’adaptació del lloc es podrà limitar a l’horari, per tal que el funcionari pugui 
atendre al familiar.

d) Si el funcionari recupera les seves capacitats sol·licitarà retornar al servei a 
les seves funcions principals operatives, finalitzada la causa que va emparar aquest 
destí.

e) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva unitat que, un cop rebuda, la 
tramitarà al servei de suport i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris i en el moment oportú.

2. Per embaràs: 
a) Per poder sol·licitar la segona activitat per motiu d’embaràs, s’haurà d’aportar 

el corresponent informe mèdic.
c) En la sol·licitud es farà constar si es vol quedar en el seu lloc de treball adaptat 

o en una altre destí del cos proper al seu domicili.
d) Un cop recuperades les seves capacitats i que res no impedeixi realitzar les 

seves funcions principals operatives, sol·licitarà retornar al servei.
d) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva unitat que, un cop rebuda, la 

tramitarà al servei de suport i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris i en el moment oportú.

Capítol III. Òrgans i competències

Article 7. Servei de suport i atenció
1. Dins l’àmbit del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya es 

crea el servei de suport i atenció a la segona activitat amb plena autonomia i inde-
pendència, aquest servei donarà suport a tot aquell funcionari del Departament i els 
Municipis de Catalunya, que per alguna circumstància contemplada en aquesta llei, 
té afectades les seves capacitats i pel que sigui necessari una adequació del lloc de 
treball per qualsevol de les causes indicades en l’article 2.

El servei de suport i atenció a la segona activitat serà tant pels membres operatius 
com pels no operatius, i estarà format per membres amb discapacitat, tant del cos 
de mossos d’esquadra com de bombers i policia local. Seran designats pel Conseller 
d’Interior segons normativa vigent entre el personal amb experiència en el món de la 
discapacitat i que tingui una antiguitat mínima de deu anys en el cos corresponent, 
garantint la representació professional dels tres col·lectius. El cap del servei, a més, 
tindrà titulació universitària de l’àmbit jurídic i social.

a) Pels funcionaris es situació de segona activitat, és important el recolzament i 
assessorament del que han de fer i el procés que han de seguir, representant-lo en-
front de l’INSS, ICAM, ICASS, ICS i de la mútua d’accidents laborals, assegurances 
i el seus tràmits i amb reunions amb els comandaments per tal de d’evitar situacions 
d’estrès.

b) A nivell operatiu, els membres d’aquest servei realitzaran les tasques d’in-
formació a tots els serveis per tal de donar confiança i alhora seguretat per tots el 
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funcionaris, introduint-los en la discapacitat i el seu tractament, amb xerrades a di-
ferents indrets. Podent comptar amb experts par tal de tenir una visió més amplia.

c) També intervindrà des d’un primer moment en els accidents laborals per tal 
d’assolir el màxim de recolzament i assessorament tant al funcionari com a la seva 
família i, si fos necessari, comptant amb altres professionals.

2. El servei tindrà competències en tot el que faci referència a la segona activitat 
i situacions anàlogues regulades en aquesta Llei.

Article 8. Tramitació del procediment
1. Quan el servei de suport i atenció a la segona activitat rebi del comandament 

una sol·licitud, el mateix dia l’enviarà a l’esmentat servei, que al moment es posarà 
en contacte amb el funcionari, per tal d’ampliar la informació que sigui necessària i 
un cop resolt es procedirà a tramitar el procediment.

2. En el cas de motiu d’edat o embaràs, si es resta en el mateix servei adaptat es 
comunicarà al cap del cos per tal que procedeixi a les anotacions pertinents i doni 
coneixement al responsable de personal del Departament d’Interior i a la Direcció 
General de la Policia i a la direcció General d’Emergències. En el cas de la Policia 
Local es donarà compte a l’Alcalde i al secretari de la corporació per tal que es pro-
cedeixi a les anotacions corresponents.

a) Si existeix un canvi de destinació, el servei de suport es posarà en contacte 
amb el comandament del nou lloc per tal d’acordar la nova destinació i les seves 
adaptacions. Un cop estigui pressa la decisió de la nova destinació es comunicarà 
al responsable de personal al Departament d’Interior, i a la Direcció General de la 
Policia o a la Direcció General d’Emergències. En el cas de la policia local es co-
municarà a l’Alcalde, al cap del cos, i al secretari municipal.

3. Quan es tracti de disminucions de les capacitats físiques o psíquiques, es con-
tactarà amb el funcionari i amb el comandament del seu servei per tal de procedir 
a una adaptació provisional urgent. Per aquest motiu, es realitzarà una entrevista al 
funcionari.

a) El funcionari, a dita entrevista, haurà d’aportar la resolució de l’Institut Nacio-
nal de la Seguretat Social o altres informes mèdics. Així com podrà ser assistit per 
assessorament tècnic o mèdic, durant la mateixa.

b) Se li informarà de totes les possibilitats de reubicació d’ofici, i de les funcions 
que podria desenvolupar.

c) També, en cas d’incapacitat permanent, de tot el que pot fer a nivell de recursos.
d) Un cop revisada la documental mèdica, el servei de suport demanarà un infor-

me al servei de riscos laborals del departament i, si fos necessari, un informe extern 
i independent en relació a les capacitats laborals del funcionari.

e) En el cas de les incapacitats permanents absolutes i grans invalideses, si la 
seva capacitat laboral és nul·la, es procedirà d’ofici, a elevar un informe al responsa-
ble de personal del Departament d’Interior i a la Direcció General de la Policia i a 
la Direcció General d’Emergències. En el cas de la Policia Local es donarà compte 
al l’Alcalde i al secretari de la corporació. Un cop elevat l’informe es tramitarà una 
excedència per discapacitat. Un cop recuperat el funcionari es tramitarà el corres-
ponent procediment.

f) Si s’ha de fer un canvi de destinació o un canvi de funcions, el servei de suport 
elevarà un informe als responsables de personal del Departament d’Interior i a la 
Direcció General de la Policia i a la Direcció General d’Emergències, en el cas de 
la Policia Local es donarà compte al l’Alcalde i al secretari de la corporació, per tal 
que es tramitin els canvis a la relació de llocs de treball corresponent.

g) Mentre no es dicti la resolució definitiva, el funcionari serà reubicat i canviat 
de funcions de forma provisional amb adaptació a la seva discapacitat sense pèr-
dua de cap dels seus drets.
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4. Un cop finalitzat el procediment el funcionari tindrà els mateixos drets i recur-
sos contra la resolució segons normativa vigent.

Article 9. Mesa de col·laboració 
1. La mesa de col·laboració estarà formada per membres del servei de suport i 

atenció a la segona activitat, pels sindicats representatius i no representatius, i per les 
entitats de representats de discapacitats, així com pels representants dels diferents 
cossos i de les Administracions.

2. La finalitat principal serà conèixer en tot moment de les diferents situacions 
que es puguin donar. La informació, serà facilitada a la mesa pel servei de suport, i 
proposarà mesures d’adequació de tots els aspectes que dificultin l’eficàcia profes-
sional i que perjudiqui al funcionari.

3. La mesa de col·laboració aprovarà una instrucció de funcionament per majoria 
de tots els representants.

Article 10. Altres serveis col·laboradors
1. El servei de suport, en els tràmits dels expedients utilitzaran aquells recursos 

que formen part de la pròpia administració per tal de no generar despeses.
2. Pels informes mèdics s’utilitzaran els serveis de prevenció de riscos laborals 

del Departament d’Interior, per proves i revisions la xarxa de Institut Català de 
Salut.

3. Per l’estudi de les capacitats laborals en cada un dels cossos, i la respectiva 
reincorporació de les discapacitats sobrevingudes es podrà consultar amb les enti-
tats sense ànim de lucre relacionades amb la discapacitat i amb el seus professionals 
per tal de facilitar al màxim la integració laboral.

Capítol IV. De les funcions i dels concursos

Article 11. Funcions
1. Els funcionaris de segona activitat podran realitzar altres funcions que siguin 

complementàries, sense perjudici de la seva salut i amb les adaptacions i ajusta-
ments raonables necessaris, en una destinació no operativa, o en determinades des-
tinacions operatives amb certes limitacions.

a) Les funcions al cos de mossos d’esquadra seran altres funcions complemen-
tàries a les funcions ordinàries establertes a l’article 12 de la Llei 10/1994, d’11 de 
juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

b) Les funcions al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya seran altres 
funcions complementàries a les funcions ordinàries establertes a l’article 16 de la 
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incen-
dis i de salvaments de Catalunya.

c) Les funcions als cossos de Policies Locals seran altres funcions complemen-
tàries a les funcions ordinàries establertes a l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, de les policies locals.

2. Les funcions de segona activitat dels funcionaris que tinguin una discapacitat 
estaran adaptades a les seves necessitats amb els ajustaments raonables necessaris.

3. Creació dels serveis de suport i gestió a l’operativa en cada servei o comissa-
ria, que es nodrirà del personal de segona activitat que no poden realitzar serveis 
operatius. En relació a les policies locals s’estudiarà en cada cas si és necessària la 
creació d’aquest servei.

Article 12. Concursos de trasllats
1. Els funcionaris de segona activitat, siguin en places operatives o no operatives, 

tenen dret als corresponents concursos de trasllats als diferents serveis, així com als 
diferents nivells que el cos pugui tenir regulat, sempre que el lloc de treball pugui 
ser adaptat.
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a) Les places constaran en la relació de llocs de treball, prèvia a la seva inclusió 
els comandaments de cada servei o comissaria o cos de la policia local, enviarà al 
servei de suport a la segona activitat les places necessàries de segona activitat i en 
funció de les necessitats del servei de suport i gestió a la operativa i un cop aprova-
da per la mesa de col·laboració, es remetrà a l’òrgan competent de cada cos per tal 
que es facin constar.

b) En cas necessari i urgent si fes falta una plaça, el funcionari seria destinat a 
ella de forma provisional, fent els tràmits corresponents per tal de fer constar la ma-
teixa en la relació de llocs de treball.

c) Les bases del concurs de trasllats seran aprovades per la mesa de col·labora-
ció a proposta del servei de suport i atenció a la segona activitat. Un requisit basic 
serà la publicació plaça per plaça i la quantitat en cada lloc, així com les diferents 
escales, el funcionari podrà concursar a les que li siguin del seu interès, des de con-
cursar a una plaça fins a totes per ordre de preferència, si no aconsegueix nou destí 
restarà en el que ja tenia.

d) En relació a les policies locals, al tenir regulats els concursos de mobilitat en 
el que poden participar policies d’altres Ajuntament, el procediment emparat serà el 
mateix per les places de segona activitat.

e) En aquells cossos amb diferents especialitats els funcionaris en segona activi-
tat podran participar sempre en aquelles places que siguin adients a la seva situació.

2. Un cop aprovades les bases, es remetran als òrgans competents per tal de pro-
cedir a les actualitzacions en la relació de llocs de treball i a la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 13. Concursos selectius d’ascens
1. Els funcionaris amb disminucions i discapacitats tenen dret a una carrera pro-

fessional com la resta de membres, amb les adaptacions necessàries i corresponents.
2. Totes les categories tindran places adients als funcionaris de segona activitat, 

sense cap més limitació que la seva situació i capacitat.
3. Les bases del concurs seran aprovades per la mesa de col·laboració a proposta 

del servei de suport i atenció a la segona activitat. Un requisit bàsic serà la publi-
cació plaça per plaça i la quantitat en cada lloc, així com les diferents escales, el 
funcionari podrà concursar a les que li siguin del seu interès, des de concursar a una 
plaça fins a totes per ordre de preferència, si no aconsegueix nou destí restarà en el 
que ja tenia i amb la categoria que tenia.

4. Un cop aprovades les bases, es remetran als òrgans competents per tal de pro-
cedir a les actualitzacions en la relació de llocs de treball i a la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposicions addicionals

Disposició Addicional Primera
En relació a les incapacitats, jubilació i altres qüestions referides al règim general 

de la seguretat social serà d’aplicació la normativa vigent en aquesta matèria A la 
Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació y modernització del sistema 
de Seguretat Social, que modifica el Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, s’aclareix 
la compatibilitat en la percepció de la pensió a la qual es tingui dret per la declara-
ció d’incapacitat permanent total en la professió habitual amb la realització de fun-
cions i activitats diferents a les quals habitualment es realitzaven, tant en la mateixa 
empresa o en una altra diferent, com és el cas dels col·lectius que tenen establerta i 
regulada funcions denominades de segona activitat.

D’altra banda, s’estableix la incompatibilitat de la pensió d’incapacitat permanent 
absoluta i de gran invalidesa amb el treball després de l’edat ordinària de jubilació, 
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però no abans, atès que la compatibilitat és una bona mesura per afavorir la reinser-
ció dels beneficiaris al món laboral.

Disposició Addicional Segona
Aquesta llei queda subjecta en la seva aplicació i interpretació a la Convenció 

de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, publicada al Butlletí 
Ofi cial de l’Estat el 21 d’abril de 2008, així com a la Directiva 2000/78/CE, de 27 
de novembre de 2000, relativa a l’establiment de un marc general para la igual-
tat de tracte en el treball i l’ocupació. En cas de dubte sempre s’actuarà en benefici 
del funcionari i a favor de la seva integració laboral, si la seva voluntat és treballar.

Disposició Addicional Tercera
Totes les persones que durant la tramitació d’un expedient de segona activitat 

tinguin coneixement o accés a dades personals de caràcter mèdic especialment sen-
sibles i protegides pel dret a la intimitat hauran de guardar la deguda reserva profes-
sional a aquest respecte i complir rigorosament la normativa vigent sobre protecció 
de dades de caràcter personal. La custòdia de la citada documentació recau en el 
servei de suport i atenció a la segona activitat.

Disposició transitòria
Tots els expedients del funcionaris que no estiguin jubilats per raó de l’edat, se-

ran revisats i adequats als procediments d’aquesta llei, i sempre en benefici del fun-
cionari. Es citarà a tots ells a una reunió amb el personal del servei suport i atenció 
a la segona activitat adequant el seu expedient personal a la nova llei i informant 
d’aquells aspectes que el poden beneficiar.

Disposició derogatòria
1. Es deroguen els preceptes següents: 
– Es deroga el Capítol II de la Llei 10/1994, Policia de la Generalitat-Mossos 

d’Esquadra.
– Es deroga el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació 

administrativa especial de segona activitat en el cos de mossos d’esquadra.
– Es deroga la Secció quarta de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels 

serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya.
– Es deroga el Decret 241/2001, de 12 de setembre, en el que es regula la segona 

activitat en el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.
– Es deroga el Capítol 3 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, 

així com tots el reglaments que el desenvolupin.
2. Queden derogades totes les disposicions legals o reglamentàries en allò que 

s’oposin a aquesta Llei o la contradiguin.

Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor el dia després de la seva publicació excepte per 

aquelles disposicions que poguessin comportar un augment dels crèdits o una dismi-
nució d’ingressos les quals entraran en vigor el primer dia de l’exercici pressupostari 
immediatament següent.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 70633 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 10.10.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 70633)

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

2. Demanar a les autoritats argentines, que arbitrin les mesures necessàries per 
reforçar la investigació i depuració de responsabilitats de la seva desaparició.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Sumar-se a les peticions d’organismes internacionals, com l’Alt Comissionat 
de Nacions Unides pels Drets Humans, i fer un seguiment atent del cas.

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

4. Mantenir contacte fluid i efectiu amb les diverses organitzacions que a Cata-
lunya treballen per l’aparició amb vida de Santiago Maldonado i prestar el seu re-
colzament.
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 578/XI, sobre les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes al Compte general de 
la Generalitat corresponent al 2013
290-00542/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70423 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.10.2017

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 578/XI, sobre les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes al Compte general de la Generalitat 
corresponent al 2013 (tram. 290-00542/11), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a, la recent modificació dels articles 80,81 i 82 de la Llei de 
finances públiques introduïda en la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del Sector Públic, amplia l’abast subjectiu del Compte 
General, i comportarà la progressiva consolidació de la informació pressupostaria i 
també dels comptes comptables de caràcter financer del conjunt d’entitats del sector 
públic de la Generalitat.

Quant als punts b i c, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya con-
tinua donant compliment a les recomanacions formulades.

Finalment, en relació amb el punt d, l’aprovació de la llei 5/2017, de mesures fis-
cals, administratives i financeres, ha introduït un nou apartat 76 bis 4, segons el qual 
la Intervenció General haurà de verificar amb caràcter previ a la seva licitació l’im-
pacte, en termes de comptabilitat nacional, de qualsevol expedient de contractació 
de creació i explotació d’infraestructures per mitjà d’associacions publicoprivades, de 
manera que es determinarà el caràcter públic de la inversió.

Barcelona, 4 d’octubre de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 579/XI, sobre el compliment 
de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes al Compte 
general de la Generalitat corresponent al 2013
290-00543/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70424 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.10.2017

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 579/XI, sobre el 
compliment de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes al Compte general 
de la Generalitat corresponent al 2013 (tram. 290-00543/11), us informo del següent:

La Intervenció General continua donant compliment als apartats a), b), c), d) i e) 
de la Resolució, amb les particularitats següents en els apartats a) i b).
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Pel que fa a l’apartat a), la Generalitat de Catalunya ha fet un esforç en els darrers 
anys per incloure la major part de les transferències rebudes per part d’altres adminis-
tracions en el pressupost inicial, especialment les transferències provinents de l’Admi-
nistració General de l’Estat. Des del pressupost 2013 s’ha incorporat una codificació 
específica, tant al pressupost d’ingressos com al de despeses que permeten identificar 
els fons finalistes. Ara bé, per criteri de prudència, en el cas d’ingressos provinents 
de Conferències Sectorials de l’Administració General de l’Estat, o de fons Europeus, 
la generació en el pressupost s’ha d’ajustar al llarg de l’any en funció dels acords pre-
sos. En el cas concret de la Conferència Sectorial d’Afers Laborals l’assignació de-
finitiva per a les CCAA no es produeix fins a la meitat de l’exercici en curs.

A partir del mes de març 2017 es publiquen les dades d’execució mensual del 
pressupost al portal de Dades Obertes de Catalunya, de manera que es poden seguir 
els ajustos en el moment que es produeixen.

Els fitxers es poden descarregar en els següents formats: CSV, JSON, RDF, RSS, 
TSV i XML.

Per cada posició pressupostària d’ingrés es dóna informació de:
– Previsions pressupostàries
– Augments de previsió
– Disminucions de previsió
– Previsions finals
– Drets contrets
– Drets anul·lats abans d’ingrés
– Drets anul·lats per devolucions
– Baixes per insolvència
– Total drets anul·lats
– Drets reconeguts nets
– Recaptat
– Devolucions
– Recaptació neta
– Cancel·lat en espècie
– Drets pendents de cobrament a final del període
Per a cada partida de despesa es mostren els imports acumulats relatius a:
– Crèdits inicials
– Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
– Ampliacions de crèdit
– Incorporacions de romanents de crèdit
– Generacions de crèdit
– Augments per transferència
– Minoracions per transferència
– Pressupost definitiu
– Autoritzacions
– Disposicions
– Obligacions reconegudes
En els darrers anys ja s’han anat comptabilitzant les variacions de les previsions. 

S’ha creat una tipologia especial de documents de modificació de la previsió d’in-
gressos a l’alça i a la baixa, per a reflectir l’increment o disminució del pressupost 
definitiu de les transferències a les entitats, entre elles CatSalut.

Quant a l’apartat b), en els darrers anys ja s’han anat comptabilitzant les variaci-
ons de les previsions. S’ha creat una tipologia especial de documents de modificació 
de la previsió d’ingressos a l’alça i a la baixa, per reflectir l’increment o disminució 
del pressupost definitiu de les transferències a les entitats, entre elles el CatSalut.

Barcelona, 4 d’octubre de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Control del compliment de la Resolució 580/XI, de suport al Cos 
d’Agents Rurals
290-00544/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70405 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.10.2017

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 a fi de complir la Resolució 580/XI, de suport al cos d’Agents 
Rurals (tram. 290-00544/11), us informo del següent:

La consideració de servei públic essencial (concepte que s’introdueix en l’àmbit 
de recursos humans l’any 2011 mitjançant Acord de Govern) donava una sèrie de 
prerrogatives a la gestió d’aquests llocs de treball, i, en conseqüència, a la prestació 
del servei públic de l’àmbit d’actuació concret, que no existien a la resta de l’Admi-
nistració, i que eren:

1. L’extinció definitiva de la relació de serveis o laboral de l’ocupant d’un lloc de 
treball no comportava l’amortització d’aquest lloc, a diferència de la regla general, 
en virtut de la qual s’amortitzava.

2. S’autoritzava excepcionalment la cobertura interina de llocs de treball vacants 
adscrits a serveis públics essencials.

3. Es podien formalitzar, sempre que hi hagués crèdit pressupostari, nomena-
ments de personal interí per substitució transitòria dels titulars sense la limitació 
temporal del primer mes en cas de baixa per incapacitat temporal.

Amb l’Acord de Govern de 12 de maig de 2015, va desaparèixer l’obligació 
d’amortitzar els llocs de treball vacants com a conseqüència de jubilacions o d’altres 
formes d’extinció definitiva de la relació de serveis o laboral.

Finalment, amb l’aprovació del nou Acord de Govern de 13 de juny de 2017, des-
apareix precisament la distinció entre els col·lectius considerats essencials i els que 
no ho són. En aquests moments, amb aquesta nova regulació, la limitació per a la 
contractació de personal temporal queda relegada a l’acreditació de la necessitat ur-
gent i inajornable, i també a la impossibilitat de suplir les mancances pels sistemes 
reglamentaris o convencionals previstos per la normativa.

Barcelona, 2 d’octubre de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació

Control del compliment de la Resolució 600/XI, sobre el 
reconeixement del dret d’excedència a les docents que se sotmetin a 
un tractament de fertilitat
290-00564/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70422 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.10.2017

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 6000/XI, sobre el 
reconeixement del dret d’excedència a les docents que se sotmetin a un tractament 
de fertilitat, (tram. 290-00564/11), us informo del següent:
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La Comissió d’Ensenyament del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 25 
d’abril de 2017, va aprovar la Resolució 600/XI per la qual instava al Govern a sol·li-
citar a les autoritats estatals competents en la matèria la inclusió del dret d’excedèn-
cia laboral de qualsevol docent que se sotmeti a un tractament de fertilitat.

Vistos els antecedents i analitzat el contingut de la Resolució parlamentària, es 
formulen les següents consideracions:

Primera. La Resolució del Parlament té per objecte sol·licitar a les autoritats es-
tatals la inclusió del dret d’excedència de qualsevol docent que se sotmeti a un trac-
tament de fertilitat. Aquesta mesura té la finalitat de protegir la salut de l’empleada 
pública que vol ser mare i que s’ha de sotmetre a un tractament de fertilitat.

A aquest efecte, cal tenir present que en data 20 de juliol de 2017, es va publicar 
al DOGC núm. 7416, el Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim 
de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques 
catalanes. Aquest Decret llei va ser validat pel Parlament de Catalunya mitjançant la 
Resolució 796/XI, publicada al DOGC núm. 7426, de 3 d’agost de 2017.

Mitjançant aquest Decret llei 4/2017 es modifiquen els paràgrafs segon i tercer 
de l’apartat 1.a) de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les esta-
des en establiments turístics, i s’inclouen nous supòsits excepcionals en què la pres-
tació reconeguda per la Seguretat Social per la situació d’incapacitat temporal es 
complementarà fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques.

Com es diu a la mateixa exposició de motius, tots aquests nous supòsits excepcio-
nals tenen una incidència directa sobre les condicions de treball dels empleats públics, 
atès el component de gravetat i afectació en la vida de la persona i per això, mitjan-
çant aquesta nova regulació, es vol donar la màxima protecció en aquestes situacions 
d’incapacitat temporal garantint el cent per cent de les retribucions mitjançant el com-
plement per part de l’Administració i evitar d’aquesta manera una minva de les re-
tribucions que agreugi la situació personal i familiar dels empleats públics afectats.

Alguns d’aquests nous supòsits tenen com a finalitat específica la protecció de 
la salut de la dona en situacions especialment vulnerables, com són la situació d’in-
capacitat temporal que derivi d’un tractament de reproducció assistida, del període 
de lactància i de la interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de la 
gestació per inducció farmacològica, que s’afegeixen a d’altres supòsits que ja tenien 
reconeguda la màxima protecció.

Per tant, a partir de l’entrada en vigor del decret llei 4/2017, les empleades públi-
ques que es trobin en la situació d’incapacitat temporal que derivi d’un tractament de 
reproducció assistida ja tenen una situació especialment protegida que els hi garanteix 
el cent per cent de les retribucions. En conseqüència, al nostre entendre, d’aquesta for-
ma es dona compliment a la finalitat de garantir una especial protecció de la salut de 
les empleades públiques que se sotmetin a un tractament de reproducció assistida que 
persegueix la Resolució del Parlament 600/XI, objecte d’anàlisi en aquest informe.

Finalment, és rellevant assenyalar que aquesta mesura és aplicable a totes les em-
pleades públiques al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic 
i de les universitats públiques catalanes, no només a les empleades públiques docents.

Segona. D’altra banda, si analitzem el literal de l’esmentada Resolució 600/XI, el 
primer que cal significar és que la inclusió d’un nou supòsit d’excedència voluntària 
per a les empleades que es sotmetin a un tractament de fertilitat comporta regular 
una nova situació administrativa. I en aquest sentit, cal assenyalar que les situacions 
administratives integren l’anomenat règim estatutari dels funcionaris públics i, per 
aquest motiu, d’acord amb l’establert per l’article 103, apartat 3, de la Constitució es-
panyola, la seva regulació està formalment reservada a una norma amb rang de llei.

Així mateix, atesa la finalitat d’aquesta mesura, aquest tipus d’excedència s’en-
cabiria entre les mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. En 
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conseqüència, hauria de ser incorporada o bé al Text Refós de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic (Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre) a l’article 49 sobre 
Permisos per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per vio-
lència de gènere i per a les víctimes de terrorisme i els seus familiars directes, o bé 
a la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, fami-
liar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

En qualsevol cas, cal tenir present que el legislador ha volgut dotar les excedèn-
cies vinculades a la conciliació d’un nivell molt alt de protecció, preveient expressa-
ment, en el cas de l’excedència per cura de fill o per cura de familiar i que podrien 
considerar-se equiparables a l’excedència que ara es proposa, que la persona interes-
sada que s’aculli a aquestes mesures de conciliació tindrà dret a què se li computi el 
període d’excedència a efectes del sistema de previsió o drets passius. I, per tant, la 
introducció d’aquesta excedència també requeriria una modificació per part de l’Es-
tat de la legislació de la Seguretat Social.

Arribats a aquest punt, centrant-nos en la finalitat que pretén aconseguir la intro-
ducció d’una nova excedència per a les empleades que se sotmetin un tractament de 
fertilitat i que no pot ser altra que la de protegir la salut de l’empleada pública que 
vol ser mare i s’ha de sotmetre a un tractament de fertilitat, cal dir que, al nostre 
entendre, aquesta mesura no s’adequa ni resulta adient per a protegir el bé jurídic 
que s’intenta salvaguardar. Així, cal tenir en compte que no necessàriament el 
fet que una dona es sotmeti a un tractament de fertilitat ha de comportar que aques-
ta persona hagi de deixar de banda la seva activitat laboral durant un cert període 
de temps i, en cas que aquesta interrupció de la seva prestació de serveis vingui re-
querida per l’adequada protecció de la seva salut, el facultatiu del servei públic de 
salut emetrà el comunicat d’incapacitat temporal corresponent. D’aquesta manera, 
en passar a la situació d’incapacitat temporal l’empleada pública veurà protegides les 
seves legítimes aspiracions a ser mare sense veure perjudicats els seus drets laborals 
en cap aspecte, atès que a diferència del que succeeix amb el passi a la situació d’ex-
cedència voluntària, la situació d’incapacitat temporal comporta actualment, tal com 
s’ha exposat, la percepció del cent per cent de les retribucions per part de la persona 
interessada, així com que en romandre en situació administrativa de servei actiu no 
veurà disminuïts altres drets laborals vinculats a aquesta situació com pot ser el dret 
a gaudir de vacances o el nombre de dies de permís per assumptes personals.

Finalment, pel que fa a l’àmbit subjectiu de la mesura que es vol incloure, al nos-
tre parer, no és possible introduir una nova excedència voluntària per motius de con-
ciliació a la qual pugui acollir-se exclusivament el personal docent. Com s’ha dit més 
amunt, les situacions administratives integren l’anomenat règim estatutari dels fun-
cionaris públics i la seva regulació és d’aplicació general a tots els empleats públics 
sense que es puguin fer tractaments diferenciats injustificats de determinats col·lec-
tius de personal, atès que, en aquest cas, es contravindrien els elementals principis 
d’igualtat, eficàcia i eficiència que han de regir l’actuació de l’Administració Pública.

A la vista de tot l’exposat, podem concloure que la mesura, recentment adopta-
da pel Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, i validada pel Parlament de Catalunya, de 
reconeixement del cent per cent de les retribucions en cas de situació d’incapacitat 
temporal que derivi d’un tractament de reproducció assistida, dona compliment a la 
finalitat de garantir una especial protecció de les empleades públiques que se sotme-
tin a un tractament de reproducció assistida i deixaria sense objecte la sol·licitud a 
les autoritats estatals competents per a la inclusió del dret d’excedència de qualsevol 
docent que se sotmeti a un tractament de fertilitat.

Barcelona, 4 d’octubre de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge
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Control del compliment de la Resolució 613/XI, sobre l’establiment de 
mesures per a evitar l’homofòbia en l’esport
290-00577/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70549 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.10.2017

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 613/XI sobre l’es-
tabliment de mesures per a evitar l’homofòbia a l’esport (tram. 290-00577/11), us 
informo, amb el document annex facilitat per la Secretaria General de l’Esport, de 
les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 4 d’octubre de 2017
Jordi Turull i Negre, conseller de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, us fem avinent el següent: 
La Secretaria General de l’Esport dona suport i col·labora en campanyes tant en 

l’àmbit de l’esport escolar com de l’esport federat, amb els Consells Esportius i la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), amb les federacions esportives i 
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), així com amb d’altres en-
titats, per lluitar contra la discriminació, l’assetjament i l’estigmatització per motius 
d’orientació sexual.

El mes d’abril d’enguany, juntament amb l’associació Let’s WoMen, va presentar 
els programes formatius de coeducació en l’esport, a través dels quals col·laboraran 
en diverses iniciatives adreçades als centres del Pla Català d’Esport a l’Escola i als 
Consells Esportius de Catalunya per potenciar la importància de l’esport com a fac-
tor protector en la infància i l’adolescència. Aquest innovador programa formatiu 
vol incidir, més enllà dels beneficis físics de la pràctica esportiva, en els beneficis 
psicosocials i de protecció davant factors de risc com la hipersexualització, el bu-
llying de gènere o l’abús de substàncies, entre d’altres.

El projecte s’articula, en primer lloc, a través dels tallers d’habilitats per a la vida 
en equitat, dirigits a l’alumnat dels centres del Pla Català d’Esport a l’Escola, de pri-
mària o de secundària, a través de l’Agrupació d’Associacions Esportives Escolars 
de Catalunya.

Els estereotips de gènere es defineixen en edats primerenques (entre els 5 i els 8 
anys), i és per això que aquest taller s’adreça a la prevenció. Això implica reconèixer 
i acceptar les capacitats i també les limitacions d’ambdós gèneres. D’aquesta mane-
ra, es vol aconseguir que els nens i nenes siguin més forts i segurs d’ells mateixos i 
una societat més equitativa.

La segona iniciativa d’aquest projecte formatiu són les xerrades sobre coeduca-
ció en l’esport, dirigides al professorat d’Educació Física i al personal tècnic de les 
activitats físiques i esportives en l’àmbit escolar, a través dels Consells Esportius i 
de l’Escola Catalana de l’Esport.

Aquesta formació pretén donar eines al professorat d’educació física i els entre-
nadors/es perquè puguin educar i treballar la prevenció primerenca amb els factors 
protectors a primària i a secundària, amb infants i adolescents.

A més, es vol conscienciar de la necessitat d’una educació de l’esport mixta, on 
el sexe femení quedi efectivament integrat amb tècniques de motivació amb l’objec-
tiu de mantenir el seu interès per la pràctica esportiva, a banda de donar eines per 
poder treballar amb els factors de risc d’aquest col·lectiu (imatge corporal, autoesti-
ma, cicle menstrual, etc.).
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També, en l’àmbit de l’esport escolar, el 30 de març d’enguany, l’aleshores con-
sellera de la Presidència, Neus Munté, juntament amb el secretari general de l’Es-
port, Gerard Figueras, va presidir l’acte de presentació de la campanya «Jo sempre 
hi guanyo» que posen en marxa els Consells Esportius de Catalunya conjuntament 
amb el Consell Català de l’Esport per promoure els valors a l’esport. La campanya 
vol donar a conèixer el nou model dels Jocs Esportius Escolars i els valors en els 
que es fonamenta aquest model amb l’objectiu, entre d’altres, de garantir que tots 
els nens i nenes juguin en igualtat de condicions, sense exclusions per raó de gènere 
o capacitat.

La campanya «Jo sempre hi guanyo» de la UCEC n´és un exemple a l’esport es-
colar, com ho és la campanya «Així jugo» de la UFEC i la campanya «Joc net» de 
la Federació Catalana de Futbol a l’esport federat.

També, en l’àmbit de l’esport federat, la Secretaria General de l’Esport i la Fede-
ració Catalana de Futbol han implantat el programa +KESPORT de reforç, orienta-
ció i ajuda pedagògica als entrenadors de nens i nenes de 6 a 12 anys en l’àmbit de 
la gestió d’emocions i sentiments, el tractament de la igualtat de gènere i la resolució 
de conflictes.

Així mateix, el Consell Català de l’Esport, juntament amb la Fundació Vicki 
Bernadet, col·labora amb el projecte VOICES, un projecte europeu Erasmus+Es-
port, impulsat per vuit universitats europees entre les quals hi ha la Universitat de 
Vic, que té com a finalitat donar suport a les víctimes de la violència sexual (abús 
sexual infantil, la violència sexual física, l’assetjament sexual verbal i emocional i 
la violència homofòbica) en l’àmbit de l’esport, generar dades per a la recerca i la 
investigació i permetre el desenvolupament dels recursos educatius en benefici de 
la comunitat esportiva per a prevenir la violència sexual.

Alhora, els cursos de tècnics/ques de l’esport impartits per l’Escola Catalana de 
l’Esport incorporen el crèdit de Gènere i Esport en el seu currículum. Els contin-
guts de l’assignatura s’adrecen a l’atenció a la diversitat, el respecte i la no violència.

Finalment, cal recordar que el Programa de Dones i Esports que la Secretaria 
General de l’Esport està duent a terme amb la col·laboració de l’ICD accions de 
sensibilització pel que fa a la difusió de l’esport femení de competició en els àmbits 
escolars, federats i universitaris amb criteris de coeducació. Es duen a terme cam-
panyes tant en l’àmbit federat com escolar per la promoció i igualtat d’oportunitats 
en la practica esportiva. Es tracta de programes de foment de l’esport de base que es 
duen a terme amb el suport del Consell Català de l’Esport i que difonen els valors 
inherents a l’esport (la cooperació, el respecte, la no discriminació, la lluita, l’esforç, 
la no violència, ...) mitjançant els Consells Esportius pel que fa a l’esport en edat es-
colar i les Federacions Esportives. També les Jornades formatives del Cicle Dones 
i Esport, que el CCE fa arreu de Catalunya, en les quals participen homes i dones, 
difonen les activitats físicoesportives per a tothom, sense discriminació per raó de 
sexe ni orientació sexual.

Els criteris de valoració de les convocatòries d’ajuts per activitat esportiva esta-
bleixen accions positives per les entitats que fomenten activitats en favor de la igual-
tat d’oportunitats de gènere.

Pel que fa al Dia Internacional contra l’Homofòbia en l’Esport, entenem que el 
Govern no és competent per declarar un Dia Internacional. En qualsevol cas, el 19 
de febrer se celebra el dia contra l’homofòbia en el futbol i el 17 de maig és el Dia 
Internacional contra la discriminació per Orientació Sexual i Identitat de Gènere.

Gerard M. Figueras i Albà, secretari
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Control del compliment de la Resolució 621/XI, sobre l’accés 
dels interns dels centres penitenciaris als productes de primera 
necessitat
290-00584/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70551 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.10.2017

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 621/XI, sobre l’ac-
cés dels interns dels centres penitenciaris als productes de primera necessitat (tram. 
290-00584/11), us informo del següent:

La darrera llista de preus dels productes de les botigues dels centres penitencia-
ris va ser aprovada en la Comissió de Seguiment de l’encàrrec de gestió vigent del 
servei de botiga, en data 2 de maig de 2017.

La política de preus es regeix pel que disposa el paràgraf segon de l’article 24 
de la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, que en relació 
als preus dels productes que s’ofereixen als establiments, diu: «... en cap cas no po-
den ser superiors als que regeixin a la localitat en què estigui ubicat l’establiment».

Els productes que es venen al servei de botiga són de naturalesa complementària 
i no haurien de tenir la consideració de productes de primera necessitat, d’acord amb 
el que preveu l’article 114 del Decret 329/206, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya.

En aquest sentit, l’anàlisi de la cistella de la compra dels interns conclou que es 
consumeix gairebé la meitat del pressupost en tabac, el preu del qual el fixa l’estat 
espanyol. Els preus de la telefonia i el vending són preus de mercat. Els productes 
genèrics d’alimentació, higiene i altres, representen el 29% de la cistella.

En data 23 de març de 2017, una comissió paritària –formada per dos membres 
de la Comissió de Seguiment i dos de l’empresa adjudicatària del servei– va realit-
zar un estudi comparatiu de preus, amb l’objectiu de valorar les diferències de preu 
dels productes que es venen a les botigues dels centres penitenciaris en relació als 
que es venen als comerços de la localitat on estigui ubicat el centre, i es va arribar 
a la conclusió següent: «Les cistelles obtingudes permeten concloure que l’import de 
la cistella de botigues està dins de la mitjana de cistelles».

El perjudici, segons conclou també aquest estudi comparatiu, radica en la impos-
sibilitat de competir amb marques blanques i els formats grans que són prohibits per 
motius de seguretat penitenciària i alimentària.

Enguany, hem centrat la revisió i ajust de preus en els productes d’higiene feme-
nina, els cereals i pa de motlle.

Els interns disposen, com a màxim, de 85 € setmanals per a compres al servei 
de botiga, tinguin el saldo que tinguin al seu compte de peculi, quantitat que no s’ha 
modificat els darrers quatre anys.

D’altra banda, i en detriment d’aquest poder adquisitiu, val a dir que l’increment 
del preu del tabac els últims anys (aproximadament un 15%) i de l’IPC amb un 9,8% 
des de l’any 2010, ha compromès molt el saldo disponible dels interns per a l’adqui-
sició d’altres productes de naturalesa complementària.

En la línia de les actuacions exposades, la comissió de seguiment de l’encàrrec 
de gestió vigent del servei de botiga adquireix el compromís, d’una banda, de conti-
nuar treballant per a la millora dels preus dels productes del servei de botiga; i d’al-
tra, de treballar en l’augment de l’assignació setmanal als interns per a compres al 
servei de botiga fins a un màxim de 100 €.
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D’altra banda, pel que fa a la qüestió concreta dels lots d’higiene i de les com-
preses, en el cas de les dones, informem que mensualment s’entrega a cada interna 
un paquet de setze compreses i sis rotlles de paper higiènic de 35m. L’entrega de 
compreses es fa a banda del lot d’higiene personal, ja que no totes les internes en 
requereixen.

Els lots bàsics d’higiene personal dels centres penitenciaris de Catalunya s’en-
treguen cada dos mesos, i contenen: gel –xampú 750ml; dentifrici 75mļ  desodorant 
70ml; raspall de dents; tres preservatius.

Barcelona, 5 d’octubre de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 120/XI, sobre la política 
lingüística
390-00120/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 70140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.10.2017

A la Mesa del Parlament
Lluís Puig i Gordi, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-

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

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

ció 120/XI, amb número de tramitació 390-000120/11, sobre la política lingüística.

Barcelona, 29 de setembre de 2017
Lluís Puig i Gordi, conseller de Cultura

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Cultura (reg. 70140).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 16.11.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.10.2017.

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè informi sobre el trasllat de les seus d’empreses catalanes
361-00017/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 70671).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.10.2017.
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4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament 
per a informar sobre la situació política actual
350-00005/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 43 del Ple del Parlament, tinguda el 10.10.2017, 
DSPC-P 83.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè valori el 
Pla d’actuació de les polítiques de joventut de la Generalitat de 
Catalunya: horitzó 2016
356-00767/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 69405).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 05.10.2017.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4334/2017, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra la Llei 19/2017, del 6 de setembre, del 
referèndum d’autodeterminació
381-00014/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 69096 / Provisió del president del TC del 12.09.2017

Acord: Mesa del Parlament, 28.09.2017.

NO FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS

Al Tribunal Constitucional
Carme Forcadell i Lluís, Presidenta del Parlamento de Cataluña, en representa-

ción del mismo, de conformidad con el artículo 39.1 del Reglamento de la Cámara, 
en cumplimiento del acuerdo de la Mesa del Parlamento de 28 de septiembre de 
2017 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.1 de la Ley orgánica del Tri-
bunal Constitucional, comparece ante el Tribunal Constitucional y como mejor en 
derecho proceda: 
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Dice
1. Que en fecha 12 de septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña ha sido no-

tificado del acuerdo del Pleno de ese Tribunal de 7 de septiembre de 2017, por el que 
se admite a trámite el Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente 
del Gobierno y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, contra 
la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de 
autodeterminación, número 4334-2017, confiriendo un plazo de quince días para 
personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estime convenientes.

2. Que mediante acuerdo de la Mesa de fecha 28 de septiembre de 2017, cuya 
certificación se acompaña, el Parlamento de Cataluña ha decidido personarse en 
este procedimiento.

3. Que en este mismo acuerdo, la Mesa también ha decidido no presentar alega-
ciones.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que tenga por presentado este escrito junto con la certificación que lo acompaña 

y por personado al Parlamento de Cataluña en el Recurso de inconstitucionalidad 
número 4334-2017.

Barcelona para Madrid, a 2 de octubre de 2017
Carme Forcadell i Lluís, presidenta del Parlament de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4386/2017, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra la Llei 20/2017, del 8 de setembre, de 
transitorietat jurídica i fundacional de la República
381-00015/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 69386 / Provisió del president del TC del 18.09.2017

Acord: Mesa del Parlament, 28.09.2017.

NO FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS

Al Tribunal Constitucional
Carme Forcadell i Lluís, Presidenta del Parlamento de Cataluña, en representa-

ción del mismo, de conformidad con el artículo 39.1 del Reglamento de la Cámara, 
en cumplimiento del acuerdo de la Mesa del Parlamento de 28 de septiembre de 
2017 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.1 de la Ley orgánica del Tri-
bunal Constitucional, comparece ante el Tribunal Constitucional y como mejor en 
derecho proceda: 

Dice
1. Que en fecha 18 de septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña ha sido no-

tificado del acuerdo del Pleno de ese Tribunal de 12 de septiembre de 2017, por el 
que se admite a trámite el Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presi-
dente del Gobierno y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, 
contra la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, de transi-
toriedad jurídica y fundacional de la República, número 4386-2017, confiriendo un 
plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular las alegaciones 
que estime convenientes.
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2. Que mediante acuerdo de la Mesa de fecha 28 de septiembre de 2017, cuya 
certificación se acompaña, el Parlamento de Cataluña ha decidido personarse en 
este procedimiento.

3. Que en este mismo acuerdo, la Mesa también ha decidido no presentar alega-
ciones.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que tenga por presentado este escrito junto con la certificación que lo acompaña 

y por personado al Parlamento de Cataluña en el Recurso de inconstitucionalida nú-
mero 4386-2017.

Barcelona para Madrid, a 2 de octubre de 2017
Carme Forcadell i Lluís, presidenta del Parlament de Catalunya

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 4856/2017, interposat pel Grup Parlamentari 
Socialista contra l’acord de la Mesa del Parlament de Catalunya del 4 
d’octubre de 2017 pel qual es qualifica i s’admet a tràmit la sol·licitud 
de convocatòria del Ple del 9 d’octubre de 2017
383-00008/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 70723 / Provisió del president del TC del 09.10.2017

Acord: Mesa del Parlament, 10.10.2017.

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 
4332/2017, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 
807/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es designen els 
membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya, a l’empara de la 
disposició addicional tercera de la Llei 19/2017, del 6 de setembre, 
del referèndum d’autodeterminació
385-00002/11

CONEIXEMENT DEL RECURS

Reg. 69091 / Provisió del president del TC del 12.09.2017

Acord: Mesa del Parlament, 28.09.2017.

NO FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS

Al Tribunal Constitucional
Carme Forcadell i Lluís, Presidenta del Parlamento de Cataluña, en representa-

ción del mismo, de conformidad con el artículo 39.1 del Reglamento de la Cámara, 
en cumplimiento del acuerdo de la Mesa del Parlamento de 28 de septiembre de 
2017 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.1 de la Ley orgánica del Tri-
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bunal Constitucional, comparece ante el Tribunal Constitucional y como mejor en 
derecho proceda: 

Dice
1. Que en fecha 12 de septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña ha sido 

notificado del acuerdo del Pleno de ese Tribunal de 7 de septiembre de 2017, por 
el que se admite a trámite la Impugnación de disposiciones autonómicas (título 
V LOTC) promovido por el Presidente del Gobierno y, en su representación y de-
fensa, por el Abogado del Estado, contra la Resolución 807/XI del Parlamento de 
Cataluña 19/2017 por la que se designan los miembros de la Sindicatura Electoral 
de Cataluña al amparo de la disposición adicional 3a de la Ley 17/2017, de 6 de sep-
tiembre, del referéndum de autodeterminación, número 4332-2017, confiriendo un 
plazo de veinte días para personarse en el procedimiento y formular las alegaciones 
que estime convenientes.

2. Que mediante acuerdo de la Mesa de fecha 28 de septiembre de 2017, cuya 
certificación se acompaña, el Parlamento de Cataluña ha decidido personarse en 
este procedimiento.

3. Que en este mismo acuerdo, la Mesa también ha decidido no presentar alega-
ciones.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que tenga por presentado este escrito junto con la certificación que lo acompaña 

y por personado al Parlamento de Cataluña en la Impugnación de disposiciones au-
tonómicas número 4332-2017.

Barcelona para Madrid, a 2 de octubre de 2017
Carme Forcadell i Lluís, presidenta del Parlament de Catalunya
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