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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69250 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 17.10.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69250)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que, tenint en 
compte les disponibilitats pressupostàries adreçades a aquesta actuació, faci una 
anàlisi prèvia de l’encaix de diferents alternatives al pas actual de la carretera 
B-500 pel nucli urbà de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental).

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69775 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.10.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69775)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar un pro-
tocol d’atenció a l’endometriosi a Catalunya que faciliti la codificació, a la història 
clínica, del diagnòstic i els procediments que se’n derivin, per tal de poder fer un 
seguiment longitudinal i donar compliment als objectius assistencials, garantint la 
confidencialitat i la protecció de dades i permetre que professionals de diferents àm-
bits puguin accedir a la informació a fi i efecte de dur a terme una atenció integrada 
centrada en la dona.
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Proposta de resolució sobre l’obertura del servei d’urgències 
nocturnes al CAP Cervelló
250-01119/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69781 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.10.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69781)

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

1. Garantir l’equitat i l’accessibilitat a l’atenció continuada els 7 dies de la set-
mana, 365 dies a l’any, a la població de Cervelló, d’acord amb els criteris del Pla 
Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC).

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició del punt 2

2. Cobrir de forma efectiva el servei mèdic durant l’època estival al CAP de Cer-
velló, d’acord amb les disponibilitats dels professionals.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69782 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.10.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69782)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’equitat i l’accessibilitat a 
l’atenció continuada els 7 dies de la setmana, 365 dies a l’any, a la població de Sant 
Pere de Ribes, mitjançant el CAP de Sant Pere de Ribes de dilluns a divendres de 08 h  
a 21 h, el CAP de Roquetes de dilluns a divendres de 08 h a 21 h i dissabtes, diu-
menges i festius de 09h a 21h, l’Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, 
l’Hospital-Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes, i el 061 CatSalut Respon 
durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. 
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Proposta de resolució sobre les derivacions de l’Hospital de la Seu 
d’Urgell
250-01121/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69780 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.10.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69780)

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

1. Recuperar de manera gradual el pressupost en concepte de contractacions de 
serveis sanitaris des del 2010 a l’Hospital de la Seu d’Urgell, d’acord amb l’estratè-
gia del Departament de Salut i condicionat a la disponibilitat pressupostària.

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

3. Continuar garantint el transport sanitari a les persones d’arreu del Pirineu per 
a desplaçar-se a centres hospitalaris allunyats dels seus municipis. 

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69773 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.10.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69773)

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

1. Continuar aplicant el Pla d’inversions de l’Hospital de Móra d’Ebre, invertint 
al voltant d’1,6 M€ per a realitzar millores a l’hospital, amb la corresponsabilitat del 
CatSalut, els sindicats, la direcció del centre i la comissió mixta. 

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

2. Continuar realitzant les inversions necessàries a l’àrea de radiologia de l’Hos-
pital de Móra d’Ebre amb absoluta prioritat, amb inversions del CatSalut que per-
metin disposar d’una nova sala de radiologia digital i d’un nou mamògraf digital.
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Proposta de resolució sobre la inversió a la carretera N-II al Maresme
250-01126/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69769 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 17.10.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69769)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Ministeri 
de Foment que, de manera immediata, faci arribar a aquest Govern els 305,3 mi-
lions d’euros pendents des del traspàs de la carretera N-II al Maresme. 

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69774 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.10.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69774)

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

1. Garantir l’atenció sanitària a la població assignada al consultori local Fon-
tetes, d’acord amb els criteris establerts al Pla Nacional d’Urgències de Catalunya 
(PLANUC), a través del CAP Canaletes, el CUAP Cerdanyola - Ripollet i el 061 
CatSalut Respon durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

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

2. Garantir l’atenció sanitària a la població assignada al CAP Farigola, d’acord 
amb els criteris establerts al Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC), a 
través del CAP Ripollet, el CUAP Cerdanyola - Ripollet i el 061 CatSalut Respon 
durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
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Proposta de resolució sobre el gasoducte Midcat
250-01132/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69776 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 17.10.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69776)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 4

4. Sol·licitar al Ministeri de Medi Ambient, vist el temps transcorregut des de la 
declaració d’impacte ambiental del projecte, una avaluació ambiental simplifica-
da per al tram encara pendent d’executar que permeti determinar si hi ha canvis 
ambientals, de planificació o legals sobrevinguts que calgui a considerar i tenir en 
compte en l’avaluació ambiental del projecte.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 6

6. Continuar exigint Parlament Europeu, a través dels seus diputats, que s’infor-
mi amb total transparència de tot el relacionat amb el projecte a tots els actors im-
plicats en totes les fases (finançament, projecte, execució i funcionament). 

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un calendari d’execució 
dels acords de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència 
social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat 
d’una resposta institucional
250-01145/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.10.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.10.2017 al 30.10.2017).
Finiment del termini: 31.10.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.10.2017.
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Proposta de resolució sobre la transparència en l’ús dels diners 
públics
250-01146/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.10.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.10.2017 al 30.10.2017).
Finiment del termini: 31.10.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.10.2017.

Proposta de resolució sobre la vacunació de la grip dels 
professionals sanitaris
250-01147/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.10.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.10.2017 al 30.10.2017).
Finiment del termini: 31.10.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.10.2017.

Proposta de resolució sobre la falta de pediatres en el sistema 
sanitari públic
250-01148/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.10.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.10.2017 al 30.10.2017).
Finiment del termini: 31.10.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.10.2017.
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Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-01149/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.10.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.10.2017 al 30.10.2017).
Finiment del termini: 31.10.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.10.2017.

Proposta de resolució sobre l’adequació dels pantans de Suquets  
de Baix
250-01150/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.10.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.10.2017 al 30.10.2017).
Finiment del termini: 31.10.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.10.2017.

Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització  
dels gihadistes als centres penitenciaris
250-01151/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.10.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.10.2017 al 30.10.2017).
Finiment del termini: 31.10.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.10.2017.
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Proposta de resolució sobre la formació en reanimació 
cardiopulmonar a les escoles
250-01152/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.10.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.10.2017 al 30.10.2017).
Finiment del termini: 31.10.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.10.2017.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una terminal de creuers 
al port de Barcelona
250-01153/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.10.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.10.2017 al 30.10.2017).
Finiment del termini: 31.10.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.10.2017.

Proposta de resolució sobre la perspectiva de gènere en la política 
penitenciària de Catalunya
250-01154/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 70828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.10.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Carmen de Rivera i Pla, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la pers-
pectiva de gènere en la política penitenciària de Catalunya, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya, les dones representen el 7% de la població reclusa total. Arran 

d’aquestes dades, el marc jurídic i el sistema penitenciari s’ha desenvolupat tenint 
present la majoritària població masculina. La manca de perspectiva de gènere pot 
generar discriminació, desigualtat i patiments afegits a la població femenina reclusa 
en comparació amb la masculina.

Dels cinc centres penitenciaris amb dones internes a Catalunya, només el cen-
tre de Wad-Ras és un centre exclusivament per a dones preses. D’això se’n desprèn 
que la majoria dels departaments de dones s’ubiquen en centres fets i pensats per 
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allotjar-hi homes i no s’adapten a les necessitats i especificitats que puguin tenir les 
dones.

El Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura (MCPT), en el seu infor-
me de desembre de 2016, ha identificat un seguit de situacions en què les recluses, 
pel fet de ser dones, pateixen discriminacions o es troben en situació d’una vulne-
rabilitat especial.

Entre aquestes vulnerabilitats se’n destaca la necessitat, d’acord amb les Regles 
de Bangkok, que les preses tinguin accés a un programa d’activitats ampli i equi-
librat en què es tinguin en compte les necessitats pròpies del seu gènere. L’informe 
del MCPT observa com, a Catalunya, aquests programes són molt limitats i molt 
poc especialitzats. Segons s’exposa a l’informe, la majoria d’aquests programes van 
destinats a una formació professional enfocada a ocupar les preses en treballs asso-
ciats a rols femenins com ara la perruqueria, la costura o l’estètica, fomentant així 
la feminització de la precarietat, més encara en un col·lectiu que ja pateix aquesta 
xacra de forma molt acusada.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
– Promoure la implantació de programes específics per a col·lectius de dones 

segons les seves necessitats (internes joves, dones grans, dones amb discapacitats, 
dones que pertanyen a minories, etc.). 

– Revisar, ampliar i diversificar els programes d’activitats formatives de les pre-
ses, evitant caure en programes destinats a treballs feminitzats.

– Incorporar en els programes de formació d’accés i de formació continuada un 
mòdul sobre igualtat de gènere. Els funcionaris encarregats de vigilar les dones a 
les presons han de rebre formació específica relativa a les necessitats de les recluses 
i els seus drets.

– Incorporar la perspectiva de gènere en la política penitenciària de Catalunya 
en totes les seves fases, des de l’ingrés fins a tots els vessants de l’internament, fent 
èmfasi en les relacions familiars i l’assistència sanitària.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Carmen de Rivera i Pla, diputa-

da, GP Cs

Proposta de resolució sobre el Pla integral contra la violència  
a les presons
250-01155/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 70829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.10.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Carmen de Rivera i Pla, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre el Plan integral contra la violencia en las prisiones, para que sea sustanciada 
ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Tras el cierre del Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona, también cono-

cida como la prisión Modelo de Barcelona, y la consiguiente reubicación de los pre-
sos en el resto de centros penitenciarios de Cataluña, se ha producido un aumento 
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destacable de ocupación en algunos de estos centros. Este hecho, sumado al estan-
camiento del número de funcionarios de prisiones, ha supuesto que la ratio de traba-
jadores por presos en los centros penitenciarios haya disminuido.

Cataluña sufre un déficit estructural de personal en los centros penitenciarios; 
una situación agravada por la no convocatoria de plazas en los últimos 8 años. Así 
pues, al problema del aumento de ocupación de los centros penitenciarios, hay que 
sumar la no renovación y aumento de las plantillas de estos centros penitenciarios.

Estas condiciones suponen una precarización de los puestos de trabajo que com-
portan un riesgo serio para los funcionarios de prisiones, que han de lidiar con más 
internos con los mismos efectivos. Según la Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios, con datos de junio del 2017 basados en los que emite la propia Conse-
lleria de Justicia, las agresiones sufridas por los funcionarios en los centros peniten-
ciarios se han disparado un 87% respecto el año anterior. Este hecho, según nuestro 
Grupo Parlamentario, es consecuencia de la falta de renovación de los equipos de 
seguridad personal y de la falta de formación específica de los funcionarios, entre 
otras cuestiones.

Debemos tomar medidas para proteger a los funcionarios ante cualquier intento 
de agresión en el ejercicio de sus funciones en los centros penitenciarios, el Depar-
tament de Justicia debería hacer más para paliar este incremento en las agresiones 
sufridas en los centros que el mismo Departament gestiona.

Es imprescindible la necesidad de elaborar un plan integral contra la violencia en 
las prisiones que vele por solucionar los problemas crónicos que surgen: la falta de 
personal, la sobreocupación, el envejecimiento de la plantilla y la falta de dotación 
de material necesario para la seguridad de los funcionarios y los internos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
– Elaborar una evaluación urgente e individualizada por cada centro sobre las 

necesidades de personal de refuerzo, a raíz del incremento de internos causado por 
el cierre del Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona. 

– Elaborar de forma urgente un Plan integral contra la violencia en las prisiones, 
que verse sobre los siguientes ejes: la falta de personal, la sobreocupación, el enve-
jecimiento de la plantilla, la falta de formación específica, la falta de dotación de 
material necesario para la seguridad de los funcionarios e internos.

– Consensuar este Plan integral con los representantes sindicales de los centros 
penitenciarios.

– Rendir cuentas ante esta Comisión sobre el estado de elaboración de este Plan 
en el plazo de 3 meses.

Palacio del Parlamento, 9 de octubre de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Carmen de Rivera i Pla, dipu-

tada, GP Cs
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3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2017, sobre el 
Compte general de les corporacions locals, corresponent al 2015
258-00027/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 70894 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 17.10.2017

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

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 15/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Compte general 
de les corporacions locals, exercici 2015.

Aquest informe consta de sis parts (sis fitxers PDF): l’informe en si i cinc volums 
d’annexos (de comptes individualitzats dels ens locals).

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

Barcelona, 11 d’octubre de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

https://www.parlament.cat/document/publicacions/236929.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/236929.pdf
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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 601/XI, sobre la retirada del 
Reial decret 310/2016, pel qual es regulen les avaluacions finals de 
l’educació secundària obligatòria i del batxillerat
290-00565/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70656 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.10.2017

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 601/XI, sobre 
la retirada del Reial decret 310/2016, pel qual es regulen les avaluacions finals de 
l’educació secundària obligatòria i del batxillerat (tram. 290-00565/11), us informo 
del següent:

El Departament d’Ensenyament ha sol·licitat en diverses reunions de la Confe-
rencia Sectorial de Educación la retirada del Reial Decret 310/2016, del 29 de juliol, 
pel qual es regulen les avaluacions finals de l’educació secundària obligatòria i de 
batxillerat.

Barcelona, 2 d’octubre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 602/XI, sobre els ajuts de 
menjador escolar de pagament no obligatori
290-00566/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70889 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.10.2017

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 602/XI, sobre els 
ajuts de menjador escolar de pagament no obligatori (tram. 290-00566/11), us infor-
mo del següent:

Des del curs 2014-2015 tot l’alumnat que compleix els requisits establerts en les 
convocatòries publicades pels Consells Comarcals se’ls hi atorga l’ajut individual 
corresponent pel servei de menjador escolar, en conseqüència, la partida pressupos-
tària destinada als ajuts del servei de menjador escolar es dota cada exercici pressu-
postari amb l’import suficient.

Alguns centres d’educació secundària amb jornada compactada disposen del ser-
vei de menjador escolar, en els casos que aquest servei no es presta es busquen solu-
cions alternatives per l’alumnat als que se’ls hi ha atorgat un ajut individual de servei 
de menjador escolar.

Barcelona, 6 d’octubre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 603/XI, sobre l’Institut d’Aran
290-00567/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70657 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.10.2017

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 603/XI, sobre l’Ins-
titut d’Aran (tram. 290-00567/11), us informo del següent:

El 2 de novembre de 2016 el Departament d’Ensenyament ha adjudicat a l’em-
presa Filloy SA el contracte per l’execució de les obres corresponents a la reparació 
de la coberta dels edificis antics ubicats en la zona del pati de l’Institut Aran, atès 
que el propi centre ha manifestat la voluntat de mantenir-los per altres usos.

El Departament d’Ensenyament elabora la planificació de construccions escolars 
tenint en compte les necessitats d’escolarització i la disponibilitat pressupostària.

Barcelona, 2 d’octubre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 604/XI, sobre la construcció 
de la nova Escola El Roser, del Poal
290-00568/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70658 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.10.2017

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 604/XI, sobre la 
construcció de la nova Escola El Roser, del Poal (tram. 290-00568/11), us informo 
del següent:

El 6 de juny de 2017 el Departament d’Ensenyament va iniciar els tràmits per-
què Infraestructures.cat publiqui la licitació del concurs per la redacció del projecte 
executiu de l’escola El Roser de tres unitats al Poal.

Barcelona, 5 d’octubre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 605/XI, sobre el foment a les 
escoles del coneixement de les noves formes d’esclavitud
290-00569/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70659 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.10.2017

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 605/XI, sobre el 
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foment a les escoles del coneixement de les noves formes d’esclavitud (tram. 290-
00569/11), us informo del següent:

El Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria, estableix el currículum dels ensenyaments d’educació secun-
dària obligatòria amb els objectius i els continguts que han de permetre a l’alumnat 
assoli les competències bàsiques i poder-se desenvolupar com a ciutadans responsa-
bles en un context d’una societat plural i democràtica.

El Decret 187/2015, de 25 d’agost estableix per a cada àmbit d’aprenentatge, les 
competències bàsiques i els continguts clau (CC) associats, en els que estan inclosos 
els elements relacionats amb la formació de ciutadans crítics i responsables, i amb 
el coneixement de les noves formes d’esclavitud en el món actual.

Els àmbits del currículum de l’educació secundària obligatòria que estan més re-
lacionats amb aquesta qüestió són:

– Àmbit de cultura i valors: la matèria comuna de cultura i valors ètics.
– Àmbit social: la matèria comuna de ciències socials: geografia i història, les 

matèries optatives d’economia i d’emprenedoria, i la compactada d’economia i em-
prenedoria.

L’annex del Decret 187/2015 inclou el detall dels currículums d’aquestes matè-
ries que contenen competències relacionades amb les noves formes contemporànies 
d’esclavitud i la formació d’una ciutadania responsable.

Barcelona, 2 d’octubre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 606/XI, sobre el transport 
escolar a l’Escola Joan Maragall de Rubí
290-00570/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70660 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.10.2017

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 606/XI, sobre el 
transport escolar a l’Escola Joan Maragall de Rubí (tram. 290-00570/11), us infor-
mo del següent:

L’acord entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Rubí correspo-
nent al servei de transport escolar de l’Escola Joan Maragall de Rubí es manté per 
aquest curs 2017-2018.

Barcelona, 2 d’octubre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 607/XI, sobre l’escola 
Cal·lípolis, de la Pineda, a Vila-seca
290-00571/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70661 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.10.2017

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 607/XI, sobre 
l’escola Cal·lípolis, de la Pineda, a Vila-seca (tram. 290-00571/11), us informo del 
següent:

El Departament d’Ensenyament dóna resposta a les necessitats d’escolarització 
tenint en compte l’oferta de llocs escolars, la disponibilitat pressupostària i els re-
cursos existents. Totes les escoles del municipi de Vila-seca i del municipi de Salou 
estan dimensionades correctament i donen resposta a les necessitats d’escolarització 
d’ambdós municipis.

El curs 2017-2018 es manté el servei de transport escolar per l’alumnat dels mu-
nicipis Cap Salou, la Torre Alta, Pinós Mar, la Zona Estival, el Racó, el Mirador i 
els Xalets de Salou escolaritzats a l’Escola Cal·lípolis

Barcelona, 2 d’octubre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 608/XI, sobre l’antena de 
telefonia mòbil de Torrelles de Llobregat
290-00572/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70890 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.10.2017

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 608/XI, sobre l’an-
tena de telefonia mòbil de Torrelles de Llobregat (tram. 290-00572/11), us informo 
del següent:

El Govern de la Generalitat està duent a terme un procés de mediació sobre l’an-
tena de telefonia mòbil instal·lada en el municipi de Torrelles de Llobregat.

Barcelona, 6 d’octubre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 609/XI, sobre el foment de 
la igualtat d’oportunitats dels alumnes amb necessitats educatives 
especials
290-00573/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70662 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.10.2017

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

de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 609/XI, sobre el foment de  
la igualtat d’oportunitats dels alumnes amb necessitats educatives especials (tram. 
290-00573/11), us informo del següent:

La programació general dels centres educatius han d’explicitar la programació de 
les activitats complementàries i de les activitats extraescolars. La gestió del temps 
escolar per part dels centres educatius s’ha de basar en els criteris pedagògics del 
projecte educatiu i en les prioritats concretades en la programació general anual. 
Les decisions en relació a l’organització i la distribució del temps escolar han de 
vetllar per la coherència de l’acció educativa i han d’estar orientades a la millora 
dels resultats educatius.

El Departament d’Ensenyament promou la igualtat d’oportunitats de tot l’alum-
nat del Servei d’Educació de Catalunya a través de la normativa establerta i les pràc-
tiques actuals en els centres educatius.

En aquest sentit el Departament d’Ensenyament vetlla per la igualtat de l’alum-
nat en els centres educatius i en les aules, i fomenta que tots l’alumnat més enllà de 
les seves capacitats i habilitats puguin dur a terme aquelles activitats que formen 
part del projecte educatiu. Els centres educatius han de planificar i coordinar les 
mesures i els suports necessaris per atendre tot l’alumnat.

Així doncs, els centres educatius a més de les mesures universals que permeten 
flexibilitzar el context d’aprenentatge i proporcionar als alumnes amb necessitats 
educatives específiques estratègies per minimitzar les barreres de l’entorn, també 
organitzen mesures específiques i disposen de suports addicionals i intensius que es 
planifiquen globalment.

Les mesures i suports intensius són específics i adaptats a la singularitat de 
l’alumnat amb necessitats educatives especials i s’afegeixen a les mesures univer-
sals i addicionals que disposen els centres educatius. Sempre que els centres apli-
quen mesures i suports intensius a un alumne o alumna han d’elaborar un pla de 
suport individualitzat (PI)

Els centres educatius disposen del personal docent necessari per atendre a 
l’alumnat però en alguns moments hi ha alumnes que necessiten que els centres in-
tensifiquin el suport que reben amb dotacions de personal de suport complementari.

Els monitors i monitores de suport (vetlladors/es i zelador/es) han de conèixer els 
aspectes necessaris del pla individualitzat de l’alumne o alumna a qui donen suport, 
i han de disposar de l’horari, el lloc i les activitats que han de seguir, i han de fer 
el seguiment d’aquest per introduir les modificacions necessàries al llarg del curs.

La tasca d’aquests professionals és promoure l’adquisició de l’autonomia perso-
nal, l’autoregulació i l’autodeterminació de l’alumnat. L’horari s’ha d’adaptar a les 
necessitats d’atenció dels alumnes i a l’horari de funcionament dels centres educa-
tius.

El servei de suport a alumnat amb greus problemes de mobilitat per causa de dis-
capacitats motrius en les seves sortides escolars es realitza a traves d’un contracte 
que s’adjudica a través d’un concurs públic.
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Pel que fa a les activitats extraescolars, el Departament d’Ensenyament, conjunta-
ment amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, promou i fomenta la 
participació dels infants i joves en activitats i també els orienta sobre l’oferta d’ajuts 
existents. Aquesta informació es pot consultar en la següent adreça d’Internet:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencions/subven-
cions-per-a-entitats-del-departament-de-treball-afers-socials-i-families/subvenci-
ons-per-a-entitats/convocatoria-ordinaria-entitats/cataleg-de-subvencions/activs_i_
projectes/

Barcelona, 2 d’octubre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 646/XI, sobre la instal·lació de 
sistemes de videovigilància a les sales de ressenya i d’identificació de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
290-00607/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70653 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.10.2017

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 646/XI sobre la 
instal·lació de sistemes de videovigilància a les sales de ressenya i d’identificació de 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra (número de tramitació 290-00607/11), us 
informo del següent:

Seguint amb la línia que la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va 
iniciar anys enrere amb la instal·lació de càmeres de videovigilància a l’interior de 
les àrees de custòdia de detinguts, s’ha avaluat i valorat fer extensiva la instal·lació 
d’aquests sistemes a les sales d’identificació i ressenya, la qual cosa resta supeditada 
a les disponibilitats pressupostàries per dur a terme les actuacions.

Barcelona, 6 d’octubre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 647/XI, sobre la inclusió  
del Protocol d’Istanbul per a la investigació i la documentació de  
la tortura en les línies de formació de l’Institut de Seguretat Pública  
de Catalunya
290-00608/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70654 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.10.2017

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 647/XI sobre la 
inclusió del Protocol d’Istanbul per a la investigació i la documentació de la tortura 
en les línies de formació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (número de 
tramitació 290-00608/11), us informo del següent:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencions/subvencions-per-a-entitats-del-departament-de-treball-afers-socials-i-families/subvencions-per-a-entitats/convocatoria-ordinaria-entitats/cataleg-de-subvencions/activs_i_projectes/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencions/subvencions-per-a-entitats-del-departament-de-treball-afers-socials-i-families/subvencions-per-a-entitats/convocatoria-ordinaria-entitats/cataleg-de-subvencions/activs_i_projectes/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencions/subvencions-per-a-entitats-del-departament-de-treball-afers-socials-i-families/subvencions-per-a-entitats/convocatoria-ordinaria-entitats/cataleg-de-subvencions/activs_i_projectes/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/ajuts_i_subvencions/subvencions-per-a-entitats-del-departament-de-treball-afers-socials-i-families/subvencions-per-a-entitats/convocatoria-ordinaria-entitats/cataleg-de-subvencions/activs_i_projectes/
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Amb relació a l’apartat a), la formació en drets Humans i deontologia esdevé una 
part important en els continguts formatius de les activitats que es fan a l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya. Per aquest motiu, ja des de la formació bàsica es 
capacita l’aspirant per dur a terme les tasques pròpies de policia tenint en compte 
tota la normativa, legislació i directrius que fan referència a la deontologia en gene-
ral i als drets humans de forma més específica. En aquest sentit, no només es tracta 
d’una formació teòrica i transversal, sinó que també els alumnes, de forma pràctica, 
es formen en els procediments i les actituds més adequades per atendre els ciuta-
dans, tenint en compte tots els coneixements que se’ls transmeten.

Pel que fa a la formació bàsica, en el Curs de formació bàsica per a policies els 
aspirants a policia tenen la unitat formativa 1.2 Drets humans i deontologia profes-
sional amb l’objectiu de dominar els conceptes bàsics que defineixen i caracteritzen 
els drets humans.

Quant a la part més pràctica, a la unitat formativa 7.1 Pràctiques interdisciplinà-
ries l’alumne aprèn a intervenir posant en pràctica les competències corresponents a 
una policia democràtica i orientada al servei a la ciutadania. Així mateix, a la unitat 
formativa 7.8 Integració i desenvolupament de les competències clau l’aspirant iden-
tifica els valors professionals i les competències clau propis dels cossos policials i 
aplica els valors professionals en els diferents contextos de l’àmbit formatiu.

En el proper Curs de formació bàsica per a policies 2017-2018 s’inclourà el co-
neixement del Protocol d’Istanbul en la unitat formativa 1.2 Drets humans i deon-
tologia professional, també a la unitat formativa 3.6 Procediments policials i s’afe-
girà un annex amb el contingut del Protocol. Pel que fa a la part més pràctica, en la 
unitat formativa 7.1 Pràctiques interdisciplinàries es tindrà present en les pràctiques 
que calgui.

Dins la formació bàsica, en el Curs d’agent interí els aspirants reben una forma-
ció bàsica sobre deontologia, principis d’actuació, límits, drets i deures professio-
nals, que els capacita per dur a terme les seves funcions. Pel que fa a aquest curs, 
l’any 2017 se n’han fet tres edicions:

Del 18 d’abril al 12 de maig de 2017, a Salou
De l’1 al 20 de juny de 2017, a Lloret
Del 5 al 22 de juny de 2017, a Castelló d’Empúries
En les edicions del 2017, en el bloc I, a l’apartat de drets i llibertats, es va intro-

duir el coneixement del Protocol d’Istanbul.
Quant a la formació per a la promoció, que permet l’accés dels membres dels 

cossos de policia a les diferents categories professionals i que reben tots els aspirants 
a una categoria professional concreta, independentment del cos de procedència al 
qual pertanyin, en els programes formatius on es tractin continguts de deontologia 
i drets humans es tindrà present incloure el coneixement del Protocol d’Istanbul 
d’acord amb el rol de comandament que hauran de desenvolupar professionalment.

Amb relació a l’apartat b), els aspirants que fan el Curs de vigilant municipal 
reben, dins la formació bàsica, una formació sobre deontologia, principis d’actua-
ció, límits, drets i deures professionals, que els capacita per dur a terme les seves 
funcions.

Pel que fa a aquest curs, l’any 2017 se n’ha fet una edició a l’ISPC, del 2 al 24 de 
maig de 2017, i en el Mòdul I. Tema 1. Drets i llibertats es va introduir el coneixe-
ment del Protocol d’Istanbul.

Barcelona, 6 d’octubre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 649/XI, sobre el garantiment 
del respecte dels drets dels detinguts
290-00610/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70655 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.10.2017

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 649/XI sobre 
el garantiment del respecte dels drets dels detinguts (número de tramitació 290-
00610/11), us informo del següent:

Arran de la modificació de l’article 520 de la Llei d’Enjudiciament Criminal in-
troduïda per la Llei orgànica 5/2015, de 27 d’abril, entre els drets reconeguts a les 
persones detingudes es va incorporar el dret d’accés als elements de les actuacions 
que siguin essencials per impugnar la legalitat de la detenció.

En relació amb aquest dret, la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia 
Judicial va establir un criteri homogeni per a totes les Forces i Cossos de Segure-
tat de l’Estat i les policies autonòmiques, als efectes de garantir que aquest dret fos 
formalitzat de manera uniforme, amb independència del cos policial que practiqués 
la detenció.

D’acord amb el criteri fixat per aquesta Comissió, la complementació d’aquest 
dret comporta l’obligació de la policia de facilitar una concreta i determinada in-
formació a la persona detinguda i al seu lletrat i no l’accés a l’atestat. En concret, la 
Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial va acordar el següent cri-
teri en relació amb aquest dret:

«Se consideran elementos de las actuaciones policiales esenciales para impug-
nar la legalidad de la detención y que consisten únicamente en aquella información 
que sea fundamental para recurrir o valorar la pertinencia de la detención y que 
deben facilitarse al detenido o a su abogado los siguientes:

a) Lugar, fecha y hora de la detención
b) Lugar, fecha y hora de la comisión del delito
c) Identificación del hecho delictivo que motiva la detención y breve resumen de 

los hechos
d) Indicios de los que se deduce la participación del detenido en el hecho delicti-

vo (indicios muy genéricos, ejemplo: reconocimiento por diversas personas pero sin 
especificar quienes lo han reconocido; declaración de testigos sin especificar quie-
nes son los testigos; huellas dactilares, etc.)»

Posteriorment, en reunió de 3 d’abril de 2017, l’esmentada Comissió Nacional va 
reiterar aquest mateix criteri.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, les Forces i Cossos de Segu-
retat de l’Estat i les restants policies autonòmiques han ajustat la seva operativa al 
contingut de l’acord de la Comissió Nacional, facilitant a la persona detinguda i al 
seu lletrat les informacions abans relacionades, les quals s’incorporen a l’acta d’in-
formació de drets a les persones detingudes.

Barcelona, 6 d’octubre de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 742/XI, sobre les actuacions 
del Govern a la província de Tarragona en l’àmbit econòmic
290-00702/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 70878 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.10.2017

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 al punt a) de la Resolució 742/XI,  
sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en l’àmbit econòmic 
(tram. 290-00702/11), us faig arribar l’informe elaborat per la Direcció General de 
Tributs i Joc.

Barcelona, 9 d’octubre de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

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

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 114/XI, sobre la despoblació a 
les zones rurals
390-00114/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 70722 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.10.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 

donar compliment a la Moció 114/XI, sobre la despoblació a les zones rurals (tram. 
390-00114/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt a), aquest punt s’inclourà en els requeriments dels informes i 
els documents que seran acordats en els grups de treball que es determinin en les 
properes reunions de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural.

En aquest sentit, s’aprofitarà el treball desenvolupat per la Fundació del Món Ru-
ral en relació a l’Observatori del Món Rural.

Pel que fa al punt b), va ser creada per ACORD GOV/120/2017, d’1 d’agost, de 
creació de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural.

Pel que fa al punt b1a), a la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament 
Rural, així com en els grups de treball es convidarà a participar diverses adminis-
tracions públiques i persones expertes.

Aquesta és la primera vegada que Catalunya afronta aquesta problemàtica des 
d’un àmbit transversal i participat pels diferents departaments de la Generalitat que 
tenen competències i incideixen en les estratègies per afavorir el relleu generacional, 
la dinamització socioeconòmica i la qualitat de vida a les zones rurals.

Pel que fa al punt b2a), la Comissió coordinarà l’elaboració d’un informe, amb 
les aportacions dels diversos departaments concernits, en què s’avaluï la situació 
actual de despoblament d’algunes zones rurals, posant en comú la política i les ac-
cions que s’estan portant a terme i identificant les línies de treball de millora. Tot 
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això abastant des de les àrees de salut o afers socials fins a empresa o prevenció i 
extinció d’incendis.

Pel que fa al punt b3a), està previst dins la Comissió un treball transversal sobre 
polítiques d’igualtat a les zones rurals a tots els grups.

Pel que fa al punt b4a), el Departament de Governació, Administracions Públi-
ques i Habitatge dóna suport al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació en les línies de treball sobre despoblament rural que estan treballant tots 
els departaments que són membres de la Comissió Interdepartamental sobre Despo-
blament Rural, adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (Acord Gov/120/2017, d’1 d’agost, de creació de la Comissió Interdepartamen-
tal sobre Despoblament Rural, DOGC 7426 de 3 d’agost de 2017).

Aquesta Comissió, que es va crear seguint el mandat del Parlament, té entre 
les seves funcions, precisament, elaborar i presentar una proposta concreta de mi-
llora de la coordinació i la cooperació interadministratives entre tots els nivells de 
l’Administració pública que actuen a les zones rurals de Catalunya per impulsar un 
sector públic descentralitzat, racional i proper a la ciutadania, que eviti nombrosos 
desplaçaments i perjudicis innecessaris als pobles més allunyats.

Aquesta Comissió, de la qual el Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge n’és membre, es va reunir per primer cop el 8 de setembre de 
2017 a la seu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En 
aquesta primera reunió es van definir les línies de treball i properament es concre-
taran els diferents grups de treball.

Pel que fa al punt c), en la reunió de creació de la Comissió, la Fundació del Món 
Rural va exposar la situació del despoblament a Catalunya i va presentar l’Observa-
tori del Món Rural.

Pel que fa al punt d), el Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge ha impulsat un procés obert i participatiu que ha servit per definir com 
ha de ser l’Administració local del futur. Fruit d’aquest procés, que es denomina Go-
vernslocals.cat, han sorgit les propostes concretes per elaborar les lleis del món lo-
cal, fetes pel propi món local. Per a fer realitat això, es va obrir un debat sobre com 
ha de ser el món local, amb l’objectiu d’elaborar les bases del que serà la memòria 
preliminar de les lleis que han de regir el futur dels governs locals de Catalunya.

Per aconseguir aquest gran repte, es va implicar totes les institucions locals de 
referència del país i totes les forces polítiques han estan treballant conjuntament des 
del juliol del 2016, quan es va constituir formalment el consell institucional.

La presentació del document final al Parlament de Catalunya es va fer el 12 de 
juliol del 2017. En aquest document hi ha una proposta concreta relativa al finança-
ment dels governs locals per tal de garantir la seva suficiència financera.

Pel que fa al punt e), aquest punt es tractarà en els grups de treball que actual-
ment estan en fase de discussió.

Pel que fa al punt f), malgrat que en el marc de l’observatori socioeconòmic es 
puguin estudiar mesures fiscals i financeres, pel que fa a mesures financeres, l’Ins-
titut Català de Finances (ICF) disposa de productes i instruments financers per fi-
nançar projectes d’empreses, tant de nova creació, com ja existents arreu de tot el 
territori de Catalunya. A més, a través del portal web de l’entitat (www.icf.cat) qual-
sevol empresa, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment pot sol·licitar finança-
ment a l’entitat.

L’ICF també compta amb una xarxa de delegats comercials al territori que as-
sessoren i acompanyen les empreses en el seu procés de cerca i/o sol·licitud de fi-
nançament.
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En relació a les mesures fiscals, pel que fa a les persones físiques, es fa avinent 
que la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finança-
ment de les Comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia 
i es modifiquen determinades normes tributàries, estableix que les Comunitats au-
tònomes poden establir deduccions en la quota íntegra autonòmica de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques en atenció a circumstàncies personals i familiars, 
per inversions no empresarials i per aplicació de renda. En conseqüència, la creació 
de deduccions atenent al lloc de residència no entra dins de l’abast de capacitat nor-
mativa de què disposa la Generalitat de Catalunya.

Respecte a les empreses, s’ha d’assenyalar que les dues grans figures impositives 
que permetrien millorar la fiscalitat de les empreses són l’impost sobre societats i 
l’impost sobre el valor afegit, tributs estatals sobre els quals les Comunitats autòno-
mes no tenen competència normativa i la gestió dels quals correspon íntegrament 
a l’Estat. A més a més, cal tenir en compte que l’IVA és un impost harmonitzat en 
la Unió Europea, de tal manera que la legislació de cada Estat membre ha d’adap-
tar-se a les normes comunitàries, i això implica que el marge d’actuació dels Estats 
és força limitat.

Pel que fa al punt h), s’estudiarà en els propers pressupostos l’ampliació de la par-
tida econòmica destinada a la FMR per tal que pugui desenvolupar les actuacions 
que li són encomanades.

Pel que fa al punt i), el Departament d’Ensenyament està treballant en l’elabora-
ció d’un Projecte de Decret que regularà el servei de menjador escolar i el servei de 
transport escolar.

La partida pressupostària corresponent a les despeses del servei de transport 
escolar i del servei de menjador escolar té el crèdit suficient per a sostenir ambdós 
serveis, tant pel que fa als ajuts preceptius per l’alumat que no disposa d’oferta edu-
cativa en el seu municipi de residència i es veuen obligats a desplaçar-se a un muni-
cipi veí, com els ajuts per l’alumnat que fa ús d’ambdós serveis i es troba en situació 
socioeconòmica desafavorida.

Pel que fa al punt j), amb l’aprovació de la Llei 4/2017, de 28 de març, de Pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya, es dupliquen les partides destinades a la 
biodiversitat (entre les quals es troba la gestió dels espais naturals de protecció espe-
cial). A més, mitjançant aquesta mateixa Llei es va aprovar la creació del Fons per 
al Patrimoni Natural. Aquest fons té l’objectiu d’impulsar actuacions relacionades 
amb la lluita contra el canvi climàtic, i està dotat, com a mínim, amb el 25% dels 
ingressos obtinguts, en cas que s’aprovi, de l’impost sobre vehicles de tracció mecà-
nica amb emissions de CO2. La consolidació i l’ampliació d’aquestes mesures en els 
propers exercicis, entre altres, han de permetre revertir la situació de risc en què es 
trobava la protecció del Patrimoni Natural, especialment dels valors que es pretenen 
conservar en els espais de protecció especial.

Pel que fa al punt k), el Departament d’Empresa i Coneixement (DEMC), mitjan-
çant la Direcció General de Turisme (DGT) i l’Agència Catalana de Turisme (ACT), 
no ha impulsat un pla de xoc específic per dinamitzar el turisme rural des de l’apro-
vació de la Moció 114/XI. El motiu fonamental és que la situació del turisme rural 
des de 2010 fins a l’actualitat no és la que descriu el punt k d’aquesta moció, fet que 
no justifica un pla específic. A banda, el sector ha comptat amb mesures de reacti-
vació i promoció per part de la DGT i l’ACT en aquest període, entre les quals hi 
ha mesures de xoc aplicades el 2014. Per tant, el DEMC ha treballat activament en 
l’àmbit del turisme rural fins a l’actualitat.

Quant a l’ocupació turística rural, amb les dades de què disposem a partir de 
l’Enquesta d’ocupació en establiments de turisme rural (EOTR) que elabora l’Ins-
titut Nacional d’Estadística (INE), podem concloure que el nombre de viatgers en 
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establiments de turisme rural (persones que fan una o més pernoctacions seguides 
en el mateix allotjament) ha augmentat en el període 2010-2016:

Viatgers i pernoctacions en turisme rural a Catalunya 2003-2016

Any
Viatgers  

(total, en milers)
Pernoctacions  

(total, en milers)
Grau d’ocupació  

per habitacions (%)

2003 176,6 528,9 24,8
2004 206,9 676,1 25,1
2005 228,3 717,4 24,4
2006 270,4 848,9 24,7
2007 315,4 960,9 26,1
2008 336,7 1017,3 26,3
2009 330,8 1021,2 24
2010 298,3 900,6 20,7
2011 311,9 928 19,8
2012 290,9 860,1 18,9
2013 268,5 746,4 18,3
2014 332,8 937,6 19,9
2015 385,4 1080,6 21,3
2016 394,2 1110,7 21,5

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, (EOTR, INE)
www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=5419

Dels 336.700 viatgers el 2008 (any d’inici de la crisi) hem passat als 394.200 el 
2016, fet que suposa un augment de 57.500 persones. I del 1.017.300 pernoctacions 
de 2008, el 2016 n’hi va haver 1.110.700, que suposen 96.400 més. Alhora, pel que 
fa al grau d’ocupació, el 2008 era del 26,3% i el 2016, del 21,5 % (4,8 punts inferior), 
però els valors de 2015 i 2016 són superiors al valor de 2010. Per tant, hi ha una 
recuperació clara de les dades d’ocupació del turisme rural el període 2010-2016.

Pel que fa al punt m), la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Na-
tural del Departament de Territori i Sostenibilitat, i com a novetat respecte a les ac-
cions fetes en altres anys, va presentar el passat 4 de maig el nou pla de prevenció de 
danys per ós bru. Amb l’aplicació d’aquest nou pla s’ha reforçat el sistema d’agrupa-
ment de ramats i de prevenció de danys en les zones on hi ha presència contínua i 
estable de l’ós. A més de l’increment de recursos per a l’agrupament de ramats, s’han 
inclòs al nou pla uns seguit d’inversions per protegir-los (construcció de tancats i ca-
banes, entre altres). Cal dir, finalment, que aquest any segueix vigent el complement 
de l’assegurança de responsabilitat civil de la Generalitat de Catalunya, que va ser 
contractat a mitjan l’any 2016, mitjançant la qual aquells expedients de danys cau-
sats per ós bru, llop i voltor, tramitats i resolts favorablement segons procediment 
i barems de valoració de l’Ordre AAM/147/2014, són pagats per l’asseguradora al 
ramader 5 dies després que el Departament hagi comunicat que l’expedient ha estat 
resolt favorablement.

Pel que fa al punt n), correspon als grups parlamentaris la seva creació.

Barcelona, 25 de setembre de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

http://www.idescat.cat/economia/?tc=5&id=5419
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 4340/2017, interposat pel Grup Parlamentari 
Socialista, contra l’acord de la Mesa del Parlament de Catalunya  
del 7 de setembre de 2017 pel qual s’inadmet a tràmit la sol·licitud  
de dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
383-00009/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 70934 / Provisió del president del TC del 16.10.2017

Acord: Mesa del Parlament, 17.10.2017.
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