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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00026/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 71117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.10.2017

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE 

CATALUNYA (REG. 71117)

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

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones (tram. 200-00026/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.10.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2017 al 07.11.2017).
Finiment del termini: 08.11.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.10.2017.
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Proposta de resolució sobre el Pla integral contra la violència a les 
presons
250-01155/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.10.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.10.2017 al 07.11.2017).
Finiment del termini: 08.11.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.10.2017.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/11

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’octubre de 2017, atès que el 

diputat Xavier Safont-Tria i Ramon ha complert els requisits que estableix l’article 
23.1 del Reglament (credencial: reg. 71335; acatament de la Constitució i de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya: reg. 71529; declaració d’activitats i béns: reg. 71530 
i 71531), ha constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de 
parlamentari.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent
399-00004/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 71532 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.10.2017

A la Mesa del Parlament
Xavier Safont-Tria i Ramon, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Regla-

ment del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2017
El diputat, Xavier Safont-Tria i Ramon; vist i plau, Anna Gabriel i Sabaté, por-

taveu, GP CUP-CC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 514/XI, sobre l’alletament 
matern
290-00481/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71290 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.10.2017

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 514/XI, sobre l’alle-
tament matern (tram. 290-00481/11), us informo del següent:

La millora de la informació sobre la lactància materna i els seus beneficis for-
ma part de les accions dutes a terme des del Departament de Salut (El DS ve tre-
ballant en la millora de la informació...). Com a eines de divulgació d’educació i 
promoció de la salut s’han realitzat videocàpsules disponibles al (web) Canal Salut 
amb el tema de Lactància Materna, exclusivament dins de l’àrea de salut materno-
infantil, així com la seva promoció i recomanació en aspectes com salut i alimen-
tació, o bé salut i seguretat. Totes aquestes estan previstes per a la seva utilització 
en pantalles de sales d’espera o transports públics, entre d’altres. Alguns d’aquests 
títol són:

– La lactància materna; el millor aliment per a l’infant i amb beneficis per a la 
mare https://youtu.be/ddL8bDstDF0

– Créixer amb salut. La cura de l’infant i les visites pediàtriques https://youtu.
be/Y8RXqIfV9js

– Com reduir el risc de patir càncer https://youtu.be/XKZE0d3eWVI
– Les infermeres i els infermers https://youtu.be/RRvmln_R6YY
– Banc de llet materna https://youtu.be/9XMNKY3gD1U
També s’han editat tríptics i pòsters informatius sobre lactància materna:
– «Gaudeix l’alletament. Dóna el pit, dóna salut!» http://canalsalut.gencat.cat/

web/.content/contingut_responsiu/salutAZ/B/bebe/documents/arxius/af_fullet_alle-
tament_cat.pdf).

– «Recomanacions d’ús dels medicaments durant la lactància materna» http://
medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informacio-i-consells/persones-i-medica-
ments/alletament-matern/

Tanmateix, l’edició de la Nova Guia de Recomanacions per a l’alimentació en 
la primera infància (de 0 a 3 anys) en versió breu, amb el díptic corresponent, o les 
Indicacions protocol·litzades en el «Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalu-
nya», específicament en el curs de preparació al part i maternitat/paternitat i en el 
postpart i primers mesos/anys de vida del nadó, l’assessorament i el suport a la dona 
de manera individual o bé en els grups de suport a la lactància materna postpart 
portats per les llevadores i/o infermeres pediàtriques per al recolzament de la Lac-
tància Materna a Catalunya, que es pot consultar a http://canalsalut.gencat.cat/web/.
content/contingut_responsiu/salutAZ/E/embaras_part_i_postpart/documents_prof/
protocol_deducacio_maternal_preparacio_per_al_naixement.pdf

D’altra banda, L’Enquesta de salut de Catalunya inclou cada any la pregunta so-
bre la durada de la lactància materna. Cada 2 anys s’agrupen les dades obtenint així 
una mostra de quasi 2000 infants menors de 15 anys per poder analitzar els patrons 
segons sexe, nivell socioeconòmic i nivell d’estudis de pare i mare; s’adjunten els 
resultats com a document annex. Cal assenyalar que des de l’any 2000 a 2010 hi ha 
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http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/contingut_responsiu/salutAZ/E/embaras_part_i_postpart/documents_prof/protocol_deducacio_maternal_preparacio_per_al_naixement.pdf
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hagut un increment relatiu de la Lactància Materna, del 0,9% a l’inici, del 26,1% als 
3 mesos i del 114,5% als 6 mesos.

Així doncs, des del Departament de Salut, i conscients que la llet materna és el 
millor aliment que pot rebre un nadó, ja que és molt més completa que qualsevol al-
tra alternativa, i que l’Organització Mundial de la Salut recomana alimentar el nadó 
exclusivament amb lactància materna durant els primers sis mesos de vida, es pro-
mou l’alletament matern. En aquest sentit, es duen a terme campanyes comunicati-
ves, guies de recomanació i protocols per tal de sensibilitzar als centres del SISCAT 
per tal que se sumin a iniciatives que promouen la lactància materna, com la Inicia-
tiva per la Humanització de l’Assistència al Naixement i la Lactància.

Pel que fa a l’apartat d), des del Servei Maternoinfantil de l’ASPCAT en col·la-
boració amb les Societats Científiques i les entitats implicades en la promoció de 
la lactància materna, cada any es fan dues edicions de 60 alumnes del «Curs d’ac-
tualització en lactància materna a professionals sanitaris» de 20 h de durada. Està 
adreçat a llevadores, pediatres, ginecòlegs, infermeres pediàtriques. És un curs amb 
les últimes actualitzacions sobre l’evidència científica sobre el temes de Lactància 
Materna.

Està previst fer un curs online bàsic de Lactància Materna dirigit a llevadores, 
pediatres, ginecòlegs, metges de família, infermeres, infermeres pediàtriques. És un 
curs amb una metodologia didàctica amb l’objectiu que els professionals disposin 
de les eines i coneixements necessàries per valorar un bon establiment i seguiment 
de l’alletament matern, aconsellar, motivar a les mares sobre lactància materna i de-
tectar i tractar precoçment situacions que es desviïn de la normalitat. El contingut 
dels cursos ha estat confeccionat per professionals referents en Lactància Materna i 
seguint les recomanacions de la IHAN i Guies de Pràctica Clínica. Així mateix, els 
docents han estat escollits entre aquests professionals.

Pels professionals del 061 CatSalut respon, es preveu una formació especifica 
de cóm abordar els motius de consulta i poder derivar a la mare a un professional 
sanitari davant una consulta. També l’elaboració de material i d’un algoritme dels 
motius de consulta de Lactància per donar resposta les 24 hores, tant a l’Atenció Pri-
mària, ASSIR, CUAP i Hospitals.

Respecte al Reforç de la formació sobre la lactància per a les mares en les classes 
de preparació al naixement, el Programa d’Educació Maternal té com a objectius 
conèixer les pròpies motivacions i expectatives al voltant de l’alimentació del nadó, 
adquirir habilitats rellevants relatives a la tècnica correcta de la lactància materna i 
aconseguir confiança en la pròpia capacitat d’alletar. Aquest programa consta de 7 
sessions, i la metodologia és participativa amb tècniques de treball en petits grups, 
role playing, pluja d’idees i exposicions orals i vídeos.

En la mateixa línia, i per tal de facilitar l’alletament matern a les escoles bressol, 
s’ha fet difusió a totes les escoles bressol del díptic actualitzat sobre la conservació 
de la llet, així com una campanya de sensibilització als professionals de les esco-
les bressols sobre els beneficis de l’alletament matern. El Departament de Salut i el 
Departament d’Ensenyament, conjuntament amb societats científiques, associacions 
de suport a la lactància materna i escoles bressols i llars d’infants, van elaborar i fa-
cilitar orientacions per tal d’informar sobre l’alletament matern al llarg de l’estada 
a l’escola bressol: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/b/bebe/bebe/lactancia-ma-
terna/#bloc3.

Una de les iniciatives per tal d’assegurar l’alimentació amb llet materna de tots 
els prematurs o nounats de Catalunya que ho necessitin per prescripció mèdica i 
que, per causes majors, no puguin ser alletats per la pròpia mare, és el Banc de 
llet materna. El banc de llet materna és un centre especialitzat que duu a terme 
les funcions de conscienciar la societat sobre el valor de la lactància materna i re-
collir, analitzar, processar, fer els controls de qualitat i distribuir la llet materna. 
A més, garanteix que la selecció, l’extracció, l’acceptació i el processament de la 
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llet es fan d’una manera eficaç i segura. En aquest sentit, des del Departament de 
Salut es promou la donació de llet per part de les dones que ho vulguin al banc 
de llet, sense obligació de donar-ne un volum determinat ni durant un període de 
temps concret.

El Banc de Llet va superar el rècord de donants l’any 2016, arribant a les 2.500 
mares donants en els seus 6 anys de funcionament. Cada vegada són més les ma-
res que s’apunten a donar i l’any passat es van distribuir un 10% més de litres que 
el 2015, un total de 1106 litres, amb 621 donants i 487 nadons beneficiaris.

En darrer lloc, i pel que fa a l’apartat 2, el conseller de Salut, va fer arribar el 
proppassat mes de maig, un escrit adreçat a la ministra de Sanitat, Serveis Socials 
Igualtat, en el qual li sol·licita que consideri l’elaboració d’un projecte de llei amb 
l’objectiu d’ampliar el període del permís de maternitat a 24 setmanes; s’adjunta an-
nex de l’escrit.

Barcelona, 16 d’octubre de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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L’any 2016, mitjançant les variables de l’E-cap (població assignada a l'ICS representa el 
80%) que codifiquen la Lactància Materna, tant des del Programa d’Infància amb Salut 
com des del Mòdul de l’ASSIR, durant els anys 2011 fins al 2015 (ambdós inclosos) s’han 
obtingut els resultats següents: 
 

Mesos de 
lactància per any 

 

Dones 
 

% (*) 
 2011 59.468  

inician-1 mes 41.705 70,13 
fins a 2 mesos 39.875 67,05 
fins a 3 mesos 38.252 64,32 
fins a 4 mesos 33.537 56,40 
fins a 5 mesos 27.668 46,53 
fins a 6 mesos 25.115 42,23 

(en blanc) 11.548 
2012 57.483 

inician-1 mes 41.543 72,27 
fins a 2 mesos 39.954 69,51 
fins a 3 mesos 38.478 66,94 
fins a 4 mesos 33.854 58,89 
fins a 5 mesos 28.384 49,38 
fins a 6 mesos  25.855 44,98 

(en blanc) 10.312 
2013 53.436 

inician-1 mes 40.047 74,94 
fins a 2 mesos 38.613 72,26 
fins a 3 mesos 37.358 69,91 
fins a 4 mesos 33.198 62,13 
fins a 5 mesos 27.931 52,27 
fins a 6 mesos 25.705 48,10 

(en blanc) 8.669 
2014 53.521 

inician-1 mes 41.152 76,89 
fins a 2 mesos 39.835 74,43 
fins a 3 mesos 38.718 72,34 
fins a 4 mesos 34.576 64,60 
fins a 5 mesos 29.428 54,98 
fins a 6 mesos 27.399 51,19 

(en blanc) 7.846 
2015 51.913 

inician-1 mes 41.646 80,22 
fins a 2 mesos 40.483 77,98 
fins a 3 mesos 39.457 76,01 
fins a 4 mesos 35.114 67,64 
fins a 5 mesos 29.899 57,59 

fins a 6 mesos o 
 

27.916 53,77 
(en blanc) 6.408 

Total general 275.821  
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(*) Sense tenir en compte les dades en blanc o missing 
 
 
Altres dades de prevalença de Lactància Materna 2016 al territori (estudi LACTEM a 
la Metro Nord) confirmen la tendència de seguiment de l’alletament matern almenys 
fins als 6 mesos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tenim previst la realització d’una enquesta telefònica amb el 061 CatSalut respon 
amb la metodologia de les enquestes quinquennals 2005-10 per al 2020 i durant els 
anys entremitjos anualment s’explotaran els resultats de les variables relacionades 
recollides a l’E-cap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lactància 
MATERNA (%) 

Lactància 
ARTIFICIAL (%) 

A l’ALTA 94,8 5,2 
QUARANTENA 88,4 11,6 
3 MESOS 79,1 20,9 
6 MESOS 63,3 36,7 
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Control del compliment de la Resolució 554/XI, sobre la instal·lació 
de desfibril·ladors a Tarragona
290-00518/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71291 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.10.2017

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 554/XI, sobre la ins-
tal·lació de desfibril·ladors a Tarragona (tram. 290-00518/11), us informo del següent:

La instal·lació de desfibril·ladors a Regió Sanitària de Camp de Tarragona s’em-
marca en una estratègia global per a la racionalització de l’ús dels recursos públics 
per a l’atenció a l’aturada cardíaca extra hospitalària i l’accés públic a la desfibril·la-
ció plantejada pel Departament de Salut.

El treball preliminar es va endegar al mes de juliol de 2016 portant-se a terme 
per un grup de treball transversal constitutiu amb l’objectiu de disposar d’un docu-
ment tècnic, amb el màxim consens possible entre tots els agents interessats i els 
actors implicats en l’atenció a l’aturada cardíaca extra hospitalària i l’accés públic a 
la desfibril·lació. Aquest document és un posicionament institucional, promulgat pel 
Departament de Salut, que compta amb l’aval dels programes i els ens implicats, 
entre els quals figuren el Pla Director de Malalties Cardiovasculars i el Pla Nacional 
d’Urgències del Departament de Salut (PLANUC), el Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM), l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i 
la Secretaria General de l’Esport del Departament de Vicepresidència de la Gene-
ralitat de Catalunya.

El document fa especial èmfasi en la ordenació dels preceptes legals relatius als 
desfibril·ladors externs automàtics (DEA) regulats i recollits a la normativa vigent 
(Decret 151/2012 del Departament de Salut i Decret 30/2015 del Departament d’In-
terior) especialment pel que fa a l’obligació de complir amb els requisits tècnics per 
a la seva instal·lació i als requisits formatius del personal instructor i no sanitari que 
actua com a primers interventors (Decret 151/2012). També fa referència a l’obliga-
ció de disposar d’un DEA en aquells centres i activitats considerats d’elevat risc des 
de la perspectiva de protecció civil en base a uns criteris de volum i aforament de 
persones esperat en el recinte (Decret 30/2015).

En defecte de normativa sectorial específica, és d’aplicació el decret del Depar-
tament d’Interior 30/2015, en l’aplicació dels barems del qual quedarien exclosos, 
per raons de volum de persones, els recintes esportius atès que la legislació regula 
les activitats amb afluència de públic superior a 1.000 persones. Atenent aquest buit 
legal en la obligatorietat de disposar d’un DEA en instal·lacions amb un volum entre 
0 i 1.000 persones, per abordar la casuística de la mort sobtada durant la pràctica 
esportiva s’ha treballat col·laborativament amb el Consell Català de l’Esport de la 
Secretaria General de l’Esport, per establir, dins del marc del document d’àmbit ge-
neral, els criteris i requeriments dels plans d’actuació per a l’accés a la desfibril·lació 
en les instal·lacions i competicions esportives. Atès el major risc relatiu individual 
de patir una MS durant la pràctica esportiva, la major taxa de supervivència existent 
que s’explica pel fet que els esdeveniments esportius són presenciats i als resultats 
dels sub-anàlisis de cost-efectivitat dels models teòrics, el Consell Català de l’Es-
port recomana la formació dels primers responedors i l’accés a un DEA amb avís 
automàtic i telefònic al SEM en els establiments poliesportius o amb un aforament 
major a 1.000 persones.

Un cop finalitzat el treball tècnic i presentat el document als interlocutors del 
Consell Català de l’Esport, el Departament de Salut ha començat els contactes amb 
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la gerència de la regió sanitària del Camp de Tarragona del CatSalut durant els me-
sos de juny i juliol de 2017 per a plantejar l’abordatge del compliment de la resolu-
ció parlamentària 554/XI. El Departament de Salut ha elaborat un esborrany de pla 
pilot amb un resum de les actuacions en curs (no només circumscrites a l’àmbit de 
l’esport), amb un recull de les recomanacions per a l’anàlisi de la situació territorial 
i els continguts clau per a la seva implementació. Aquest document està sent deba-
tut conjuntament amb els interlocutors designats per la regió sanitària del Camp de 
Tarragona del CatSalut, per les persones que designi la Secretaria General de l’Es-
port i aquells agents que es consideri d’interès que siguin presents per a l’anàlisi de 
situació i possibles implicacions directes del desplegament del pla pilot. En el pla 
pilot es presenten els antecedents de l’experiència del programa «Girona, territori 
cardioprotegit» liderat pel Dipsalut, amb uns resultats positius que fan que serveixin 
com a model replicable a nivell territorial a la demarcació de Tarragona.

Un cop implementat i avaluat el programa pilot a Tarragona, es valoraran els 
resultats obtinguts per estimar la conveniència de posar en pràctica un programa 
d’abast territorial al conjunt de regions sanitàries de Catalunya. Els resultats plante-
jats al pla pilot fan especial èmfasi en la vessant de resultats clínics i de salut.

Barcelona, 16 d’octubre de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 623/XI, sobre el sexisme en 
l’esport
290-00585/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71334 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.10.2017

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 623/XI sobre el 
sexisme en l’esport (tram. 290-00585/11), us informo, amb el document annex, de 
les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 18 d’octubre de 2017
Jordi Turull i Negre, conseller de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, us informem del següent: 
Des del Consell Català de l’Esport s’està col·laborant en el desenvolupament 

d’una proposta audiovisual per donar a conèixer la situació social i cultural de l’es-
port femení a través del testimoni d’esportistes i, alhora, fomentar la participació, 
visibilitat i equitat de l’esport femení per tal que dones i homes puguin gaudir de 
l’esport en igualtat d’oportunitats i amb el mateix reconeixement.

Alhora, la campanya «Orgullosa» que impulsa la Federació Catalana de Futbol 
amb la col·laboració de la Secretaria General de l’Esport per a la promoció del fut-
bol i el futbol sala femení, té com a objectiu ajudar a les noies a iniciar-se en el món 
del futbol i donar visibilitat a les dones en un esport majoritàriament practicat per 
homes.

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 
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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 
quals 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.

Pel que fa a la sensibilització i conscienciació per la lluita contra el sexisme, la 
Secretaria General de l’Esport 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 Fede-
racions Esportives de Catalunya (UFEC), així com amb d’altres entitats.

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+Esport, 
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 se-
xual 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 in-
vestigació i permetre el desenvolupament dels recursos educatius en benefici de la 
comunitat esportiva per a prevenir la violència sexual.

Amb el mateix objectiu, el mes d’abril d’enguany, la Secretaria General de l’Es-
port, juntament amb l’associació Let’s WoMen, van presentar els programes forma-
tius de coeducació en l’esport, a través dels quals col·laboraran en diverses iniciati-
ves 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 factor 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 protec-
ció davant factors de risc com la hipersexualització, el bullying 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-
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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.).

D’altra banda, us informem que la campanya «Orgullosa» abans esmentada, i 
que va presentar la Federació Catalana de Futbol el passat 27 de juny amb l’alesho-
res consellera de la Presidència, Neus Munté, i el secretari general de l’Esport, Ge-
rard Figueras, té, entre d’altres objectius, fomentar i potenciar l’accés de les dones 
a la professió d’àrbitre, i inclou actuacions com la gratuïtat de la formació per noies 
entre 14 i 24 anys.

Respecte a l’estudi dels equips femenins per establir ajuts, us fem avinent que en 
el Pla Estadístic del Consell Català de l’Esport tenim dos actuacions que ens faci-
liten aquesta informació: l’estudi d’hàbits esportius que es realitza cada 4 anys i el 
recull estadístic de dades que es realitza anualment. Aquestes dades ens permeten 
detectar a quins equips cal prioritzar els ajuts públics.

En relació al codi de bones pràctiques, totes les campanyes esmentades incor-
poren un llistat de consells i recomanacions. Alhora, des del gabinet de Gènere del 
Consell Català de l’Esport s’assessora a les entitats esportives per incloure en els 
seus codis ètics la no discriminació per raó de sexe, d’orientació sexual o d’altres 
discriminacions.

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 del 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 pràctica 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.

El Consell Català de l’Esport te establertes dues línies d’ajuts anuals a clubs es-
portius, mitjançant concurrència competitiva exclusiva per l’esport femení que par-
ticipa en la màxima competició estatal d’esports d’equips i per equips femenins que 
participen en competicions oficials internacionals.

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.

D’altra banda, i pel que fa a la presència de l’esport femení en els mitjans de co-
municació de la CCMA, cal destacar la presència i seguiment de l’esport femení 
en els programes d’esports de Catalunya Ràdio: Catalunya Migdia, Tot costa, Club 
de la mitjanit, Tot Gira migdia i Tot Gira i als espais esportius de Catalunya infor-
mació.

A Catalunya Ràdio és fa un seguiment exhaustiu i constant de l’esport femení, 
especialment, l’esport femení del país, sigui en modalitats col·lectives o individuals.

L’esport masculí, per interès de l’audiència, professionalització i tradició té més 
espai que l’esport femení, és una evidència, però l’esport practicat per dones té cada 
vegada una quota més important en els programes i informatius esportius de Cata-
lunya Ràdio.

Un exemple és la secció setmanal de futbol femení «Fem futbol» que cada set-
mana treballa la Míriam Riau amb la col·laboració de la seleccionadora catalana, 
Natàlia Arroyo, al Tot costa.
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El futbol femení, pel progressiu acostament a la professionalització al nostre àm-
bit, és un dels esports que més presència ha guanyat els últims anys. Al mes d’abril 
del 2017 el Tot Gira va fer la transmissió dels partits de semifinals de la Champions 
entre el FC Barcelona i el PSG. També es va fer un seguiment exhaustiu del tram 
final del campionat de lliga, amb transmissió del partit que va decidir el títol entre 
el Barça i l’At. Madrid. Cada cap de setmana, a Catalunya informació i al Tot Gira 
s’informa sobre els resultats dels equips catalans de la Superlliga femenina. Durant 
la temporada els programes esportius, el Club de la mitjanit, per exemple, ha en-
trevistat en profunditat algunes jugadores del Barça i l’Espanyol. Al mes de juny el 
Tot costa va fer un programa especial de dues hores al voltant del programa de la 
federació catalana de futbol #Orgullosa, que pretén potenciar el futbol femení. Al 
programa es va tractar el futbol femení des de tots els punts de vista i amb tot tipus 
de personatges, des de jugadores, a directives, passant també per la figura de les àr-
bitres de futbol.

El seguiment de l’actualitat d’altres esports i competicions femenines es fa a par-
tir de criteris d’interès i transcendència. Cada cap de setmana se segueixen els re-
sultats de la lliga femenina de bàsquet (bàsicament dels equips catalans), de la lliga 
femenina d’hoquei patins (a la secció d’hoquei del Tot Gira «Estic Girat»), de la lli-
ga femenina de waterpolo, del circuit femení de tennis, entre d’altres competicions. 
Durant tot l’any a Catalunya informació s’informa de competicions femenines. El 
criteri que se segueix, normalment, és si hi ha alguna esportista o esportistes cata-
lanes en competició.

Per exemple, al Mundial de rem de Sarasota, Florida, s’està seguint la competi-
ció de les catalanes Aina Cid i Anna Boada, que en el moment de preparar aquest 
informe estaven classificades per la final de K2 sense timoner.

En l’últim any s’han fet les transmissions de partits que decidien títols importants 
d’esport femení. Catalunya Ràdio va ser a Salamanca i va fer la transmissió de l’úl-
tim partit de la final de la lliga femenina de bàsquet entre el Perfumerias Avenida de 
Salamanca i l’Uni Girona. També es va seguir en directe la final de la lliga catalana 
entre l’Uni Girona i el Cadí La Seu. I es va desplaçar la Maria Guixà a Rússia per 
seguir en directe als nostres programes i a Catalunya informació la Final Four de 
la Champions femenina de waterpolo, on van participar-hi el Sabadell i el Mataró.

A l’estiu la Maria Guixà va ser a Budapest al Mundial de natació per seguir les 
dues medalles d’or de Mireia Belmonte i les medalles aconseguides per les nedado-
res de sincronitzada. En el cas de Mireia Belmonte, tant aquest estiu al Mundial com 
al 2016 als Jocs de Rio, els seus èxits van obrir els programes esportius per davant 
d’altres temes d’actualitat.

També se segueixen cada any els resultats de Laia Sanz al Mundial femení de 
Trial i al Dakar. Cada any, la Laia Sanz ve a la ràdio abans del Dakar per ser entre-
vistada per algun programa esportiu. En el cas del motor, les notícies relacionades 
amb dones són menys freqüents però fa només uns dies el Tot costa va entrevistar 
Ana Carrasco, primera dona que guanya una prova de motociclisme a la categoria 
de Superbikes.

El tennis femení també es tracta a la secció «Ull de falcó» que comparteixen el 
Tot costa i el Tot Gira. En aquesta secció es parla més de tennis jugat per homes però 
sobretot en Grands Slams també se segueixen els resultats dels quadres femenins.

A més de la informació d’actualitat, hi ha dues seccions que sovint aprofundei-
xen en esportistes femenines: La Xicuepèdia (una secció del Tot costa on la Marta 
Garcia fa un perfil d’un o una esportista que hagi aconseguit algun èxit important 
recent. El primer cas va ser la patinador russa Yulia Lipnitskaia) i Fora de sèrie (una 
secció setmanal a Catalunya informació on es descriu un esportista hegemònic en la 
seva modalitat i poc conegut o coneguda en el nostre context. Alguns casos tractats 
o que estan previstos són la gimnasta nordamericana Simon Biles o l’atleta Allison 
Felix).
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La ultrafondista Núria Picas és col·laboradora del Tot Gira i, a més de seguir els 
seus bons resultats en les proves on participa, ens ajuda cada temporada en la secció 
«El repte del Tot Gira».

I no és específicament per tractar esport femení però ajuda a sumar sensibilitat 
en aquest sentit la comentarista de bàsquet, la Carme Lluveras, entrenadora i general 
manager professional, que analitza els partits de bàsquet a Catalunya Ràdio, siguin 
masculins o femenins.

La intenció clara és potenciar cada vegada més l’esport femení i prestar-li l’aten-
ció que mereix. Sempre a partir d’un criteri d’interès de la competició i no pel sim-
ple fet d’arribar a una quota preestablerta.

La presència de l’esport femení és cada vegada més important als programes es-
portius de Catalunya Ràdio. De moment, no arriba a les quotes de l’esport mascu-
lí però el creixement dels últims anys és constant i regular i no pas per una simple 
qüestió de paritat, sinó perquè l’interès, la qualitat i la professionalització de l’esport 
practicat per noies ha crescut i continua creixent.

Pel que fa a TV3, es detalla a continuació, la presència de l’esport femení als 
espais esportius de TV3 des de principis d’any. El criteri que se segueix és, com 
sempre, purament informatiu. Es valora la importància de la competició, de l’esport 
i del paper fet per l’esportista o equip. Aquest és el criteri que es segueix indepen-
dentment del gènere de l’esportista.

Esdeveniments i competicions destacades: 
Seguiment de la temporada del Barça femení en la Champions, amb connexions 

en directe al Mini des del primer partit de la temporada i reportatges diversos amb 
jugadores com Mariona Caldentey o Leila Ouahabi, i fins i tot Marta Vieira, juga-
dora del Rosengard.

Transmissió de la Final Four d’hoquei patins a Gijón, amb la participació del 
Manlleu i Voltregà. Enviament de cròniques des de Gijón.

Transmissió i seguiment de la Final Four de waterpolo a Kirixi. Hi vam tenir 
desplaçat el corresponsal de Moscou, el Manel Alias, per fer entrevistes i enviar crò-
niques. També, en la prèvia, vam fer un reportatge amb dues jugadores del Mataró 
i del Sabadell, Laura López i Pili Peña.

Seguiment i transmissió de la Copa de la Reina de bàsquet, des de Fontajau. 
A més, s’ha acompanyat l’Uni Girona a Salamanca en els dos partits de la final de 
Lliga per fer-ne seguiment amb cròniques i entrevistes. També se n’ha fet algun re-
portatge especial, com el d’Ibekwe o amb Noemí Jordana l’endemà de la seva reti-
rada.

Seguiment del títol mundial de CP Olot de grups show a Novara, Itàlia. Envia-
ment de cròniques.

Reportatge del títol de l’AEM Lleida, equip femení dins d’una lliga masculina. 
S’està preparant un documental per emetre més endavant.

Reportatge especial amb motiu de l’ascens del Sant Adrià a la Lliga femenina 
de bàsquet.

Transmissió i seguiment del Ladies Open de golf a Sitges. En la prèvia, es va fer 
un reportatge amb Annika Sörenstam, exnúmero u.

Durant els Jocs Olímpics, des de Rio, seguiment de la participació dels atletes i 
les atletes catalanes.

També dins dels TN’s, s’han fet altres reportatges amb altres esportistes, com per 
exemple: Rita Arnaus, kitesurfista; Alhambra Nievas, àrbitra de rugbi; Anna Cruz, 
campiona de la WNBA de bàsquet; Paula Gilabert, saltadora de trampolí i mundia-
lista; Timofeva, gimnasta; Florence Kiplagat, participant Mitja Barcelona; Genzebe 
Dibaba, plusmarquista en 2.000 a Sabadell; Jennifer Pareja, un cop retirada; Eli Ma-
ragall torna a jugar a hoquei...
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Sense oblidar que, durant el Dakar, la Laia Sanz va tenir el mateix seguiment i la 
mateixa consideració que qualsevol altre pilot català que hi participava.

Transmissió de la Final de la Copa Catalunya de Futbol Sala a Esport3y

Telenotícies: 
Tirant molt enrere, podem dir que la Laia Sanz va ser la primera persona que va 

ser entrevistada dins d’un plató de TN. Va ser quan es van estrenar els nous –ara ja 
els anteriors– TNVespre amb Ramon Pellicer i Raquel Sanz. D’aquesta manera es 
va obrir la presència d’entrevistats als platós dels TN’s.

Laia Sanz guanya el Dakar.
Laia Sanz guanya el mundial d’Enduro.
El Barça femení a semifinals de la Champions (es va fer el seguiment des del 

Ministadi)
Seguiment puntual del Barça femení a la Lliga..
Hoquei Herba: es va ensenyar la final de la Lliga Femenina de Divisió d’Honor 

entre el Júnior i el Club de Campo. També es va fer en tots els partits de semifinals 
i final de la Copa de la Reina d’aquest esport.

Hoquei Patins: es va fer seguiment de la Lliga i la Copa Femenina, amb despal-
çament a Gijón per seguir l’Eurolliga femenina, que va guanyar el Voltregà.

– Patinatge: Olot, Girona, Reus... sempre que han guanyat alguna cosa –des de 
Campionat de Catalunya a Mundials– el TN se n’ha fet ressò.

– Waterpolo femení: es va enviar el Manel Alias a la final de l’Eurolliga femeni-
na a Rússia, amb presència a tots els TN’s. També s’ofereixen habitualment imatges 
dels finals de lliga i copa.

Curses Atlètiques: Maratons, Corte Inglés, Bombers... sempre es dóna el mateix 
tractament a la primera dona que al primer home.

Bàsquet Girona i Cadí La Seu. Constantment apareixen als TN’s i sempre es fa 
un vídeo a les desconnexions del TNComarques

Nenes de l’AEM que van guanyar la Lliga masculina. Es va fer un reportatge 
ampli al Telenotícies.

Reportatge prèvia Mediterranean Ladies Open de golf
– Waterpolo femení: seguiment, entre d’altres, del playoff final pel títol de Lliga 

CN Sabadell-CN Mataró La Sirena (9/11 de maig)
Futbol femení Barça Champions: seguiment de les eliminatòries de vuitens, 

quarts i semifinals del Barça. Vídeos de prèvia.
Rècord Genzebe Dibaba
Uni Girona classificat per vuitens de l’Eurocup
Seguiment de la classificació femenina de la Titan Desert
Copa d’Europa i Copa rei femenina hoquei patins i mundial selecció espanyola 

femenina hoquei patins.
Seguiment de Garbiñe Muguruza en les principals cites de tenis on participa.
Seguiment de Mireia Belmonte en les competicions on participa i en els home-

natge i premis que li concedeixen.
Seguiment d’esportistes de muntanya com Clàudia Galícia o Mireia Miró.

Esport Club: 
– Anna Ramírez, campiona Titan Desert.
– Noemí Jordana, capitana Uni Girona.
– Final Four waterpolo femení (Sabadell i Mataró)
– Anna Tarrés, sincro.
– Horseball, un esport mixte.
– Gemma Mengual.
– Clàudia Galicia, BTT i curses de muntanya.
– Wan Ting Ting i Anna Biscarri, jugadores Balaguer tennis taula.
– «Nenas Team», Ral·li de Montecarlo històrics.
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– Júlia Bargalló, esquiadora.
– Ona Carbonell
– Núria Marqués, nedadora paralímpica or a Rio2016.
– Jennifer Pareja, es retira del waterpolo.
– Alexia Putellas i Alessandra, FCB femení.
– Natalia Arroyo, seleccionadora catalana de futbol femení.

Esport Club Cap de Setmana: 
Colaboradores fixes: Natalia Arroyo, Aina Cerdà i Helena Condis. Solen venir 

cada cap de setmana que hi ha lliga dissabte o diumenge. Unes tres vegades al mes. 
Esporàdicament també ha vingut Clàudia Collado.

El Club de la Mitjanit: 
1. Seccions, col·laboradors i tertúlies
Marta Carreras (1 cop per setmana)
Sònia Gelmà (1 cop per setmana)
Sònia Oleart (1 cop cada 15 dies)
Carme Lluveras (10 intervencions)
Begoña Villarubia, especialista en futbol femení (2 cops) Míriam Riau (Secció 

«Faràndula» un cop per setmana. Secció «Hot-point», cada dia)
2. Personatges i esports específics
Champions League Femenina de Futbol
Prèvies dels vuitens de final, els quarts de final i les semifinals, amb la Míriam 

Riau.
Balanç de la derrota a les semifinals, amb Míriam Riau.
Amb entrevistes amb Marta Torrejón i Sandra Paños. I amb el tècnic del Barça 

femení, Xavi Llorens.
Lliga femenina de futbol
Prèvies de les jornades determinants pel títol de Lliga, amb Míriam Riau.
Amb entrevistes amb Jennifer Hermoso, Marta Unzué.
Hoquei patins femení.
Amb dues jugadores de l’equip campió d’Europa.
Atletisme Paralímpic femení.
Amb entrevista amb Elena Congost.
Natació Paralímpica femenina.
Amb entrevista amb Sarai Gascón.

Waterpolo femení: 
Anàlisi de Maria Guixà de la Final Four de la Champions, amb doble derrota 

catalana.
Bàsquet femení, final de la lliga: 
Prèvies amb Ernest Macià.
Entrevista amb Noemí Jordana, que ha acabat la seva carrera esportiva.
Ciclisme femení.
Entrevista amb Ada Xinxó.
Korfbol.
Entrevista amb Berta Alomà.
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Control del compliment de la Resolució 624/XI, relativa a l’Informe de 
fiscalització 18/2016, sobre el Programa 211, Administració de justícia 
i Ministeri Fiscal, corresponent a l’exercici 2012
290-00586/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71170 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.10.2017

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 624/XI, relativa 
a l’Informe de fiscalització 18/2016, sobre el Programa 211, Administració de jus-
tícia i Ministeri Fiscal, corresponent a l’exercici 2012 (tram. 290-00586/11), que 
aprova l’Informe de fiscalització 18/2016, sobre el Programa 211, Administració de 
justícia i Ministeri Fiscal, corresponent a l’exercici 2012 i insta el Govern a seguir 
les recomanacions que recull l’Informe sense perjudicar els drets retributius del 
funcionaris, us informo del següent:

El Departament de Justícia comparteix amb la Sindicatura de Comptes la ne-
cessitat d’avançar en l’ús de la planificació estratègica com a eina d’avaluació dels 
resultats de la política desenvolupada des del Departament. El Gabinet Tècnic del 
Departament de Justícia està treballant el seu impuls, per donar compliment a la 
primera recomanació de l’informe de fiscalització que ens ocupa, en què es dema-
na que el Departament de Justícia impulsi l’ús del pressupost per programes com a 
eina de gestió orientada a l’obtenció de resultats, vinculi a la Memòria del Progra-
ma 211 les actuacions amb els objectius estratègics i operatius, i faci un seguiment 
acurat dels indicadors per valorar-ne correctament l’eficàcia. També treballa en el 
desenvolupament d’un sistema de comptabilitat analítica per identificar el conjunt 
de despeses i costos esmerçats per assolir els objectius que tingui encomanats i que, 
en conseqüència, permeti analitzar el grau d’eficiència i economia de la seva gestió, 
tal com també es demana en aquesta primera recomanació.

Pel que fa a la segona recomanació de l’informe de fiscalització 18/2016, que de-
mana revisar els conceptes retributius variables i els criteris del personal al servei 
de l’Administració de Justícia per assolir l’objectiu d’optimitzar i reordenar eficient-
ment els recursos humans en el marc del nou model d’oficina judicial, cal indicar 
que, mitjançant la Resolució JUS/1485/2017, de 26 de juny, per la qual se suspèn el 
complement retributiu de substitució d’un cos de categoria superior i el complement 
per fer citacions de judicis de faltes immediates del personal al servei de l’Admi-
nistració de justícia a Catalunya (DOGC núm. 7401-29.6.2017), el Departament de 
Justícia, prèvia consulta i de forma consensuada amb el Departament d’Economia 
i a la Secretaria de Funció Pública, va suspendre l’abonament al personal al servei 
de l’Administració de justícia a Catalunya del complement retributiu de substitu-
ció d’un cos de categoria superior i el complement per a fer citacions de judicis de 
faltes immediates al personal destinat al SAC penal de Barcelona. D’acord amb el 
que estableix la disposició final d’aquesta Resolució es va suspendre l’abonament 
del complement de substitució a superior categoria a partir de la nòmina del mes de 
juny i el complement per fer citacions dels judicis de faltes immediates a partir de la 
de juliol, atès que el pagament d’aquest servei es realitza a mes vençut i, per tant, ja 
s’havia prestat durant el mes de maig. Pel que fa al complement retributiu de substi-
tució d’un cos de categoria superior es va resoldre abonar al personal les retribuci-
ons complementàries del lloc que desenvolupen en substitució, de conformitat amb 
el que disposa l’article 74 del Reglament d’ingrés, provisió de llocs de treball i pro-
moció professional del personal funcionari al servei de l’Administració de justícia.
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Dit això, cal fer notar que el Departament de Justícia està treballant perquè els 
funcionaris que realitzen una substitució en el cos superior puguin percebre un com-
plement per la diferència del 100% de les retribucions del cos del qual es realitza la 
substitució.

En aquest sentit, val a dir que el passat 5 d’octubre, la Comissió de Retribucions 
i Despeses de Personal, va informar favorablement la proposta de l’Acord del Go-
vern pel qual s’aprova un complement per retribuir la consecució dels objectius del 
Programa per incentivar l’estabilitat de les plantilles dels òrgans i oficines judicials, 
fiscalies i altres serveis de l’Administració de justícia a Catalunya, als efectes que 
sigui sotmès a l’informe del Consell General del Poder Judicial.

Cal palesar que el Departament de Justícia, en breu, enviarà al Consell General 
del Poder Judicial pel seu informe, d’una banda, la Resolució per la qual s’aprova el 
Programa per incentivar l’estabilitat de les plantilles dels òrgans i oficines judicials, 
fiscalies i altres serveis de l’Administració de justícia a Catalunya, i d’altra banda, 
l’Acord del Govern pel qual s’aprova el complement per retribuir el Programa per 
incentivar l’estabilitat de les plantilles dels òrgans i oficines judicials, fiscalies i al-
tres serveis de l’Administració de justícia a Catalunya.

Un cop el Consell General del Poder Judicial hagi emès el corresponent informe, 
el Departament de Justícia tramitarà la proposta de l’Acord al Govern per a la seva 
aprovació.

En relació amb la suspensió del complement per a fer citacions de judicis de fal-
tes immediates al personal destinat al Servei d’Actes de Comunicació (SAC) penal 
de Barcelona, el Departament de Justícia ha informat els funcionaris afectats i està 
treballant per a crear un instrument jurídic idoni que en permeti el seu abonament.

Amb aquesta voluntat, el 5 d’octubre, la Comissió de Retribucions i Despeses 
de Personal, va informar favorablement la proposta de l’Acord del Govern pel qual 
s’aprova un complement per retribuir la consecució dels objectius del programa per 
augmentar l’eficàcia de les actuacions judicials urgents necessàries per l’enjudicia-
ment de delictes lleus als efectes que sigui sotmès a l’informe del Consell General 
del Poder Judicial.

Per tant, properament, el Departament de Justícia enviarà al Consell General del 
Poder Judicial pel seu informe, la Resolució per la qual s’aprova un Programa per 
augmentar l’eficàcia de les diligències urgents dels judicis immediats de delictes 
lleus, i l’Acord del Govern pel qual s’aprova un complement per retribuir la consecu-
ció dels objectius del Programa per augmentar l’eficàcia de les actuacions judicials 
urgents necessàries per l’enjudiciament de delictes lleus a Barcelona.

Un cop el Consell General del Poder Judicial hagi emès el corresponent informe, 
el Departament de Justícia tramitarà la proposta de l’Acord al Govern per a la seva 
aprovació.

Destaquem que el 31 de maig d’enguany, la secretària de Relacions amb l’Ad-
ministració de Justícia va trametre al secretari general d’Economia i a la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública sengles cartes, en què els informava de les reco-
manacions de la Sindicatura de Comptes en el seu Informe de fiscalització.

Així mateix, se’ls explicava que alguns dels conceptes retributius variables no 
s’adeqüen al sistema retributiu que estableix la Llei orgànica, 6/1985, d’1 de juliol, 
del Poder Judicial (LOPJ), ja que es van idear a partir del Reial decret 1909/2000, 
de 24 de novembre, actualment derogat (excepte l’art. 12 de compliment de progra-
mes), la qual cosa dona lloc a què el sistema retributiu aplicat al personal al servei de 
l’Administració de Justícia organitzat en plantilles, no tingui un marc jurídic vigent.

Per tal de trobar una solució que doni empara jurídica a les retribucions que ac-
tualment percep el personal al servei de l’Administració de Justícia, on no hi ha en-
cara implementada oficina judicial, la secretària de Relacions amb l’Administració 
de Justícia va proposar-los l’opció d’aprovar les relacions de llocs de treball lineal de 
tots els partits judicials que encara no la tenen, malgrat que la implementació real 
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i els canvis organitzatius derivats de l’Oficina Judicial es vagin produint de forma 
gradual, iniciant la proposta de les relacions de llocs de treball del partit judicial de 
Gavà.

Atesa la complexitat d’aquests temes està prevista una reunió de treball aquest 
darrer trimestre d’any.

D’altra banda, cal palesar que el Departament de Justícia està tramitant la relació 
de llocs de treball de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses a Catalunya.

I, finalment la tercera recomanació, recollida a l’informe de fiscalització del qual 
donem compte, demana que, per millorar el control intern, en l’anàlisi de l’absentis-
me efectiu també es considerin altres motius d’absència, com ara les indisposicions 
i les faltes no justificades.

En aquest sentit, el Departament de Justícia amb l’objectiu de millorar l’anàlisi 
i el control de l’absentisme, i atesa la peculiaritat del règim especial de la Seguretat 
Social dels funcionaris titulars al servei de l’Administració de Justícia, ha elaborat el 
Decret 32/2014, d’11 de març, sobre el procediment de reconeixement, control i se-
guiment de les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant 
la lactància natural, en el règim especial de Seguretat social, del personal funcionari 
de l’Administració de justícia a Catalunya.

El control i seguiment de les situacions d’incapacitat temporal del personal in-
terí que presta serveis a l’Administració de justícia a Catalunya el realitza amb els 
mecanismes habituals dels treballadors inclosos en el règim general de la Seguretat 
Social.

D’altra banda, convé destacar que amb la voluntat de control i anàlisi de l’absen-
tisme efectiu, el Departament de Justícia ha elaborat l’Ordre JUS/3/2015, de 7 de ge-
ner, per la qual s’aprova el calendari laboral del personal al servei de l’Administració 
de justícia a Catalunya, la qual va entrar en vigor el 16 de gener de 2015.

Els articles 14.3 i 14.4 de l’Ordre esmentada disposen que mensualment, els o les 
responsables del control del compliment de l’horari de les unitats de gestió de per-
sonal de les gerències i serveis territorials del Departament i, si escau, els/les caps 
de les unitats administratives, han de lliurar al lletrat o lletrada de l’Administració 
de Justícia o al/a la cap de la unitat on el personal està destinat, la informació rela-
tiva al compliment horari del personal que en depèn ja sigui de manera telemàtica o 
bé en suport paper, perquè en tinguin coneixement i per tal que ho notifiquin a les 
persones interessades. Les gerències i els serveis territorials del Departament han 
d’elaborar un informe mensual sobre el compliment esmentat, les absències regis-
trades i el motiu, les autoritzacions concedides i qualsevol altra incidència que en 
aquesta matèria s’hagi suscitat.

Aquests informes han d’estar a disposició de l’Àrea d’Inspecció de la Secretaria 
de Relacions amb l’Administració de Justícia.

La part de la jornada no realitzada sense causa justificada dona lloc a la deducció 
proporcional dels havers, en el termini dels tres mesos següents a l’absència, d’acord 
amb el que estableix l’article 36 de la Llei estatal 31/1991, de 30 de desembre, de 
pressupostos general de l’Estat per a 1992, modificat per l’article 102.2 de la Llei 
estatal 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social, sens perjudici de les mesures disciplinàries que es puguin adoptar

Dit això, cal fer notar que els serveis territorials i les gerències territorials exer-
ceixen la funció de controlar el compliment de la normativa de gestió del temps del 
personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya d’acord amb el Decret 
278/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Justícia.

Així mateix, convé remarcar que l’Àrea d’Inspecció de la Secretaria de Relaci-
ons amb l’Administració de Justícia aquest any ha incoat set expedients disciplina-
ris en relació amb possibles faltes sobre control horari, els quals estan pendents de 
resoldre.
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En concret, tres expedients referents a una falta lleu prevista en l’article 536.C.4 
Llei orgànica del poder judicial (absència injustificada d’un dia), dos referents a una 
falta prevista en l’article 536.B.15. (incompliment reiterat de l’horari sense justifi-
cació), i els dos restants fan referència a una falta prevista en l’article 536.B.11. (ac-
cions o omissions per eludir els sistemes de control horari).

Barcelona, 17 d’octubre de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Control del compliment de la Resolució 626/XI, relativa a l’Informe 
de fiscalització 27/2016, sobre les eleccions per a determinar la 
representativitat de les organitzacions professionals agràries a 
Catalunya, del 2016
290-00588/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71338 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.10.2017

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 626/XI, relativa 
a l’Informe de fiscalització 27/2016, sobre les eleccions per a determinar la repre-
sentativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, del 2016 (tram. 
290-00588/11), us informo del següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació tindrà en compte 
les conclusions de l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes en vista 
a les properes eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions 
agràries a Catalunya.

Barcelona, 17 d’octubre de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació

Control del compliment de la Resolució 636/XI, sobre els afectats per 
l’índex de referència dels préstecs hipotecaris
290-00597/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71111 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.10.2017

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 636/XI, sobre els 
afectats per l’índex de referència dels préstecs hipotecaris (tram. 290-00597/11), us 
informo del següent:

El Departament d’Empresa i Coneixement va enviar dues cartes al ministre 
d’Economia, Indústria i Competitivitat, en data 26 de maig de 2017 i 28 de juliol de 
2017, per tal de donar compliment a tots els preceptes continguts en el punt 2 de la 
Resolució 636/XI.
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Pel que fa al punt 3.a, l’Agència Catalana del Consum (ACC) ha dut a terme ne-
gociacions amb les entitats financeres per tal que acceptessin resoldre aquest tema 
per mitjà d’un sistema extrajudicial de resolució de conflictes. En aquestes negocia-
cions han manifestat que no estan disposades a sotmetre aquest assumpte amb ca-
ràcter general a un sistema de resolució extrajudicial de conflictes com són la media-
ció o l’arbitratge, encara que sí que es van mostrar obertes a sotmetre a la mediació 
les reclamacions que es presentin, a tractar-les de forma individualitzada i a oferir 
una solució específica a cada cas. El resultat d’aquestes actuacions ha estat que s’han 
dut a terme 162 mediacions i s’ha pogut arribar a un acord en 73 d’aquestes.

Quant al punt 3.b, l’ACC ha dut a terme diverses actuacions inspectores en re-
lació amb les pràctiques deslleials o abusives cap als consumidors. S’han estat in-
vestigant les denúncies presentades i s’han fet requeriments a les entitats financeres 
que tenien hipoteques referenciades a l’IRPH. Cal tenir en compte que en un primer 
requeriment es va demanar informació sobre aquest tipus d’hipoteques a 28 entitats 
financeres, nombre que es va reduir finalment a 15, que són les entitats que havien 
estat oferint en els darrers anys hipoteques referenciades a l’IRPH a Catalunya.

A banda d’això, també es van enviar dos requeriments al Banc d’Espanya, dema-
nant el material de difusió i informatiu que havien fet aquestes entitats per tal de di-
fondre entre la seva clientela aquestes hipoteques. Cal dir que aquests requeriments 
a data d’avui no han estat atesos.

La inspecció de consum també va poder accedir als arxius de la Direcció Ge-
neral de Política Financera, Assegurances i Tresor per tal de consultar la publicitat 
que pogués tenir de les entitats financeres catalanes que en el seu moment havien 
comercialitzat aquestes hipoteques.

Un cop analitzada tota la informació recollida fins ara, l’ACC està en disposició 
de tancar en un termini breu les actuacions inspectores, actuacions que finalitza-
ran amb la proposta d’incoació dels corresponents expedients sancionadors, d’acord 
amb les previsions de la Llei 22/2010, de

20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, en cas que es dedueixi d’aques-
tes actuacions l’existència d’indicis raonables d’infracció administrativa en matèria 
de consum.

Pel que fa al punt 3.c, l’ACC ha penjat informació sobre aquest assumpte a la 
seva pàgina web, (http://consum.gencat.cat, a l’App Infoconsum i a les xarxes so-
cials. Més concretament, a la pàgina web s’ha penjat l’avís «Informació sobre l’Ín-
dex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH)».

També s’ha parlat amb les associacions de consumidors especialitzades en temes 
financers, com el cas d’AICEC-ADICAE, per tal que aquestes associacions puguin 
assessorar les persones afectades.

Així mateix, l’ACC ha encarregat un estudi específic sobre aquest índex a la Uni-
versitat Pompeu Fabra. Aquest estudi, ja elaborat, s’ha penjat a la web, enllaçat a l’avís 
esmentat, juntament amb altres informes i documents relacionats amb aquest tema.

D’altra banda, el servei Ofideute s’adreça a ciutadans en diferents tipus de situa-
cions, entre les quals:

– A les famílies hipotecades propietàries d’un únic habitatge que l’utilitzen com 
a habitatge principal.

– A les persones avalistes de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu 
d’impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal.

– A les persones consumidores, avaladors i els tercers hipotecants, que:
• Detectin qualsevol clàusula o pràctica abusiva en el contracte del préstec o crè-

dit hipotecari.
• Es trobin en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari, o preveuen que 

no les podran fer efectives en el futur.
• Hagin rebut la notificació d’inici d’un procediment d’execució hipotecària de 

l’habitatge habitual com a conseqüència de l’incompliment del deutor.

http://consum.gencat.cat
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Els ciutadans que es trobin en aquestes situacions, en les quals es poden inclou-
re les derivades o relacionades amb l’existència d’un préstec hipotecari amb Índex 
IRPH, poden sol·licitar l’assessorament del servei Ofideute, els professionals del qual 
oferiran informació i recomanacions tenint en compte les característiques específi-
ques del cas de l’afectat.

En aquest sentit, en el cas que l’existència de l’Índex IRPH sigui una de les cau-
ses d’una situació de sobre-endeutament real o potencial, si es procedís a iniciar una 
mediació amb l’entitat financera, una de les possibles actuacions per a reconduir la 
situació seria la revisió de l’índex de referència al qual s’associï el préstec hipotecari 
objecte de la mediació.

Quant al punt 3.d, l’ACC ha editat una càpsula audiovisual amb informació als 
consumidors afectats per l’IRPH, que està penjada al web, a l’App Infoconsum i se’n 
fa difusió a les xarxes socials. També s’està treballant en l’edició d’altres materials 
audiovisuals per tal de donar més divulgació d’aquest tema.

A més, l’ACC ha tractat específicament aquesta qüestió en els programes de rà-
dio en els quals participa habitualment a RAC 1, Onda Cero i Ràdio Estel.

En funció dels recursos disponibles, l’ACC valorarà dur a terme una campanya 
a la premsa escrita.

D’altra banda, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Ha-
bitatge ha posat en marxa recentment la campanya institucional «Una porta oberta 
a l’habitatge», en la qual s’informa dels diferents serveis que la Generalitat de Cata-
lunya ofereix als ciutadans en matèria d’habitatge. Entre els diferents formats de la 
campanya, s’inclouen referències al servei Ofideute com a «eina de mediació amb 
els bancs per evitar desnonaments», adreçant el ciutadà a l’Oficina Local d’Habitat-
ge de referència i al web habitatge.gencat.cat.

En conseqüència, per part del Departament i l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya, la mesura d’aquest punt de la Resolució ja s’estaria portant a terme atès que 
s’informa a través d’una campanya institucional ja activa de l’instrument que la Ge-
neralitat té al servei dels ciutadans en matèria d’assessorament i mediació en l’àm-
bit dels préstecs hipotecaris i les situacions de sobre-endeutament real o potencial.

Malgrat que no existeix en aquesta campanya una referència explícita a l’Índex 
IRPH, la referència a la «mediació amb els bancs» que s’ofereix a través d’Ofideute 
ja compleix amb una part significativa de la mesura de la Resolució, que es veuria 
completada per aquelles actuacions que en matèria de comunicació i difusió impul-
sa l’ACC.

D’altra banda, cal assenyalar que el nou portal temàtic habitatge.gencat.cat cen-
tralitza tota l’actualitat, la informació temàtica per a la ciutadania i els professionals, 
la informació sobre tràmits, les guies ciutadanes, i les recomanacions, entre altres 
informacions relacionades amb l’habitatge, en especial sobre els instruments que la 
Generalitat posa a l’abast dels ciutadans.

Finalment, quant al punt 3.e), a banda de les reunions que s’han dut a terme amb 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (fins ara s’han dut a terme dues reunions 
aquest any 2017) l’ACC procedirà, d’acord amb aquesta resolució parlamentària, a la 
constitució de la taula de treball en el termini més breu possible, i un cop constituïda 
es durà a terme immediatament la primera convocatòria.

L’informe semestral es farà arribar abans de finals d’any als grups parlamentaris, 
a la plataforma d’afectats i també se’n farà difusió a la web i a les xarxes socials.

Barcelona, 11 d’octubre de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 638/XI, sobre l’accés amb 
metro a l’aeroport de Barcelona - el Prat
290-00599/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71093 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.10.2017

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 638/XI, sobre l’ac-
cés amb metro a l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 290-00599/11), us informo 
del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha posat de manifest a ADIF la ne-
cessitat d’analitzar la viabilitat de la finalització de l’estació d’alta velocitat del Prat 
amb un dimensionament adequat per poder afavorir la intermodalitat per a l’accés 
en transport públic a l’aeroport del Prat.

En el cas que resulti viable l’execució de la infraestructura esmentada, caldrà 
concretar el nivell de serveis i com aquests es coordinen amb l’L9 del metro de Bar-
celona, preveient, en aquest cas, un marc tarifari adequat que afavoreixi la intermo-
dalitat entre els diversos serveis de transport públic.

Barcelona, 2 d’octubre de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 643/XI, sobre les actuacions 
de control de la fauna i l’afectació en la seguretat viària
290-00604/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 71081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.10.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-

ció de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 103 del Re-
glament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 643/XI, sobre les actuacions de control de la fauna i l’afectació 
en la seguretat viària, amb número de tramitació 290-00604/11.

Barcelona, 17 d’octubre de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (reg. 71081).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 09.11.2017 al 29.11.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
30.11.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.10.2017.
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Control del compliment de la Resolució 651/XI, sobre l’objectiu 3 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
290-00612/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71098 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.10.2017

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 651/XI, sobre l’ob-
jectiu 3 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 290-00612/11), us informo 
del següent:

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la 
resolució «Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sos-
tenible», que conté 17 objectius i 169 fites global a assolir en l’horitzó de l’any 2030.

Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per 
a implementar l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, en 
el Pla de Govern per a la XI legislatura, va assumir el compromís d’elaborar un pla 
nacional que assegurés l’aplicació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

El Govern va iniciar, una vegada adoptada l’Agenda 2030 per part de l’Assem-
blea General de Nacions Unides, un treball de caràcter interdepartamental per ga-
rantir l’aplicació d’aquesta nova agenda a Catalunya. Fruit d’aquest treball tingué 
lloc, el 3 de novembre de 2015, una primera reunió interdepartamental presidida per 
les persones titulars de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE i la Secretaria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, a la que participaren dotze Departaments.

D’acord amb el procés aprovat en aquesta reunió interdepartamental, el Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, adscrit al Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, va elaborar l’informe 
«L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món» (informe 3/2016), apro-
vat el 27 de setembre de 2016. Aquest informe es pot consultar a la web del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya:

http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-trans-
formar-catalunya-millorar-el-mon-/

El 14 de febrer de 2017 el Govern va aprovar, a proposta dels titulars del De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i de Terri-
tori i Sostenibilitat, iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de 
l’Agenda 2030 a Catalunya, i crear la Comissió Interdepartamental per a la seva 
elaboració.

La comissió interdepartamental té com a funcions coordinar el procés d’elabo-
ració del Pla Nacional; vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment 
dels diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a I’Agenda 2030, 
i validar la proposta final del Pla Nacional a fi d’elevar-la al Govern, mitjançant el 
Departament corresponent.

La comissió interdepartamental s’integra en el Departament competent en ma-
tèria d’acció exterior i està constituïda per les persones titulars de les secretaries 
generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i per la persona titular de la direcció general competent en matèria de coordinació 
interdepartamental.

La comissió interdepartamental està integrada per una comissió tècnica, que té 
com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 
Aquesta comissió tècnica, on participen representants de 12 departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, es va reunir els dies 6 d’abril de 2017, 4 de maig de 2017, i 8 
i 28 de juny de 2017.

http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
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Durant aquest període els departaments van treballar per traslladar les fites glo-
bals, contingudes a l’Agenda 2030 global, en compromisos per a Catalunya. El re-
sultat d’aquest treball va ser lliurat a la Comissió Interdepartamental el 7 de juliol 
de 2017, com a pas previ d’una nova fase de treball intern en el marc de la Comissió 
Tècnica encaminat a elaborar una proposta final de Pla Nacional que pugui ser sot-
mesa a consulta pública.

En aquest procés de treball, eI Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible de Catalunya ha assumit el suport tècnic i material de la Comissió Interde-
partamental i de Ia Comissió Tècnica, tal i com estableix l’acord de govern de 14 
de febrer de 2017.

En el procés d’elaboració del Pla Nacional es va organitzar un cicle de 6 jorna-
des per analitzar alguns dels reptes i compromisos que el nostre país té plantejats en 
relació a l’Agenda 2030 global i la seva aplicació a Catalunya. El cicle de jornades, 
realitzat entre el 5 de maig i el 9 de juny de 2017, va centrar-se en els 6 ODS objecte 
d’anàlisi al High Level Political Forum de Nacions Unides (realitzat a Nova York 
del 10 al 19 de juliol de 2017).

Entre aquests 6 objectius es va analitzar l’ODS 3 (19 de maig), titulat «Garan-
tir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats». 
La jornada va ser inaugurada per l’Hble. Sr. Antoni Comín, conseller de Salut de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 d’octubre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 655/XI, sobre l’objectiu 12 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
290-00616/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71099 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.10.2017

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 655/XI, sobre l’ob-
jectiu 12 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 290-00616/11), us informo 
del següent:

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la 
resolució «Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sos-
tenible», que conté 17 objectius i 169 fites global a assolir en l’horitzó de l’any 2030.

Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per 
a implementar l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, en 
el Pla de Govern per a la XI legislatura, va assumir el compromís d’elaborar un pla 
nacional que assegurés l’aplicació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

El Govern va iniciar, una vegada adoptada l’Agenda 2030 per part de l’Assem-
blea General de Nacions Unides, un treball de caràcter interdepartamental per ga-
rantir l’aplicació d’aquesta nova agenda a Catalunya. Fruit d’aquest treball tingué 
lloc, el 3 de novembre de 2015, una primera reunió interdepartamental presidida per 
les persones titulars de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE i la Secretaria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, a la que participaren dotze Departaments.
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D’acord amb el procés aprovat en aquesta reunió interdepartamental, el Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, adscrit al Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, va elaborar l’informe 
«L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món» (informe 3/2016), apro-
vat el 27 de setembre de 2016. Aquest informe es pot consultar a la web del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya:

http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-trans-
formar-catalunya-millorar-el-mon-/

El 14 de febrer de 2017 el Govern va aprovar, a proposta dels titulars del De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i de Terri-
tori i Sostenibilitat, iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de 
l’Agenda 2030 a Catalunya, i crear la Comissió Interdepartamental per a la seva 
elaboració.

La comissió interdepartamental té com a funcions coordinar el procés d’elabo-
ració del Pla Nacional; vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment 
dels diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a I’Agenda 2030, 
i validar la proposta final del Pla Nacional a fi d’elevar-la al Govern, mitjançant el 
Departament corresponent.

La comissió interdepartamental s’integra en el Departament competent en ma-
tèria d’acció exterior i està constituïda per les persones titulars de les secretaries 
generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i per la persona titular de la direcció general competent en matèria de coordinació 
interdepartamental.

La comissió interdepartamental està integrada per una comissió tècnica, que té 
com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 
Aquesta comissió tècnica, on participen representants de 12 departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, es va reunir els dies 6 d’abril de 2017, 4 de maig de 2017, i 8 
i 28 de juny de 2017.

Durant aquest període els departaments van treballar per traslladar les fites glo-
bals, contingudes a l’Agenda 2030 global, en compromisos per a Catalunya. El re-
sultat d’aquest treball va ser lliurat a la Comissió Interdepartamental el 7 de juliol 
de 2017, com a pas previ d’una nova fase de treball intern en el marc de la Comissió 
Tècnica encaminat a elaborar una proposta final de Pla Nacional que pugui ser sot-
mesa a consulta pública.

En aquest procés de treball, eI Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible de Catalunya ha assumit el suport tècnic i material de la Comissió Interde-
partamental i de Ia Comissió Tècnica, tal i com estableix l’acord de govern de 14 
de febrer de 2017.

En el procés d’elaboració del Pla Nacional es va organitzar un cicle de 6 jorna-
des per analitzar alguns dels reptes i compromisos que el nostre país té plantejats en 
relació a l’Agenda 2030 global i la seva aplicació a Catalunya. El cicle de jornades, 
realitzat entre el 5 de maig i el 9 de juny de 2017, va centrar-se en els 6 ODS objecte 
d’anàlisi al High Level Political Forum de Nacions Unides (realitzat a Nova York 
del 10 al 19 de juliol de 2017).

Barcelona, 17 d’octubre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
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Control del compliment de la Resolució 665/XI, sobre l’aprovació dels 
programes operatius per al sector de la fruita i l’hortalissa
290-00625/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 71082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.10.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-

ció de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 103 del Re-
glament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 665/XI, sobre l’aprovació dels programes operatius per al sec-
tor de la fruita i l’hortalissa, amb número de tramitació 290-00625/11.

Barcelona, 17 d’octubre de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (reg. 71082).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 23.11.2017 al 15.12.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
18.12.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.10.2017.

Control del compliment de la Resolució 684/XI, sobre la dotació de 
mitjans als centres penitenciaris de Lleida
290-00644/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71171 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.10.2017

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 684/XI, sobre la 
dotació de mitjans als centres penitenciaris de Lleida (tram. 290-00644/11), us in-
formo del següent:

L’any 2017, s’han cobert els 28 llocs de treball següents:
– Un cap de programes d’atenció especialitzada i dos caps d’àrea funcional.
– Un psicòleg i dos educadors.
– 26 treballadors d’àrea mixta genèrica
Al Centre Penitenciari Obert de Lleida, també durant el 2017, s’han cobert les 

16 places següents:
– 4 coordinadors de règim interior de medi obert
– 9 treballadors de l’àrea genèrica de medi obert
– 1 jurista
– 1 psicòleg
– 1 administratiu
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Pel que fa a les actuacions de modernització i millora de la seguretat, enguany 
s’han fet les actuacions següents:

– Centre Penitenciari Ponent:
• Renovació del mobiliari del menjadors/sales de dia de tots els mòduls del centre
• Substitució de 352 vidres trencats
• Substitució del sistema d’alimentació ininterrompuda informàtic (SAI)
• Substitució de 233 llums d’emergència
• Instal·lació d’aparells d’aire condicionat a totes les sales d’entrevistes del centre.
• Substitució aires condicionats a la zona d’oficines de l’Equip de tractament
• Adequació de sales de calderes i substitució de dues calderes avariades
• Instal·lació d’intèrfons en totes les cel·les de l’àrea de psiquiatria de la infer-

meria del centre
• Adequació sala de comunicacions orals per l’accés de persones amb mobilitat 

reduïda.
• Instal·lació intèrfons en la sala de comunicacions orals
• Automatització de la porta lateral que dona accés al departament d’ingressos
• Instal·lació d’aparells que capten insectes a les oficines de seguretat del centre
• Subministrament d’una rentadora i dues assecadores industrials per a les buga-

deries del centre
• Impermeabilització d’una part de les cobertes del centre
• Subministrament i muntatge d’aerotermos en els tallers productius
• Substitució 2/3 parts de les bateries del SAI de seguretat
• Reparació desaigües coberta taller de coixins
• Substitució dels commutadors del sistema de comunicació entre elements del 

sistema de seguretat i la sala de control de mossos
• Instal·lació de 12 punts nous de xarxa de veu i dades informàtics.
– Centre Penitenciari Obert de Lleida:
• Bany de la planta baixa residents
• Punts de treball veu i dades
• Instal·lació finestres i persianes despatxos equip de tractament
• Instal·lació aparells climatitzadors al menjador de residents, biblioteca i nova 

oficina interior
• Nova oficina del servei interior
• Ventilació de l’oficina de control de la porta principal
• Instal·lació de portes de sortida d’emergència
• Enderroc envà oficines equip de tractament
• Reposició vídeogravador de les càmeres de videovigilància
• Canvi rajoles de la paret de la bugaderia
• Instal·lació de càmeres a la sala d’escorcolls i als patis
• Renovació de la climatització sala de juntes, sala de dia residents i espai des-

cans treballadors
• Instal·lació de noves portes tallafoc a la sectorització dels blocs a i b
Actualment, s’estan executant les obres següents:
– Centre Penitenciari Ponent:
• Adequació de les cel·les de contenció i escorcoll
• Construcció de rampes per a l’accés de persones amb mobilitat reduïda
• Actuacions de pintura en tots els espais del centre
• Instal·lació de l’escala d’emergència als tallers del mòdul 7
• Pintada de la façana lateral del centre
• Adequació de les cel·les del Mòdul 11 a cel·la tipus (amb lavabo, dutxa, WC)
• Instal·lació de 18 punts nous de la xarxa de veu i dades
• Substitució de grup electrogen
• Substitució de finestres de seguretat de les oficines que donen al pati d’ingressos
• Adequació condicions ambientals bugaderia del mòdul de serveis
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– Centre Penitenciari Obert de Lleida
• Pintada de les façanes de l’edifici
• Pintada de les oficines
• Canvi de fluorescents
• Substitució de les finestres de la segona planta del bloc b
• Adequació del vestidor de funcionaris/àries a l’espai de descans dels treballa-

dors de la primera planta

Barcelona, 17 d’octubre de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Control del compliment de la Resolució 685/XI, sobre la coordinació 
de l’Administració de justícia per a detectar casos d’emergència 
social
290-00645/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 71172 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.10.2017

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 685/XI, sobre la 
coordinació de l’Administració de justícia per a detectar casos d’emergència social 
(tram. 290-00645/11), us informo del següent:

El 4 de març de 2013 el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya va 
signar el Protocol d’actuació en l’execució de les diligències de llançament al partit 
judicial de Barcelona, entre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Ajun-
tament de Barcelona, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la 
Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Il·lustre Col-
legi d’Advocats de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de 
Barcelona.

L’objecte d’aquest protocol és la col·laboració institucional per posar en contacte 
les persones en situació de risc social derivada de procediments judicials que de-
terminin directament la pèrdua de l’habitatge habitual, amb els recursos socials de 
l’Ajuntament de Barcelona i, també, proporcionar garanties a la comissió judicial.

L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest Protocol és el partit judicial de Barcelona.
Així mateix, el 5 de juliol de 2013, el conseller de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya va signar el Protocol d’execució de les diligències de llançament als par-
tits judicials de Catalunya subscrit, al seu torn, pel president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, pel president de la Diputació de Barcelona, pel vicepresi-
dent de la Diputació de Tarragona, pel president de la Diputació de Girona, pel 
president de la Diputació de Lleida, la secretària de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, el president del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya, el president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals 
de Catalunya, el President de l’Associació Catalana de Municipis i el president de la 
Federació de Municipis de Catalunya.

L’objecte d’aquest protocol és coordinar l’acció de les institucions signants en 
l’execució de les diligències de llançament que disposen els jutjats dels diferents 
partits judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i realitzar totes les 
actuacions que pugin ajudar i millorar la situació de les famílies o persones en situa-
ció de vulnerabilitat social pendents d’una diligència de llançament dels immobles 
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que constitueixen l’habitatge habitual, en un procediment de desnonament, d’execu-
ció hipotecària o similar.

L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest protocol comprèn tots els partits judicials 
de Catalunya dels municipis que s’hi adhereixin, excloent-ne el partit judicial de 
Barcelona que es regeix pel seu protocol particular.

En ambdós protocols el Departament de Justícia, amb subjecció en tot cas a les 
disponibilitats pressupostàries, i de conformitat amb la secretària de Govern, es va 
comprometre a efectuar les modificacions necessàries als sistemes de gestió proces-
sal dels jutjats i a realitzar les accions de formació necessàries perquè el personal 
judicial que hagi de practicar les diligències pugui completar verbalment la infor-
mació que cal subministrar a la persona demandada.

Per tal de donar compliment als protocols esmentats, el Departament de Justícia 
ha modificat els documents dels sistemes d’informació d’ejusticia.cat (EJCAT) –ins-
trument que homogeneïtza les tasques de l’Administració de justícia, alhora que per-
met les connexions telemàtiques amb les altres administracions i registres públics, 
amb els professionals del dret i també amb els ciutadans– i de TEMIS –aplicacions 
que formen part del sistema d’informació per a la gestió processal dels procediments 
judicials amb entrada a l’Administració de Justícia– perquè hi consti la informació 
dels serveis socials de tot Catalunya. El Departament de Justícia també ha fet diver-
ses modificacions als documents del Servei d’Actes de Comunicació (SAC) civil de 
Barcelona perquè en citacions, notificacions i requeriments hi consti el consentiment 
dels ciutadans a què l’Administració de Justícia notifiqui la seva situació de vulne-
rabilitat als serveis socials de Barcelona.

Així mateix, s’està treballant per establir els circuits de comunicacions telemàti-
ques entre els jutjats de la resta de partits judicials i els serveis socials dels ajunta-
ments de Catalunya adherits al Protocol.

També s’han preparat uns tríptics informatius de recursos socials per tal què el 
personal de l’Administració de Justícia els lliuri a totes les persones que es troben 
immerses o afectades en un procediment de desnonament.

Pel que fa a les activitats formatives adreçades al personal judicial, el Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada durant el 2017 imparteix tres edicions 
del curs Visió jurídica i social dels desnonaments: eines i recursos per fer font a la 
problemàtica.

Mitjançant oficis de 13 de juliol de 2017, amb registre de sortida núm. 
0301S/9262/2017, la secretària de Relacions amb l’Administració de justícia va in-
formar l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, 
les diputacions provincials i tots els consells comarcals de Catalunya de l’aprovació 
de la Resolució 685/XI del Parlament de Catalunya i el Protocol d’execució de les 
diligències de llançament als partits judicials de Catalunya subscrit el 5 de juliol de 
2013. També els va demanar que fomentessin entre llurs municipis agrupats i asso-
ciacions, l’adhesió a aquest Protocol.

Barcelona, 13 d’octubre de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 106/XI, sobre la resposta del 
Govern al problema de l’ocupació d’habitatges
390-00106/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 70953 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.10.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Borràs i Solé, consellera del Departament de Governació, Adminis-

tracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Moció 106/XI, sobre la resposta del Govern al problema de l’ocupació d’habitat-
ges, (tram. 390-00106/11), us informo, amb el document annex, de les actuacions 
que s’han portat a terme.

Barcelona, 16 d’octubre de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera del Departament de Governació, Adminis-

tracions Públiques i Habitatge

Annex
En relació amb el primer punt de la moció, cal dir que des de l’aprovació i po-

sada en marxa de les actuacions derivades de la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de 
l’impost sobre els habitatges buits, el Govern de la Generalitat ha obtingut 29,9 mi-
lions d’euros corresponents a les meritacions dels exercicis de 2015 (11,4 milions) 
i 2016 (18,5 milions). Aquests recursos han estat íntegrament destinats a polítiques 
d’habitatge, per tal de finançar l’exercici del dret de tanteig i retracte previst al De-
cret Llei 1/2015.

Pel que fa al segon punt, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha iniciat la 
tramitació del Reglament de regularització de situacions residencials sense títol ha-
bilitant.

En aquest sentit, entre els dies 18 d’abril i 2 de maig, es va dur a terme una con-
sulta pública d’aquest projecte de reglament, mitjançant el portal de participació ciu-
tadana de la Generalitat de Catalunya, www.participa.gencat.cat.

En aquesta consulta ciutadana es va adjuntar, com a document pertanyent al pro-
jecte de reglament, aquesta Moció 106/XI, sobre la resposta del Govern al problema 
de l’ocupació d’habitatges.

Aquest projecte de reglament està en fase de tramitació, trobant-se en aquests 
moments en la fase de valoració per part de l’assessoria jurídica del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, prèvia al dictamen del Consell 
Tècnic.

Finalment, assenyalar que en el Congrés dels Diputats una de les forces políti-
ques que dona suport al Govern va presentar el 20 de gener de 2017 la «Proposición 
de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de vi-
viendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades 
sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su 
haber destinadas a alquiler social». Actualment aquesta proposició de llei es troba 
en tràmit d’esmenes a l’articulat.
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Control del compliment de la Moció 121/XI, sobre l’oferta pública 
d’ocupació i les condicions laborals del personal de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya
390-00121/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 71505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.10.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Borràs i Solé, consellera del Departament de Governació, Administra-

cions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
posa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Moció 121/XI, amb número de tramitació 390-00121/11, sobre l’oferta 
pública d’ocupació i les condicions laborals del personal de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, el control de compliment de la qual correspon a la Comis-
sió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Barcelona, 19 d’octubre de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge (reg. 71505).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 14.11.2017 al 04.12.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
05.12.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.10.2017.

Control del compliment de la Moció 132/XI, sobre el llibre i els 
creadors
390-00132/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 71116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.10.2017

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 

Moció 132/XI, amb número de tramitació 390-000132/11, sobre el llibre i els crea-
dors.

Barcelona, 16 d’octubre de 2017
Lluís Puig i Gordi, conseller de Cultura
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Cultura (reg. 71116).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 10.11.2017 al 30.11.2017) del termini que disposa 
el Govern per a retre comptes del punt 1 davant la Comissió corresponent, el qual 
finirà l’1.12.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.10.2017.

Control del compliment de la Moció 148/XI, sobre el control de 
plagues als conreus
390-00148/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 71186 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 24.10.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 148/XI, sobre el control de plagues 
als conreus (tram. 390-00148/11), us informo del següent:

En relació al punt 3a), s’adjunta íntegrament l’informe de «Conclusions del Grup 
d’Experts sobre els efectes dels tractaments amb aigua de mar per a l’eradicació del 
cargol poma (Pomacea maculata) al Delta de l’Ebre».

Pel que fa al punt 3b), respecte aquest punt, s’ha de fer notar que, tal i com es 
pot apreciar al document de conclusions del Grup d’Experts «Sobre els efectes amb 
tractament amb aigua de mar per a l’eradicació del cargol poma al Delta de l’Ebre»:

1. No es tracta d’un estudi, sinó de la recopilació de diferents actuacions i estu-
dis, davant de la problemàtica específica del cargol poma, fetes per la pròpia Admi-
nistració (a través de l’IRTA i de Forestal Catalana) i, de les comunitats de regants 
tal i com es detalla a l’estudi adjunt.

2. En la reunió de la Comissió Tècnica Sectorial de Seguiment de les actuacions 
contra el cargol poma al Delta de l’Ebre de 21 d’abril de 2016 a proposta de les di-
ferents comunitats de regants, i amb un acord unànime de la resta de membres, el 
DARP va agafar el compromís de crear i coordinar el grup d’experts amb l’objectiu 
de fer una valoració sobre els efectes de tractament amb aigua de mar a nivell de 
sòls, dels cultius i de la mortalitat del cargol poma.

La coordinació ha estat liderada pel Cap de Servei de Sòls i Gestió Mediambien-
tal de la Producció Agrària del DARP, el qual des dels anys 90 havia estat treballant 
en temes de sòls i de salinitat del Delta de l’Ebre. Amb l’objectiu clar es va adreçar 
al juliol de l’any 2016 a totes les institucions reconegudes que han estat realitzant 
diferents activitats vinculades i els va demanar que proposessin un representant per 
tal de fer recull d’informació i redactar l’informe de conclusions final adjunt.

Barcelona, 13 d’octubre de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Annex
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Fascicle segon
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença dels senadors designats pel Parlament 
de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informin sobre l’aplicació i els efectes de l’article 155 de la 
Constitució espanyola
356-00770/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 24, tinguda el 24.10.2017, DSPC-C 526.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença dels senadors designats pel Parlament de Catalunya 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre 
l’aplicació i els efectes de l’article 155 de la Constitució espanyola
357-00630/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 24, tinguda el 24.10.2017, 
DSPC-C 526.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
24.10.2017, DSPC-C 526.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir set places de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya
501-00002/11

NOMENAMENT

Acord: Mesa del Parlament, 24.10.2017

Secretaria General

Acord de nomenament de nou funcionaris de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya
Vist el que estableixen les bases 1.1 i 11 de la convocatòria del procés selectiu 

per a l’accés a l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Admi-
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nistradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 358, del 16 de 
març de 2017).

D’acord amb la proposta de nomenament dels aspirants que han superat el pro-
cés selectiu que fa el tribunal qualificador en data 9 d’octubre de 2017, i una vegada 
comprovada la conformitat de tots els documents presentats pels aspirants d’acord 
amb el que estableix la base 10 de l’esmentada convocatòria.

D’acord amb el que disposa la base 11.1 i 11.2 de la convocatòria, la Mesa del 
Parlament de Catalunya

Acorda: 
Primer. Nomenar funcionaris de l’escala general d’administrador o administra-

dora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya les perso-
nes que figuren a l’annex d’aquest acord.

Segon. Els aspirants nomenats funcionaris disposen d’un termini de trenta dies 
hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Ofi-
cial del Parlament de Catalunya, per prendre possessió del càrrec. Els funcionaris 
nomenats seran adscrits a un lloc de treball amb caràcter provisional i efectuaran el 
jurament o la promesa i la presa de possessió davant la cap del Departament de Re-
cursos Humans del Parlament de Catalunya.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-
curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general

Annex. Candidats proposats per a ser nomenats funcionaris de carrera
Cognoms i nom
Barral Fernández, Rosa Maria
Costa Miralbell, Susagna
Gómez Royuela, Glòria
Lora Jiménez, Felisa
Marzo Nicolau, Rosa Maria
Peinado Ruiz, Estanislao
Rodríguez Rodríguez, Carme
Rombouts Matamala, Odile
Tutusaus Blasco, Yolanda
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4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Xavier Safont-Tria i Ramon

PRESENTACIÓ

Reg. 71335 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.10.2017

Credencial de diputado autonómico
Don Carlos Granados Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, expido la 

presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado del Parlamento de 
Cataluña Don Xavier Safont-Tria i Ramon por estar incluido en la lista de candida-
tos presentada por Candidatura d’Unitat Popular a las elecciones al Parlamento de 
Cataluña de 27 de septiembre de 2015, en sustitución, por renuncia, de Doña Eulàlia 
Reguant Cura y previa renuncia anticipada de Doña Anna Gabaldà Felipe.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 16 de octubre de 2017.

Carlos Granados Pérez, presidente de la Junta Electoral Central
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