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Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Na-
cional de la Cultura i de les Arts
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Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria 
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Proposta de resolució sobre el control ambiental de les activitats a la zona nord 
de Girona
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Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre educatiu als barris del Ra-
val i dels Safaretjos i la instal·lació de mòduls educatius prefabricats i provisionals 
a Santa Coloma de Gramenet
250-00664/12
Rectificació del text presentat 17
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del centre d’atenció primària del 
barri de Cappont, de Lleida
250-00665/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria al centre d’atenció 
primària d’Olivella
250-00666/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el transport sanitari
250-00667/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre les cessions del president del Govern d’Espanya da-
vant les exigències separatistes
250-00668/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Mare de Déu 
del Roser de Vallmoll
250-00669/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el nou institut de Miami Platja, a Mont-roig del Camp
250-00670/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el greuge sofert pel sector aqüícola del delta de l’Ebre
250-00671/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’atenció de la salut mental i la prevenció del suïcidi 
juvenil
250-00672/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria del CAP Olivella
250-00673/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el deteriorament cognitiu lleu
250-00674/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el respecte dels principis comunitaris de sobirania dels 
estats membres i de l’estat de dret
250-00675/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels operatius policials per a vetllar per la 
seguretat ciutadana a Girona
250-00676/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21
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Proposta de resolució sobre l’abordatge dels problemes derivats del consum d’al-
cohol entre els joves
250-00677/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu de l’habitatge
250-00678/12
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre les places residencials destinades a les persones amb 
trastorn mental orgànic
250-00679/12
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la revisió del procediment d’avaluació del grau de dis-
capacitat
250-00680/12
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup d’anàlisi i valoració per a la revisió 
del procediment d’avaluació del grau de discapacitat
250-00681/12
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la reparació i el millorament de la pista de bàsquet de 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, de Barcelona
250-00682/12
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre les previsions respecte a l’exportació de fruita dolça al 
Regne Unit davant del Brexit
250-00683/12
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’ampliació del menjador de l’Escola Frederic Godàs, 
de Lleida
250-00684/12
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències en horari nocturn al CAP Mura-
lles, de Tarragona
250-00685/12
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió dels tributs 
propis de la Generalitat
250-00686/12
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la situació a Veneçuela
250-00687/12
Tramesa al Ple 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans judicials i fiscals
250-00688/12
Presentació: SP PPC 25

Proposta de resolució sobre la nova connexió entre la Pobla de Claramunt i la car-
retera C-15
250-00689/12
Presentació: GP PSC-Units 26
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Proposta de resolució sobre l’abordatge de les addiccions a les noves tecnologies 
i al consum de drogues
250-00690/12
Presentació: GP PSC-Units 27

Proposta de resolució de petició de dimissió immediata del president del Parlament 
per haver posat la institució al servei dels que van fer un cop a la democràcia
250-00691/12
Presentació: GP Cs 29

Proposta de resolució sobre les residències per a gent gran a Barcelona
250-00692/12
Presentació: GP CatECP 30

Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’Escola Lola Anglada i l’Escola Folch i 
Torres d’Esplugues de Llobregat
250-00693/12
Presentació: GP PSC-Units 31

Proposta de resolució sobre els terrenys de l’antiga fàbrica Llandrich, de Sant Adrià 
de Besòs
250-00694/12
Presentació: GP Cs 32

Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels advocats del torn 
d’ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls per a actuacions i guàrdies i la 
puntualitat en el pagament de totes les quanties reconegudes
250-00695/12
Presentació: GP Cs 33

Proposta de resolució sobre la limitació de les apujades del preu dels lloguers
250-00696/12
Presentació: GP CatECP 35

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2018, sobre l’Ajuntament del Ven-
drell, corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici del 2017
258-00015/12
Presentació: síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 36
Termini per a demanar la presentació de l’informe 36

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió del Reglament
410-00001/12
Substitució de diputats 37

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/12
Adscripció de diputats del SP PPC 37

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12
Adscripció de diputats del SP PPC 37

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12
Adscripció de diputats del SP PPC 38

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
410-00014/12
Adscripció de diputats del SP PPC 38

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/12
Adscripció de diputats del SP PPC 38
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Composició de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades
412-00003/12
Adscripció de diputats del SP PPC 39

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12
Substitució de diputats 39

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
406-00002/12
Substitució de diputats 39

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 52/XII, sobre la regulació del procés d’ad-
missió d’alumnes a les escoles
290-00037/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  40

Control del compliment de la Resolució 53/XII, sobre els centres de formació d’adults
290-00038/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 54/XII, sobre el tractament de la dislèxia en 
els àmbits sanitari i educatiu
290-00039/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 56/XII, sobre l’oferta de restauració sense 
gluten als centres educatius
290-00041/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 57/XII, sobre l’avaluació de la incidència dels 
deures escolars en els estudiants
290-00042/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 58/XII, sobre la presentació dels treballs de 
la Comissió Mixta d’Ensenyament relatius a les necessitats d’escolarització i la lluita 
contra la segregació escolar a Lleida
290-00043/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 59/XII, sobre l’atenció educativa domiciliària
290-00044/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  45

Control del compliment de la Resolució 69/XII, sobre els funcionaris d’habilitació 
estatal
290-00054/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  45

Control del compliment de la Resolució 84/XII, de suport a la candidatura de la Vall 
d’Aran a patrimoni de la humanitat natural i cultural
290-00069/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 85/XII, sobre la protecció i el foment de 
l’aranès
290-00070/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 89/XII, sobre la convocatòria de la taula de 
treball de la indústria dels videojocs
290-00074/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 6/XII, sobre la transició energètica
390-00006/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 49

Control del compliment de la Moció 8/XII, sobre els serveis d’atenció a la primera 
infància
390-00008/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 54

Control del compliment de la Moció 10/XII, sobre turisme
390-00010/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 55

Control del compliment de la Moció 11/XII, sobre l’ocupació d’immobles per a dur-
hi a terme activitats il·legals
390-00011/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 61

Control del compliment de la Moció 47/XII, sobre l’estat de l’educació pública
390-00047/12
Designació de la Comissió competent 64

Control del compliment de la Moció 48/XII, sobre la política universitària i de recerca
390-00048/12
Designació de la Comissió competent 64

Control del compliment de la Moció 49/XII, sobre les actituds negacionistes de la 
violència masclista que posen en perill els drets de les dones
390-00049/12
Designació de la Comissió competent 65

Control del compliment de la Moció 50/XII, sobre la seguretat ciutadana
390-00050/12
Designació de la Comissió competent 65

Control del compliment de la Moció 51/XII, sobre el balanç del primer any de legisla-
tura pel que fa a la repressió, la defensa dels drets fonamentals i l’autodeterminació
390-00051/12
Designació de la Comissió competent 65

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre l’estat de l’avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat per 
al 2019
361-00010/12
Sol·licitud 65

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre el motiu pel qual no presenta els pressupostos de la Generalitat per 
al 2019
361-00011/12
Sol·licitud 66

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant del Ple perquè 
informi sobre l’incompliment amb relació al termini per a presentar el projecte de 
llei de pressupostos
361-00012/12
Sol·licitud 66

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte de 
l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per al 2019
350-00006/12
Anunci 67



BOPC 267
21 de febrer de 2019

Taula de contingut 8

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d’Interior
330-00078/12
Presentació: president de la Generalitat 67

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la consellera de 
Cultura
330-00079/12
Presentació: president de la Generalitat 68
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 269/XII del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament 
efectiu de la Llei 11/2014 pel que fa a l’atenció a les persones 
transgènere
250-00347/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 4, 05.02.2019, DSPC-C 180

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 5 de febrer 
de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desplegament efec-
tiu de la Llei 11/2014 pel que fa a l’atenció a les persones transgènere (tram. 250-
00347/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 18938).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a assignar el pressupost suficient per 

a assegurar: 
a) El desplegament efectiu dels articles 23.3 i 16.3.i de la Llei 11/2014, del 10 

d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i in-
tersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, relatius al dret a 
consulta i a informació específica i a l’atenció integral per a persones transgènere i 
persones intersexuals. Aquest desplegament ha d’oferir a les persones transgènere la 
informació sociosanitària suficient –inclosa la pedagogia sexual– abans i després del 
trànsit, tant si s’ha dut a terme la cirurgia de reassignació sexual com si no s’ha fet, 
per a proporcionar-los un veritable assessorament i acompanyament, tant a aquestes 
persones com a llur entorn, si cal.

b) Fer efectiu el desplegament territorial del nou model d’atenció a les persones 
transgènere, en els termes del model actual.

c) Reforçar, en els pròxims pressupostos de la Generalitat, els recursos per a as-
segurar l’accés de les persones transgènere a una cartera de serveis específica i in-
crementar l’activitat quirúrgica que hi està relacionada.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
El secretari de la Comissió, Carlos Sánchez Martín; la presidenta de la Comissió, 

Montserrat Macià i Gou

Resolució 270/XII del Parlament de Catalunya, sobre la bretxa de 
gènere en la carrera docent i en la investigació
250-00382/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 4, 05.02.2019, DSPC-C 180

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 5 de febrer 
de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la bretxa de gènere en 
la carrera docent i investigadora (tram. 250-00382/12), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 22642).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Ampliar els períodes de mesurament o de consideració en totes les avalua-

cions de resultats d’investigació o docència que depenguin de la Generalitat en què 
hi hagi restriccions temporals, amb l’objectiu de pal·liar les aturades en la carrera 
acadèmica, en aquell període o en l’immediatament anterior, per raó de maternitat, 
paternitat, malaltia, cura, violència masclista o qualsevol altra que impliqui un per-
mís reconegut legalment.

b) Aplicar factors de correcció temporals per a pal·liar les aturades en la carrera 
acadèmica per les raons a què fa referència la lletra a, que incloguin accions positi-
ves amb relació a la maternitat o la paternitat i a la violència masclista.

c) Incloure en els formularis de sol·licitud un apartat per a poder-hi indicar les 
situacions a què fa referència la lletra a que hagin provocat aturades en la carrera 
acadèmica, investigadora, docent o de gestió.

d) Instar el Govern d’Espanya i les institucions competents a establir mesures 
com les que exposa aquesta resolució.

e) Instar les universitats i els organismes d’investigació públics a establir mesures 
com les que exposa aquesta resolució en totes les valoracions en l’àmbit intern, tant 
en investigació com en docència.

f) Instar les universitats a incorporar en llurs plans d’igualtat efectiva mesures 
com les que exposa aquesta resolució.

g) Donar compte en seu parlamentària del compliment d’aquesta resolució en el 
transcurs del 2019.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
El secretari de la Comissió, Carlos Sánchez Martín; la presidenta de la Comissió, 

Montserrat Macià i Gou

Resolució 271/XII del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra el 
tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual
250-00466/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 4, 05.02.2019, DSPC-C 180

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 5 de febrer 
de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic 
d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual (tram. 250-00466/12), presenta-
da pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 22642).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Comprometre’s en la lluita per a erradicar el tràfic de dones i d’infants i contra 

la legalització del proxenetisme i les màfies de la prostitució, protegir-ne les vícti-
mes i garantir-los alternatives.

b) Elaborar campanyes per a sensibilitzar la societat contra el tràfic d’éssers hu-
mans amb finalitat d’explotació sexual.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
El secretari de la Comissió, Carlos Sánchez Martín; la presidenta de la Comissió, 

Montserrat Macià i Gou
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de rebuig i condemna de la promoció de 
polítiques discriminatòries i contràries al principi d’igualtat de la Unió 
Europea que afectin els ciutadans gitanos
250-00277/12

RETIRADA

Retirada pel Dimas Gragera Velaz, del GP Cs (reg. 29365).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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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 d’ordenació del litoral
200-00007/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP CatECP; SP CUP-CC (reg. 30077; 30149; 30230; 
30231).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.02.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP CatECP (reg. 30079; 30151; 30228).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.02.2019; 10:30 h.

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP CatECP (reg. 30080; 30152; 30229).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.02.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de garantia de l’ensenyament efectivament trilingüe
202-00046/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 22.02.2019 al 07.03.2019).
Finiment del termini: 08.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
202-00047/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 22.02.2019 al 07.03.2019).
Finiment del termini: 08.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs propis de la Generalitat de Catalunya
202-00048/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 22.02.2019 al 07.03.2019).
Finiment del termini: 08.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dotació d’una grua de trasllat per a 
pacients amb gran discapacitat als centres d’atenció primària
250-00654/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre les actuacions de les empreses de 
desallotjaments extrajudicials i la col·laboració d’aquestes empreses 
amb els Mossos d’Esquadra
250-00655/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica 
policial de Gavà per a garantir la seguretat ciutadana
250-00656/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de tren de la 
línia S7 de Ferrocarrils de la Generalitat
250-00657/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 29483 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la (tram. 
250-00657/12) presentada el 5 de febrer de 2019 i amb número de registre 28624.

A l’Exposició de motius 
On hi diu: 
«S5»

Hi ha de dir: 
«Antiga S5, actual S7»

A la Proposta de resolució 
On hi diu: 
«Línia S5»

Hi ha de dir: 
«Antiga línia S5, actual línia S7»

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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Proposta de resolució sobre el canal industrial de Seròs
250-00658/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre l’ús del català a l’Administració de 
justícia
250-00659/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’ocupació i d’una 
indústria viable a Sant Joan Despí
250-00660/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de decisions i mesures 
necessàries contra els atacs que pateixen els edificis judicials per 
part de grups separatistes radicals
250-00661/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre la situació precària del parc de bombers 
de Girona
250-00662/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre el control ambiental de les activitats a la 
zona nord de Girona
250-00663/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre educatiu als 
barris del Raval i dels Safaretjos i la instal·lació de mòduls educatius 
prefabricats i provisionals a Santa Coloma de Gramenet
250-00664/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 29361 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la 
proposta de resolució (tram. 250-00664/12) presentada el 17 de febrer de 2019 i amb 
número de registre 28775.

On hi diu: 
«[...] substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, [...]»

Hi ha de dir: 
«[...] substanciada davant la Comissió d’Educació, [...]»

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del centre 
d’atenció primària del barri de Cappont, de Lleida
250-00665/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria al 
centre d’atenció primària d’Olivella
250-00666/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari
250-00667/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre les cessions del president del Govern 
d’Espanya davant les exigències separatistes
250-00668/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola 
Mare de Déu del Roser de Vallmoll
250-00669/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre el nou institut de Miami Platja, a Mont-
roig del Camp
250-00670/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre el greuge sofert pel sector aqüícola del 
delta de l’Ebre
250-00671/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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Proposta de resolució sobre l’atenció de la salut mental i la prevenció 
del suïcidi juvenil
250-00672/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria del 
CAP Olivella
250-00673/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre el deteriorament cognitiu lleu
250-00674/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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Proposta de resolució sobre el respecte dels principis comunitaris de 
sobirania dels estats membres i de l’estat de dret
250-00675/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels operatius policials per a 
vetllar per la seguretat ciutadana a Girona
250-00676/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre l’abordatge dels problemes derivats del 
consum d’alcohol entre els joves
250-00677/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu 
de l’habitatge
250-00678/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre les places residencials destinades a les 
persones amb trastorn mental orgànic
250-00679/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre la revisió del procediment d’avaluació 
del grau de discapacitat
250-00680/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un grup d’anàlisi i valoració 
per a la revisió del procediment d’avaluació del grau de discapacitat
250-00681/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre la reparació i el millorament de la pista 
de bàsquet de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, de Barcelona
250-00682/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre les previsions respecte a l’exportació de 
fruita dolça al Regne Unit davant del Brexit
250-00683/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació del menjador de l’Escola 
Frederic Godàs, de Lleida
250-00684/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències en horari nocturn 
al CAP Muralles, de Tarragona
250-00685/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió 
dels tributs propis de la Generalitat
250-00686/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2019 al 04.03.2019).
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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Proposta de resolució sobre la situació a Veneçuela
250-00687/12

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 22.02.2019 al 
27.02.2019).
Finiment del termini: 28.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans 
judicials i fiscals
250-00688/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 29459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre els atacs contra seus les judicials i fiscals a Catalunya, per tal que sigui 
substanciada davant el Ple del Parlament de Catalunya, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de fa un temps ençà determinats grups violents, emparant-se en molts casos 

en l’anonimat, estan duent a terme atacs contra seus d’òrgans judicials i fiscals pre-
sents arreu del territori de Catalunya.

Per exemple, el proppassat 12 de novembre de 2018 les portes de diverses seus 
d’òrgans judicials i fiscals a diferents municipis catalans com ara Figueres, Grano-
llers, Sant Feliu de Guíxols, Gandesa, Santa Coloma de Farners, Manresa, Solsona, 
Sabadell i La Garriga, entre d’altres, van ser atacades amb excrements. En aquesta 
ocasió, les accions van ser reivindicades per diferents dels autoanomenats «comitès 
de defensa de la república».

El 14 de novembre de 2018, en aquesta ocasió l’organització juvenil Arran, va 
atacar amb pintura el domicili privat d’un magistrat del Tribunal Suprem al muni-
cipi de Sant Cugat del Vallès.

Al desembre de l’any passat aquestes accions van continuar. Així, el 3 de de-
sembre de 2018, les seus d’òrgans judicials i fiscals novament van ser ataques amb 
excrements al seus accessos. En aquesta ocasió varen ser els jutjats a Vilanova i la 
Geltrú, Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Rubí, Girona, Tarragona i Tortosa 
i una altre vegada aquestes accions van ser protagonitzades per diferents «comitès 
de defensa de la república».

Durant la matinada del 12 de desembre de 2018 va ser el torn de les seus judi-
cials i fiscals de Lleida, Cervera i Balaguer que van rebre els atacs dels «comitès de 
defensa de la república».

Recentment, i ja en a l’any 2019, els atacs han continuat. El passat 1 de febrer va 
ser la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya la que va ser atacada amb pintura.

I durant el 4 de febrer de 2019 els episodis descrits anteriorment s’han tornat a 
repetit en aquest ocasió a la ciutat de la Justícia de Barcelona, i als jutjats de Vic, 
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Mataró, Esplugues de Llobregat, Granollers, Mollet del Vallès, Gavà, Martorell, 
Berga, Manresa, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Vilafranca del Penedès, Figueres, 
Olot, Sant Feliu de Guíxols, Ripoll, Girona, Santa Coloma de Farners, Solsona, Tor-
tosa i fins i tot al Palau de Justícia de Vinaròs a la província de Castelló, tots ells 
reivindicats pels «comitès de defensa de la república».

Aquestes accions han estat mereixedores, entre altres, de la reprovació per part 
de diferents instàncies com ara el Ministeri i la Ministra de Justícia, la Fiscalia Ge-
neral de l’Estat, els fiscals superiors de les disset comunitats autònomes espanyoles, 
el Ple del Consell Fiscal, diverses associacions professionals de jutges, la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

En canvi, no hem vist cap pronunciament de condemna per part del Govern de 
la Generalitat, ni molt menys del Departament de Justícia o de la consellera, o del 
president de la Generalitat.

En un estat de dret com el nostre, on la separació de poders i la independència 
de l’estament judicial és essencial per garantir la democràcia, resulta del tot intole-
rable que s’intenti intimidar i pressionar l’exercici del servei públic que presten fis-
cals i jutges.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
1 El Parlament de Catalunya: 
a) Considera del tot inacceptables i reprovables els atacs que durant els darrers 

mesos estan patint les seus d’òrgans judicials i fiscals presents a Catalunya, així com 
els atacs als domicilis particulars de jutges i magistrats.

b) Condemna de forma rotunda i sense matisos tots aquests atacs a les seus d’òr-
gans judicials i fiscals presents a Catalunya.

c) Lamenta els perjudicis ocasionats a la ciutadania, i en particular als professio-
nals de la justícia que s’han vist afectats per aquests actes vandàlics.

2. El Parlament de Catalunya insta: 
a) El Govern de la Generalitat, i en especial al Departament d’Interior, la mà-

xima diligència en la investigació de tots aquests fets, al temps que adopti mesures 
específiques de protecció dels equipaments judicials.

b) El president de la Generalitat i a la consellera de Justícia que condemnin de 
forma expressa els atacs a les seus d’òrgans judicials i fiscals presents a Catalunya i 
es posin a disposició de les instàncies judicials per tal de protegir-les d’aquests atacs.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

Proposta de resolució sobre la nova connexió entre la Pobla de 
Claramunt i la carretera C-15
250-00689/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 29484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Assump-

ta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la nova connexió entre la Pobla de Clara-
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munt i la C-15, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El traçat actual de la carretera C-15 passa pel terme municipal de la Pobla de 

Claramunt a poca distància del nucli urbà, els barris dels Vicencs, Estació i Cal 
Galan, que a més són les zones de creixement del municipi. La C-15 té un traçat re-
lativament a prop però passa de llarg i l’accés actual al poble és bastant complicat.

Aquests barris estan en un cul de sac, ja que tenen un únic punt d’entrada i sorti-
da per la seva connexió a qualsevol xarxa de comunicació viària, tothom es veu for-
çat a passar per un sol punt que actualment comença a estar saturat i cada dia pitjor.

És inqüestionable que les societats necessiten cada dia una major connexió per 
integrar-se al món, que exigeixen una millor mobilitat i és obligació de l’adminis-
tració posar-les-hi les millors condicions.

Una connexió directa de la Pobla de Claramunt a la C-15 per la zona Nord-Est 
del casc urbà solucionaria els problemes de connexió dels barris esmentats amb la 
xarxa viària, també serviria per a solucionar la congestió del centre del poble (crta 
C-244) amb un volum de trànsit que aviat serà insostenible i seria una mesura de 
sentit comú en la comunicació de la població.

La redacció actual del projecte de Millora general i condicionament de la car-
retera C-15 entre Igualada i Vilafranca, PK 13+00 i PK 44+380 del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, en exposició pública, no contempla cap accés a la Po- 
bla de Claramunt i ara hi ha l’oportunitat de fer aquesta millora aprofitant la redacció  
definitiva.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incloure en el pro-

jecte definitiu de millora de la C-15 un punt d’entrada i sortida des del nucli urbà 
de La Pobla de Claramunt a l’alçada dels barris dels Vicencs, Estació i Cal Galan.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Assumpta Escarp 

Gibert, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’abordatge de les addiccions a les 
noves tecnologies i al consum de drogues
250-00690/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 29485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’abordatge de les addiccions a les noves tecnologies i al consum de drogues, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’addicció a les drogues és un tema de salut pública que comporta problemes 

importants en tot el món des del punt de vista sanitari, social i econòmic. A Cata-
lunya, les consultes pel consum excessiu d’alcohol, cocaïna, cànnabis o opiacis han 
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augmentat un 17% en cinc anys. L’alcohol, el tabac i el cànnabis són les substàncies 
més consumides pels adolescents de 14 a 18 anys.

L’informe del CatSalut de novembre de 2018 que analitza les urgències ateses per 
abús de drogues en els hospitals i els centres d’urgències d’atenció primària en la 
població menor de 30 anys, mostra que l’any 2017 els serveis d’urgències dels hospi-
tals i els centres d’urgències d’atenció primària van atendre 4.500 consultes per abús 
d’alcohol, el 87% del total. El cànnabis va suposar un 6% de les urgències; la cocaï-
na, un 4%; i els opiacis, un 3%. Segons dades del CatSalut, «de cada 1.000 urgències 
en joves de 13 a 30 anys, sis són per abús de drogues i, en concret, 10 de cada 1.000 
en els joves entre 16 i 20 anys». L’informe també destaca que cada cap de setmana 
79 joves necessiten atenció mèdica d’urgències per abús d’alcohol.

El problema afegit, segons l’informe, és que la visita a urgències no dissuadeix 
als afectats i molts joves tornen a reincidir. El CatSalut informa que al cap de tres 
mesos, l’1,9% dels nois i l’1,6% de les noies tornen a passar per urgències pel mateix 
motiu. Però aquest percentatge augmenta a mesura que passa el temps: després d’un 
any ja són el 5%, i als cinc anys, el 11%.

A Catalunya es va crear el Pla d’actuació en prevenció sobre drogues 2012-2016: 
consum de drogues i problemes associats, però després no es va actualitzar. L’abor-
datge del consum de drogues s’ha de fer mitjançant un pla de drogues on la pre-
venció i la informació s’han de considerar l’estratègia més important per fer front a 
aquesta problemàtica.

Però en els plans de drogues no s’inclouen les anomenades addiccions sense 
substància com són les noves tecnologies i els jocs on-line. Es calcula que el 24% 
dels joves entre 15 i 22 anys té problemes d’addicció. Els experts han alertat un in-
crement de l’addicció als jocs d’atzar en línia, especialment en les apostes esporti-
ves, entre els menors de 26 anys. A la unitat de joc patològic de Bellvitge també han 
detectat un augment de les addiccions al joc online, que ha passat d’un 10,3% l’any 
201 5 a un 21% l’any 2017.

Un dels objectius de les administracions públiques ha de ser la reducció del 
consum i el reforç de la informació que es dona als joves sobre els efectes negatius 
que té sobre la salut el consum de substàncies que creen dependència, on s’han de 
tractar també l’alcohol i el tabac com a qualsevol substància additiva, i també s’han 
d’incloure les addiccions sense substància i els seus efectes negatius, sobretot entre 
els joves.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar, en un termini de sis mesos, un nou pla d’actuació contra les addiccions 

que inclogui, a més de les drogues, el tabac, l’alcohol i el cànnabis com les substàn-
cies additives més consumides a Catalunya, i les anomenades addiccions sense subs-
tància com són les noves tecnologies i els jocs on-line. El Pla ha d’abordar estratègies 
transversals i tenir un paper important en la prevenció i l’abordatge de les addiccions, 
posant especial èmfasis entre els joves de 15 a 22 anys.

2. Elaborar i reforçar les campanyes informatives als centres escolars per cons-
cienciar als joves dels efectes negatius que té sobre la salut el consum de qualsevol 
tipus de substàncies que creen dependència.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució de petició de dimissió immediata del president 
del Parlament per haver posat la institució al servei dels que van fer 
un cop a la democràcia
250-00691/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución sobre la petición de la immediata dimisión del 
Sr. Torrent como Presidente del Parlamento de Cataluña por ponerlo al servicio de 
los que dieron un golpe a la democracia, para que sea sustanciada ante el Pleno del 
Parlamento, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La actuación del presidente del Parlamento, Sr. Roger Torrent, repitiendo la mis-

ma actuación que la Sra. Forcadell durante los meses de ejecución del golpe a la de-
mocracia en 2017, ha vuelto a cerrar a cal y canto el Parlamento de Cataluña.

Con este toque de queda totalitario se vuelve a silenciar a los representantes de to-
dos los ciudadanos, impidiéndoseles ejercer sus funciones, especialmente la de con-
trolar la acción del Govern de la Generalitat.

El cierre del Parlamento de Cataluña se debe exclusivamente a la voluntad del 
Sr. Torrent de someter esta institución democrática al exclusivo interés de los líderes 
separatistas, sin que exista ninguna causa objetiva que justifique este cierre.

El Sr. Torrent, como presidente del Parlamento, debería conocer que la función 
esencial del Parlamento de Cataluña es controlar al Govern de la Generalitat y no 
la de ser cerrado cuando así lo ordena el actual Govern de la Generalitat o los que 
dieron un golpe a la democracia.

Por todo ello, es imprescindible que el Parlamento de Cataluña pueda escoger 
una persona que ejerza las funciones de la Presidencia tras la dimisión del Sr. Tor-
rent, de conformidad con la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el 
Reglamento de la Cámara y con pleno respeto a los derechos fundamentales tanto 
de los diputados como los de todos los ciudadanos a los que el Parlamento de Cata-
luña debería trabajar por representar.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Rechaza que los partidos separatistas sigan degradando nuestras instituciones, 

paralizando su normal funcionamiento, y, por tanto, alterando gravemente sus fun-
ciones democráticas y perjudicando al conjunto de los ciudadanos.

2. Constata que el presidente del Parlamento de Cataluña ha incumplido grave-
mente sus responsabilidades al cerrar nuevamente el Parlamento de Cataluña, impi-
diendo que el mismo ejerza, entre otras, su esencial función democrática: controlar 
al Govern de la Generalitat.

3. Insta al actual presidente del Parlamento de Cataluña a presentar inmediata-
mente su dimisión por haber faltado gravemente a los deberes del cargo y se com-
promete a iniciar seguidamente el procedimiento previsto en el Reglamento del Par-
lamento de Cataluña en su artículo 46 para sustituirle en su puesto.

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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Proposta de resolució sobre les residències per a gent gran a 
Barcelona
250-00692/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 29678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre residències de gent gran a Barcelona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El juliol de 2017, a partir de mobilitzacions de denúncia de la situació de servei 

deficient existent a 5 residències de gent gran públiques gestionades per la UTE In-
gesan Aproseat a Barcelona, el Ple del Parlament aprovava la Moció 149/XI, on en-
tre d’altres el Parlament instava el Govern a convocar nou concurs amb urgència per 
a readjudicar la gestió d’aquestes residències durant l’any 2018.

El mal servei d’aquestes 5 residències va provocar denúncies públiques i mobi-
litzacions, i fins i tot expedients sancionadors del Departament de Treball i Afers 
Socials per maltractaments, que almenys en dos casos van acabar sent traslladats 
pel propi Govern a la Fiscalia.

Finalment, la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies va acabar retirant 
la gestió d’aquests 5 centres (Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, 
El Molí i Alchemika) a l’empresa denunciada, i va anunciar que prepararia un nou 
concurs per adjudicar de nou la gestió.

Un any i mig més tard de l’anunci, el concurs està en fase de valoració d’ofertes 
i de propera adjudicació. I la seva resolució torna a generar molts dubtes i preocupa-
cions a les famílies de les persones residents en aquests centres.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament reclama al Govern: 
1. Que no adjudiqui la gestió de cap centre residencial a una empresa que el propi 

Govern ha sancionat per mal servei i per maltractaments als usuaris, arribant fins i 
tot a posar els casos denunciats a mans de la Fiscalia.

2. Que en la resolució d’adjudicació de la gestió de les residències Bertran i Orio-
la, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, El Molí i Alchemika de Barcelona, o bé en el 
contracte que se subscrigui amb les empreses que resultin adjudicatàries de la gestió 
d’aquestes les residències, es garanteixi amb claredat que la figura compromesa d’in-
fermer o infermera de nit no s’implementarà restant de la resta de còmput d’hores 
fixat per al personal diürn d’infermeria.

3. Que durant 2019 es modificarà la Cartera de Serveis Socials per a ampliar el 
nombre de personal d’atenció directa, i especialment la ràtio de gerocultores, esta-
blint una ràtio mínima d’un gerocultor per a cada vuit ancians.

4. Mentre no es modifica la Cartera de Serveis, garantir que es compleixen les 
ràtios actuals d’un gerocultor per cada deu residents, tant en el servei de residència 
com en el de centre de dia.

5. Que estableixi i apliqui, quan pertoqui, penalitzacions i sancions adequades a 
la importància del servei públic i als danys sobre les persones fràgils que es causen 
quan es fa una mala execució de les condicions fixades en el contracte. Preveure que 
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les sancions comportin restar punts en la valoració de l’empresa en qualsevol altre 
concurs públic de serveis a les persones al qual pugui concórrer.

6. Que s’incrementin els mecanismes de vigilància i control d’execució de la 
prestació de serveis, i que es reforci les inspeccions als centres, incloent-hi entrevis-
tes amb les treballadores sense la direcció al davant i inspeccions sense previ avís, 
per a garantir el control de la gestió i la protecció dels usuaris.

7. Que es garanteixi uns nivells adequats de neteja, material, atenció mèdica i 
substitució del personal en cas de vacances, absències, etc. Quant a la qualitat ali-
mentària, garantir que els menús són confeccionats i supervisats per dietistes o nu-
tricionistes professionals.

8. Que es garanteixi la inversió en el manteniment de les infraestructures per 
part de la l’administració i de les empreses gestores, per tal de que els usuaris gau-
deixin d’uns serveis adequats a les seves necessitats.

9. Promoure mecanismes democràtics de participació de familiars, veïns i veïnes 
en el funcionament dels centres, fomentant la dinamització dels consells de parti-
cipació de centre en allò relatiu a la periodicitat de reunions, garantint-ne una per 
trimestre, i la representativitat de les famílies. Les associacions de veïns del barri 
formaran part dels consells de participació dels centres.

10. Que se suprimeixin els EAR (Equips d’Atenció Residencial) gestionats per 
MUTUAM, de tal manera que la gent gran ingressada en residències torni a ser 
atesa directament per la sanitat pública en els Centres d’Atenció Primària que els 
correspongui.

11. Modificar el sistema de tarifes establert per als centres de dia, per tal de què 
es pagui a les empreses gestores en funció de les places adjudicades, i no de la pre-
sència efectiva, condicionant que això comporti compliment sempre de les ràtios del 
personal d’atenció directa del centre.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías; portaveu adjunta,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’Escola Lola Anglada i 
l’Escola Folch i Torres d’Esplugues de Llobregat
250-00693/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 29883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre l’adaptació de l’Escola Lola Anglada i l’Escola Folch i Torres d’Esplugues de 
Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat estableix en l’article 15 que els 

edificis considerats existents han d’assolir progressivament les condicions d’accessi-
bilitat que permetin a les persones amb discapacitat d’accedir-hi i fer-ne ús, d’acord 
amb els principis d’ajustos raonables i de proporcionalitat. A més, també estableix 
a l’article 37 que les administracions responsables dels edificis han de mantenir en 
correcte estat els elements que garanteixen l’accessibilitat.



BOPC 267
21 de febrer de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 32

A Esplugues de Llobregat, l’Escola Folch i Torres compta amb dos alumnes amb 
paràlisis cerebral i l’Escola Lola Anglada amb dos alumnes amb diversitat funcio-
nal, els quals necessiten ajuda per la seva mobilitat.

Actualment, el municipi compta amb 8 centres escolars públics de primària, 
però només un d’ells està adaptat per l’alumnat amb diversitat funcional. La ubica-
ció d’aquest centre fa que sigui impossible que es pugui donar cobertura a l’alumnat 
amb diversitat funcional del municipi, ja que es troba molt allunyat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prioritzar amb 

urgència l’adaptació total de l’Escola Lola Anglada i l’Escola Folch i Torres d’Es-
plugues de Llobregat per garantir l’accés i la mobilitat de l’alumnat amb diversitat 
funcional, assegurant els recursos econòmics suficients a tal efecte.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els terrenys de l’antiga fàbrica Llandrich, 
de Sant Adrià de Besòs
250-00694/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los terrenos 
de la antigua fábrica de cartón Llandrich de Sant Adrià del Besòs, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Comisión de Territorio y Sostenibilidad del Parlamento de Cataluña aprobó 

el pasado 17 de octubre de 2018 la Resolución 96/XII, sobre el mantenimiento de la 
titularidad pública de los terrenos del Incasòl. Con esa resolución aprobada a partir 
de una propuesta de Ciutadans, se instó al Gobierno de la Generalitat a garantizar 
que todas las parcelas de propiedad del Incasòl calificadas de uso residencial en mu-
nicipios considerados de alta demanda acreditada mantengan la titularidad pública 
y sólo puedan tener como destino la promoción de vivienda en régimen de alquiler 
asequible o de cesión de uso.

La resolución también requería al Gobierno autonómico que para cumplir con 
los objetivos de la resolución procediera a revisar y reconsiderar las operaciones de 
venta de terrenos urbanos de propiedad del Incasòl que estaban en marcha en ese 
momento y los que se hubiesen previsto para el futuro.

El Govern de la Generalitat no ha atendido a lo acordado por la mayoría parla-
mentaria en aquella comisión, muestra de ello es que el pasado día 29 de enero de 
2019, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad anuncia que pone a la venta 
los terrenos de la antigua fábrica de cartón Llandrich de Sant Adrià de Besòs, pro-
piedad del Incasòl. Según la información proporcionada por el propio Departamen-
to, hay previsto construir 120 viviendas, de las cuales 60 podrán ser destinadas a la 
venta libre, 20 a la venta con precio concertado y sólo 40 serán destinadas a alquiler 
protegido.
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En el Área Metropolitana de Barcelona el pago de la vivienda es uno de los 
principales problemas económicos a los que tienen que hacer frente los ciudadanos, 
especialmente debido al incremento de precios sufridos durante los últimos años. 
La solución al problema de la vivienda requiere, entre otras medidas, de una plani-
ficación que permita a la Administración Pública dotarse de un parque público de 
vivienda suficiente como para influir en el mercado privado. La resolución referida 
al inicio se aprobó, precisamente, para evitar situaciones como la de los terrenos que 
el Gobierno autonómico pretende vender en Sant Adrià de Besòs, que ha sido tónica 
habitual durante muchos años y que debe abandonarse a favor de un nuevo modelo 
que permita crear y consolidar ese parque público de vivienda.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Cancelar la puesta a la venta de los terrenos de la antigua fábrica de cartón 

Llandrich de Sant Adrià del Besòs, buscando los mecanismos legales y de financi-
ación oportunos para desarrollar el sector de forma que se garantice la titularidad 
pública de las viviendas que se desarrollen.

2. Reafirmar el compromiso del Parlamento de Cataluña con los objetivos de la 
Resolución 96/XII, aprobada en la Comisión de Territorio y Sostenibilidad el día 17 
de octubre de 2018.

Palacio del Parlamento, 14 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels 
advocats del torn d’ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls 
per a actuacions i guàrdies i la puntualitat en el pagament de totes 
les quanties reconegudes
250-00695/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Lorena Roldán Suárez, diputada, Manuel Ro-

dríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución para la actualización de las retribuciones de los 
abogados de turno de oficio y asistencia al detenido, revisión de módulos para actua-
ciones y guardias y puntualidad en el pago de la totalidad de las cuantías reconocidas, 
para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

El artículo 24 de la Constitución (CE) señala que: «todas las personas tienen de-
recho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus de-
rechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión 
y asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la 
defensa y asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 
ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a uti-
lizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mis-
mos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia».

Al objeto de asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva, el 
artículo 119 de la CE previene que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley 
y en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia en los recursos para litigar.
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Con todo ello, la CE diseña un marco constitucional regulador del derecho a la 
tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una actividad prestacional encami-
nada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y 
efectivo incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos.

La previsión constitucional del artículo 119 ha sido ya objeto de desarrollo por la 
Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, que en sus artículos 20.2 y 440.2 remite, 
para la regulación del sistema de justicia gratuita, a la ley ordinaria. En virtud de 
esta reserva de ley, corresponde al legislador ordinario dar cumplimiento a la enco-
mienda constitucional de que se articule un sistema de justicia gratuita para aquellos 
que carezcan de recursos. En este sentido se dio cumplimiento a través de la Ley 
1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita.

Esta meta legal de proporcionar a los ciudadanos que lo precisen un sistema 
rápido y eficaz de justicia gratuita se articula sobre la base de un servicio público, 
prestado por la Abogacía y la Procuraduría, financiado con fondos públicos. En con-
secuencia, el reconocimiento a la digna labor que realizan los abogados del turno de 
oficio, pese a la escasez de medios de que son dotados es una vocación de servicio 
público que no puede estar sometido a las reglas de mercado y la libre competencia.

Y así, en muchas ocasiones esa entrega y dedicación de los abogados no es su-
ficientemente correspondida desde las distintas administraciones públicas. Las re-
tribuciones a los abogados que ejercen en el turno de oficio y asistencia al detenido, 
que es evidente que están muy por debajo del precio de mercado, sufrieron varios re-
cortes en los módulos del turno de oficio entre los años 2011 y 2013 que supusieron 
una rebaja media de un 5%. Estos recortes se acabaron el año 2014, con una conge-
lación del precio de los módulos, y en 2015 y 2016 se produjeron pequeños aumen-
tos de un 0,5% y de un 1,25% de media respectivamente. Sin embargo, estos aumen-
tos quedan aún muy lejos de la rebaja acumulada durante los tres años de recortes.

El 23 de diciembre de 2016 se suscribió un Convenio entre la Generalitat y el 
Consejo de Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña sobre los módulos aplicables 
para el año 2017 en materia del turno de oficio y asistencia al detenido que comportó 
un aumento del 1,3% respecto del año anterior, lo cual era totalmente insuficiente.

En 2018 se mantuvieron los mismos importes de los módulos de indemniza-
ción para el servicio de asistencia jurídica gratuita previstos para 2017, sin ningu-
na actualización de las mismas.

En 2019 seguimos sin actualizaciones de las cuantías conformes al IPC, mó-
dulos infrafinanciados o impagados y retrasos en el pago de la 100% de la cuantía 
reconocidas.

Debe procederse al reconocimiento social de la labor que desempeñan los aboga-
dos del turno de oficio en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Firmar el convenio con el organismo competente que establece la prestación 

del Servicio del turno de oficio y asistencia al detenido durante el año 2019, com-
pensando en este período la rebaja sufrida en los últimos años.

2. A partir de esa compensación, actualizar las retribuciones que perciban los 
abogados de turno de oficio en todos los ámbitos jurisdiccionales, así como los abo-
gados que realicen asistencia al detenido adecuándolos al coste de la vida real.

3. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el pago de las cantidades re-
conocidas en el plazo de un mes desde su tramitación por el Colegio de abogados 
competente.

4. Adoptar las medidas necesarias para garantizar en un único pago el 100% de 
las cantidades reconocidas correspondientes al mes en cuestión.
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5. Coordinar las actuaciones necesarias con el Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya para la revisión de los módulos para justificar las actuacio-
nes y asistencias que están infrafinanciadas o impagadas en todos los ámbitos juris-
diccionales y se acuerde la creación de nuevos módulos.

6. Reconocer la gran labor desarrollada por todos los abogados del turno de ofi-
cio en todos los ámbitos jurisdiccionales y el esfuerzo económico que han realizado 
en los años de crisis económica.

Palacio del Parlamento, 14 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Lorena Roldán Suárez, Manuel Rodríguez 

de l’Hotellerie de Fallois, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la limitació de les apujades del preu dels 
lloguers
250-00696/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 29990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la limitació de les pujades de 
preu del lloguer, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La dificultat d’accedir a un habitatge digne és una greu vulneració de drets que 

pateix diàriament la població de Catalunya. Les lleis que regulen l’accés a l’habitat-
ge han beneficiat tradicionalment pràctiques especulatives i han desprotegit les per-
sones, permetent els 11.547 desnonaments que hi ha hagut durant el tercer trimestre 
de 2018 a l’Estat Espanyol. D’aquests, Catalunya encapçala el rànquing amb 2.351 
desnonaments que la situen, amb el 22%, com la regió on més se n’han efectuat.

L’actual Llei d’Arrendaments Urbans és responsable de 1.738 d’aquests desno-
naments, que van en increment any rere any. La situació d’inseguretat residencial 
genera angoixa i té efectes devastadors en la salut mental de les famílies que la pa-
teixen. Durant el 2018 hi ha hagut almenys dos suïcidis relacionats directament amb 
un procés de desnonament.

La desregulació de preus de lloguer, sumada a la curta duració de contractes, és 
una de les causes principals de desnonaments tant efectius com silenciosos, famí-
lies que han d’abandonar el seu habitatge per pujades de preu a les que no poden fer 
front: la mitjana de preu de lloguer a Barcelona ha arribat a ser de 948 € durant el 
2018.

És per això que, juntament amb mesures urgents destinades a augmentar el parc 
d’habitatges públics, cal fer passos per a poder regular els preus de lloguer i protegir 
el dret a l’habitatge de la població de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta al Govern de la Generalitat que demani al Govern de l’Estat introduir les 

mesures pertinents que permetin als Ajuntaments intervenir en els preus de lloguer 
regulant i limitant les pujades a zones definides com a tensionades, on s’hagi produït 
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un increment abusiu de les rendes de lloguer de vivenda habitual que obstaculitzi 
als seus habitants l’accés a una vivenda a un preu raonable i, amb això, l’exercici del 
dret constitucional a la vivenda.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2018, sobre 
l’Ajuntament del Vendrell, corresponent a la liquidació del pressupost 
de l’exercici del 2017
258-00015/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 29482 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 19.02.2019

Al president del Parlament
President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització 31/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajuntament del Ven-
drell, liquidació del pressupost, exercici 2017.

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

Barcelona, 12 de febrer de 2019
Jaume Amat i Reyero, síndic major 

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

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 22.02.2019 al 14.03.2019).
Finiment del termini: 15.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/300904.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió del Reglament
410-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 29464 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del 
Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió del Reglament
Alta: Santi Rodríguez i Serra
Baixa: Alejandro Fernández Álvarez

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 29460 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del 
Parlament, comunica que la diputada Esperanza García González ha estat designada 
membre de la Comissió d’Afers Institucionals.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 29461 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del 
Parlament, comunica que la diputada Esperanza García González ha estat designada 
membre de la Comissió d’Interior.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Fascicle segon
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Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 29462 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del 
Parlament, comunica que la diputada Esperanza García González ha estat designada 
membre de la Comissió de Justícia.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública
410-00014/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 29463 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del 
Parlament, comunica que la diputada Esperanza García González ha estat designada 
membre de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 29470 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del 
Parlament, comunica que la diputada Esperanza García González ha estat designada 
membre de la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Composició de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades
412-00003/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 29471 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del 
Parlament, comunica que el diputat Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat 
membre de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 29472 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del 
Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Esperanza García González
Baixa: Santi Rodríguez i Serra

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
406-00002/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 29373 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
Alta: Josep M. Jové i Lladó
Baixa: Marta Vilalta i Torres

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 52/XII, sobre la regulació del 
procés d’admissió d’alumnes a les escoles
290-00037/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 29867 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 52/XII, sobre la 
regulació del procés d’admissió d’alumnes a les escoles (tram. 290-00037/12), us 
informo del següent:

Des del Departament d’Educació s’està treballant en la redacció d’un nou pro-
jecte de decret d’admissió d’alumnat amb la finalitat d’aconseguir una distribució de 
l’alumnat més equitativa i alhora garantir una igualtat d’oportunitats mes efectiva 
entre l’alumnat.

No obstant, des del Departament d’Educació s’ha iniciat la tramitació amb ca-
ràcter d’urgència, d’una modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual 
s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments 
sufragats amb fons públic, perquè tingui efectes en el procés d’admissió del proper 
curs 2019-2020.

Aquesta modificació consisteix en la supressió de dos dels criteris complementaris, 
que s’apliquen en cas d’empat després d’aplicar els criteris específics i els generals:

1. Tenir una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o meta-
bòlic, inclosa la celiaquia.

2. Haver tingut el pare, la mare, el tutor, la tutora, els germans o les germanes 
escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre 
per al qual es presenta la sol·licitud.

Aquesta modificació ve motivada pels seus efectes negatius sobre els principis 
d’igualtat, d’equitat, cohesió social i distribució equilibrada de l’alumnat amb neces-
sitats específiques de suport educatiu entre els centres sostinguts amb fons públics.

Des del curs 2017/2018, els centres educatius sostinguts amb fons públics tenen 
l’obligació de publicar, pel que fa al segon cicle d’educació infantil, a l’educació pri-
mària i a l’educació secundària obligatòria, la llista amb tot l’alumnat matriculat al 
centre amb el nombre de places, el nombre de places ocupades per alumnat propi 
(promoció i repetició), el nombre de places ocupades per alumnat nou per cada tipus 
de procedència (preinscripció, fora termini, nova admissió) i el nombre de vacants.

Aquesta llista es publica als taulers d’anuncis de cada centre i també a les ofi-
cines municipals d’escolarització, un cop finalitzat el procés de matriculació, i a 
l’inici de cada curs.

Des del Departament d’Educació s’apliquen mesures destinades a afavorir l’esco-
larització equilibrada de l’alumnat, actuant a nivell local amb l’establiment de mesu-
res particulars com és l’acompanyament a les famílies, la coordinació i col·laboració 
de tots els centres educatius, les entitats i l’administració local corresponent.

Aquestes mesures es desenvolupen a través de les Comissions de garanties d’ad-
missió, les Taules mixtes de planificació i les Oficines municipals d’escolarització.

Els centres educatius tenen l’obligació d’informar sobre el règim de quotes i el 
caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis, que no estan associades a l’esco-
larització, tenen per a les famílies.



BOPC 267
21 de febrer de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 41 

D’acord amb l’establert a l’article 24 del Decret 75/2007, de 27 de març: «l‘in-
compliment per part dels centres públics de les normes sobre admissió de l’alumnat 
pot donar lloc a les responsabilitats disciplinàries que se’n derivin d’acord amb la 
normativa vigent en aquesta matèria i, així mateix, en el cas dels centres privats con-
certats aquest incompliment pot donar lloc a les sancions previstes en l’article 62 de 
la Llei orgànica 8/1985, reguladora del dret a l’educació».

Barcelona, 12 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 53/XII, sobre els centres de 
formació d’adults
290-00038/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 29868 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 53/XII, sobre la 
regulació del procés d’admissió d’alumnes a les escoles (tram. 290-00037/12), us 
informo del següent:

Des del Departament d’Educació s’ha fet un estudi de la situació dels centres de 
formació d’adults que ha conclòs que l’increment en 20 dotacions de subaltern en els 
centres de formació d’adults que comparteixen ubicació amb dependències de l’ad-
ministració suposaria un cost total de 475.330 euros, i l’increment de mitja dotació 
a la ja existent en tots el centres de formació d’adults dependents de la Generalitat 
de Catalunya, suposaria un increment de 60 dotacions d’auxiliar administratiu amb 
un cost total de 1.600.000 euros

El curs 2018-2019 els criteris per l’assignació de dotacions de subaltern i d’auxi-
liar administratiu s’han mantingut atesa l’actual situació de pròrroga pressupostària.

Barcelona, 12 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 54/XII, sobre el tractament 
de la dislèxia en els àmbits sanitari i educatiu
290-00039/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 29869 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 54/XII, sobre el 
tractament de la dislèxia en els àmbits sanitari i educatiu (tram. 290-00039/12), us 
informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’Ordre ENS 164/2016, l’avaluació és una part integrant 
del procés d’aprenentatge de tot l’alumnat i té una funció reguladora. El caràcter 
continu i formatiu de l’avaluació facilita la identificació dels primers indicis de difi-
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cultats en el desenvolupament i l’aprenentatge, i permet la planificació de mesures i 
suports per donar-hi resposta.

L’aplicació dels criteris d’avaluació permet identificar les necessitats de suport de 
l’alumnat i és el primer pas per a la detecció de les necessitats especifiques de suport 
educatiu derivades de trastorns d’aprenentatge.

Els centres educatius tenen a la seva disposició, entre d’altres, el Protocol de 
detecció i actuació en la dislèxia en l’àmbit educatiu (PRODISCAT) elaborat pel 
Col·legi de Logopedes de Catalunya i publicat pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.

Les necessitats específiques de suport educatiu s’identifiquen i s’avaluen mitjançant 
un procés d’avaluació psicopedagògica dut a terme en el context educatiu, que s’inicia 
un cop detectades les dificultats a partir de l’avaluació formativa i a demanda de la Co-
missió d’Atenció a la Diversitat (CAD), i que té per finalitat planificar de manera ajus-
tada la resposta educativa. Correspon als professionals dels Equips d’Assessorament 
Psicopedagògic EAP i als orientadors, efectuar l’avaluació psicopedagògica en col·la-
boració amb el personal docent, i amb la participació de les famílies i de l’alumne.

L’avaluació psicopedagògica ha d’incloure la recollida, l’anàlisi i la valoració 
d’informació rellevant sobre el desenvolupament personal i social de l’alumne, la 
seva capacitat de comunicació i de relació amb els altres, el nivell d’assoliment de 
les competències bàsiques, el tipus i el grau d’intensitat de les mesures i els suports 
rebuts i la seva evolució escolar, les orientacions per planificar la resposta educa-
tiva, i el tipus i el grau d’intensitat de suport que requereix actualment. També ha 
de tenir en compte les avaluacions, els diagnòstics i les orientacions dels equips so-
ciosanitaris destinats a l’atenció als infants i adolescents i altres agents de l’entorn i 
professionals col·legiats.

L’objectiu final de l’avaluació psicopedagògica és orientar la planificació de la 
resposta educativa.

L’ús de plataformes web pot formar part de la resposta educativa o del procés 
d’avaluació de l’alumnat, però no es pot considerar aïlladament.

D’acord amb les orientacions generals establertes en el PRODISCAT a l’etapa 
d’educació infantil s’inicia l’aprenentatge de la llengua escrita i finalitza a finals del 
segon curs de primària, de manera que és totalment inadequat parlar de dislèxia.

En els ensenyaments d’educació infantil les pautes d’intervenció són totalment 
preventives.

Des del Departament d’Educació es treballa contínuament en la qualitat i l’en-
riquiment dels materials per a l’atenció educativa, i en la difusió de les guies i les 
orientacions que es publiquen.

El currículum per competències implica la personalització dels aprenentatges, 
entenent-la com «el procés pel qual els centres educatius, d’una manera sistemàtica 
i estructurada, ajuden als estudiants a aprendre, a crear plans personals que condu-
eixin a l’assoliment dels objectius, a formular-ne les aspiracions i a donar evidèn-
cia del seu aprenentatge i avaluar-lo, acompanyats per professors que donen suport 
i exerceixen de mentors. La personalització no és un model d’intervenció ni admet 
una recepta concreta, sinó que és la resposta a l’exigència fonamental de centrar-se 
en l’alumne i en la formació de la persona en la seva totalitat» (Consell Escolar de 
Catalunya, 2014).

La personalització dels aprenentatges i el tractament globalitzat dels continguts 
obliguen a situar el focus del pla de suport individualitzat en els criteris d’avaluació, 
en el benentès que, des del seu inici, la programació del propi centre i de l’aula en 
particular, explicita la diversitat de formes de ser i d’aprendre de tots l’alumnat. En 
conseqüència, les estratègies i activitats pedagògiques que es desenvolupen depen-
dran de les necessitats de suport educatiu.

El Pla de suport individualitzat (PI), d’acord amb l’establert a l’article 12 del De-
cret 150/2017, de 17 d’octubre: «és un document que recull les valoracions i la presa 
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de decisions dels equips docents –amb la participació de la família i de l’alumne–, 
sobre la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions 
singulars de determinats alumnes en tots els contextos en què es desenvolupa el pro-
jecte educatiu.»

La guia sobre la dislèxia estableix tot un seguit d’orientacions i propostes a partir 
del llenguatge oral per facilitar l’aprenentatge de l’alumnat amb necessitats especí-
fiques de suport educatiu derivades de la dislèxia.

L’atenció individualitzada no sempre és la proposta única o la més escaient per-
què tot l’alumnat ha de poder participar en les activitats programades a l’aula, apre-
nent, col·laborant i cooperant amb la resta de companys i companyes. No obstant, 
és molt important una bona planificació de les mesures universals que permeten la 
participació i l’accés a l’aprenentatge des de les múltiples maneres de presentar la 
informació (oral, escrit, visual, etc). I a partir d’aquesta planificació, es pot persona-
litzar l’atenció i oferir el suport ajustat, que pot contemplar l’atenció individualitza-
da de l’alumnat diagnosticat amb dislèxia, sense detriment de la participació amb la 
resta d’alumnes en les activitats que es fan.

D’acord amb l’establert a l’article 13.3 del Decret 150/2017, de 17 d’octubre: 
«correspon a la direcció dels centres, amb el vistiplau de la CAD, o l’òrgan equiva-
lent, aprovar el pla, i vetllar per la coordinació i col·laboració dels professionals que 
hi intervenen, i pel seu compliment.»

El treball en xarxa de tots els i les professionals i serveis implicats és fonamen-
tal, tenint en compte l’alumnat i la família en qüestió, com a eix vertebrador de totes 
els actuacions.

Des del Departament d’Educació es col·labora amb el Col·legi de Logopedes i 
amb professionals de l’àmbit universitari per a l’elaboració de documents i protocols 
d’actuació sobre la dislèxia.

Els centres educatius disposen de professionals de referència que realitzen les 
avaluacions psicopedagògiques i les orientacions corresponents, sense dependre 
d’un equip d’especialistes. No obstant, el conjunt de professionals dels EAP dispo-
sen d’un nivell d’especialització més elevat en el coneixement i d’experiència en les 
dificultats d’aprenentatge derivades de la dislèxia.

Barcelona, 12 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 56/XII, sobre l’oferta de 
restauració sense gluten als centres educatius
290-00041/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 29870 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 56/XII, sobre 
l’oferta de restauració sense gluten als centres educatius (tram. 290-00041/12), us 
informo del següent:

El servei de menjador escolar està gestionat per consells comarcals, associacions 
de mares i pares d’alumnes, ajuntaments i equips directius que son els encarregats 
de contractar les empreses que presten el servei, i de supervisar que aquestes ho fa-
cin amb el compliment de totes les garanties de seguretat alimentària, sense perju-
dici de les inspeccions sanitàries que corresponguin.
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La Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s’aproven les normes de 
preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya 
i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics 
per al curs 2018-2019, estableix l’obligació dels centres d’informar sobre la dispo-
nibilitat de menús especials per malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic.

També us informo que des del Departament d’Educació s’ha impulsat la publi-
cació d’una nova regulació del servei escolar de menjador, i s’ha iniciat un debat, 
obert a tota la ciutadania i a tots els sectors implicats, amb l’objectiu d’assolir major 
consens social sobre el model de menjador escolar que inclourà, entre d’altres qües-
tions, la qualitat alimentària que s’ofereix en aquests.

Barcelona, 12 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 57/XII, sobre l’avaluació de la 
incidència dels deures escolars en els estudiants
290-00042/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 29871 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 57/XII, sobre l’ava-
luació de la incidència dels deures escolars en els estudiants (tram. 290-00042/12), 
us informo del següent:

En el marc del Decret 274/2018, de 20 de desembre, de reestructuració del De-
partament d’Educació, es considera interessant la creació d’un grup de treball per 
elaborar un conjunt d’orientacions pràctiques relacionades amb els deures escolars 
adreçades als centres educatius, de manera que escoles i instituts, en coherència 
amb el seu projecte educatiu, puguin establir els criteris adequats sobre el deures 
escolars a la seva realitat.

Barcelona, 12 de febrer de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 58/XII, sobre la presentació 
dels treballs de la Comissió Mixta d’Ensenyament relatius a les 
necessitats d’escolarització i la lluita contra la segregació escolar a 
Lleida
290-00043/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 29872 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 58/XII, sobre la 
presentació dels treballs de la Comissió Mixta d’Ensenyament relatius a les neces-
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sitats d’escolarització i la lluita contra la segregació escolar a Lleida (tram. 290-
00043/12), us informo del següent:

Properament es presentarà a la Comissió Mixta la planificació elaborada en el 
marc de la Taula Mixta de Planificació Escolar de la ciutat de Lleida que propera-
ment es presentarà en seu parlamentària.

Barcelona, 12 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 59/XII, sobre l’atenció 
educativa domiciliària
290-00044/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 29873 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 59/XII, sobre l’aten-
ció educativa domiciliària (tram. 290-00044/12), us informo del següent:

Des del Departament d’Educació s’està treballant en l’elaboració d’una resolu-
ció que derogarà la Resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre, que aprova les 
instruccions per establir el procediment a fi que l’alumnat que pateixi malalties 
prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part del professorat del 
Departament d’Educació.

Aquesta nova resolució establirà el concepte d’atenció domiciliària, l’alumnat 
destinatari, el procediment per la sol·licitud i l’autorització del suport d’atenció edu-
cativa domiciliària, la definició del suport, la temporalitat, les funcions dels agents 
implicats (docent domiciliari i centre educatiu) i els drets i les obligacions de la fa-
mília o tutor/a legal.

La nova resolució també inclourà tot un seguit d’indicacions sobre la concreció 
de la programació d’aula que s’haurà de desenvolupar en el domicili, l’elaboració 
d’un pla individualitzat quan sigui convenient i el perfil del personal docent d’aten-
ció educativa domiciliària amb el procediment de selecció.

Barcelona, 12 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 69/XII, sobre els funcionaris 
d’habilitació estatal
290-00054/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 29718 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 69/XII, sobre els funcionaris 
d’habilitació estatal (tram.290-00054/12) us informo, amb el document annex faci-
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litat per la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 13 de febrer de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
La Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran del Depar-

tament de la Presidència ha impulsat la creació d’aquest grup de treball que es va 
constituir formalment el dia 13 de desembre de 2018 amb l’objectiu de donar com-
pliment al punt a) de la Resolució 69/XII del Parlament de Catalunya, sobre els fun-
cionaris d’habilitació estatal.

A la primera sessió d’aquest grup de treball es van convocar formalment repre-
sentants de les següents administracions i institucions: 

– Generalitat de Catalunya
– Sindicatura de Comptes
– Oficina Antifrau de Catalunya
– Govern de l’Estat
– Federació de Municipis de Catalunya
– Associació Catalana de Municipis
– Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local
Tots els organismes convocats van designar representants, excepte el Govern de 

l’Estat que no va designar representant per a aquest grup de treball. Es van enviar 
correus electrònics a la delegada del govern de l’Estat demanant la designació de 
representats, així com la convocatòria de constitució del grup de treball, però no es 
va rebre resposta.

En aquesta primera sessió es va acordar de dur a terme una altra reunió per con-
tinuar amb els treballs dels grup.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Admi-
nistració Local, malgrat que es va aprovar com una modificació de la Llei de bases 
de règim local amb els objectius de clarificar les competències i evitar duplicitats, 
racionalitzar l’estructura organitzativa de l’administració local, garantir un control 
financer i pressupostari més rigorós i afavorir la iniciativa econòmica privada evi-
tant intervencions administratives desproporcionades, suposa en realitat, un canvi 
important en la configuració del sistema competencial que vulnera el principi d’au-
tonomia local i envaeix les competències de la Generalitat de Catalunya.

El Govern de la Generalitat ja s’hi va oposar en la tramitació de l’avantprojecte 
de llei i va presentar-hi esmenes. En la tramitació del Projecte de Llei de racionalit-
zació i sostenibilitat de l’Administració local, la Generalitat va sol·licitar al Consell 
de Ministres la retirada d’aquesta iniciativa per la vulneració del principi d’autono-
mia local, per la invasió de les competències de la Generalitat de Catalunya i per la 
inadequació entre els objectius finals de la reforma i les mesures en què es concre-
ta. Finalment i d’acord amb aquest arguments, el Govern de la Generalitat també 
va presentar el recurs d’inconstitucionalitat contra la aquesta llei, un cop aprovada.

Des de l’entrada en vigor de la LRSAL, els ajuntaments catalans han viscut en 
una indefinició del marc competencial i amb la inseguretat jurídica d’una llei que 
només ha fet que generar dubtes interpretatius. Una situació d’indefinició que ha 
afectat el funcionament diari dels ens locals. Una llei que s’ha mostrat poc útil i im-
possible de desenvolupar, que suposa un autèntic atac a l’autonomia local, i que ha 
estat objecte de nombrosos recursos davant del Tribunal Constitucional.

En el marc de les reunions mantingudes entre el Govern de la Generalitat i el 
Govern de l’Estat s’ha traslladat la necessitat de la derogació d’aquesta llei.
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Finalment, des de la Direcció General d’Administració Local es treballa perma-
nentment per implementar millores d’organització i gestió en tots els procediments 
per garantir que els ajuntaments proveeixin les seves places destinades a habilitats.

Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, secretari

Control del compliment de la Resolució 84/XII, de suport a la 
candidatura de la Vall d’Aran a patrimoni de la humanitat natural i 
cultural
290-00069/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 29557 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 84/XII, de suport a 
la candidatura de la Vall d’Aran a patrimoni de la humanitat natural i cultural (tram. 
290-00069/12), us informo del següent:

A dia d’avui, el Departament de Cultura no té constància que s’hagi presentat 
cap sol·licitud de candidatura de la Vall d’Aran per a ésser patrimoni de la humanitat 
natural i cultural de la UNESCO.

En aquest sentit, cal recordar que la UNESCO valora, molt positivament, que les 
propostes de candidatures que es presentin per a ser inscrites a la Llista del Patrimo-
ni Mundial siguin impulsades o comptin amb el suport de les institucions i organit-
zacions públiques i/o privades més properes al territori, o a l’element que es postula 
per a ser Patrimoni Mundial.

Tan aviat com la proposta de candidatura sigui oficialment presentada, el De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya prestarà, a l’esmentada ins-
titució, l’assessorament tècnic que precisi, per tal que pugui adequar el contingut 
de la proposta als requeriments que exigeix la UNESCO. A més, avaluarà la seva 
viabilitat i, si escau, farà l’oportuna presentació al Consell Assessor del Patrimoni 
Cultural, l’aprovació del qual constitueix un requisit indispensable per a iniciar el 
procés oficial de presentació de qualsevol candidatura davant de les instàncies que 
l’han d’avaluar i, finalment, aprovar.

Barcelona, 5 de febrer de 2019
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 85/XII, sobre la protecció i el 
foment de l’aranès
290-00070/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 29558 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 85/XII, sobre la 
protecció i el foment de l’aranès (tram. 290-00070/12), us informo del següent:
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La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) té com un dels seus eixos 
d’acció la protecció i foment de l’aranès, d’acord amb les disposicions de la Llei 
35/2010, d’1 d’octubre, que regula la llengua occitana a Catalunya. D’acord amb 
aquesta Llei la DGPL actua en coordinació amb el Conselh Genrau d’Aran.

Cal dir, però, que l’acció de la DGPL en favor de l’aranès es remunta i dona con-
tinuïtat a les polítiques desenvolupades des que es va reconèixer l’aranès en l’Estatut 
de 1979, i posteriorment d’acord amb les Lleis 7/1983, de normalització Lingüística, 
i 1/1998, de Política Lingüística (vigent). Com a exemple la DGPL va constituir ja el 
1982 una comissió per establir les normes ortogràfiques de l’aranès, que la Genera-
litat va aprovar el 1983 (Decret 57/1983, de 14 de gener).

Amb la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran, la DGPL assumeix un paper 
nou pel que fa a la difusió de la llengua occitana (de la qual l’aranès és una variant) 
a Catalunya i la seva projecció a l’exterior. En aquest sentit la Generalitat va crear 
l’Institut d’Estudis Aranesi com a acadèmia aranesa de la llengua occitana (Decret 
12/2014, de 21 de gener), i va impulsar el dipòsit d’una versió dels tractats europeu 
en llengua occitana davant la Comissió Europea. La versió lingüística d’aquests 
tractats va ser feta en aranès, i el dipòsit es va formalitzar l’agost de 2014.

S’ha adreçat una carta al Ministeri de Cultura del Govern espanyol, per tal de 
traslladar-li el contingut de la Resolució 85/XII del Parlament de Catalunya. En 
aquest escrit, la consellera de Cultura demana al Ministeri de Cultura que atengui 
l’especial situació sociolingüística de l’aranès, que requereix el màxim esforç de to-
tes les administracions, inclosa la de l’Estat, en compliment de la Carta Europea de 
Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM), que l’Estat va subscriure i ratificar 
el 2001. Per això, en l’escrit es trasllada a l’Administració de l’Estat la necessitat que 
l’Administració de l’Estat empri l’aranès en les seves actuacions en aquest territo-
ri d’acord amb la Resolució 85/XII, li demana una implicació més activa, així com 
estudiar possibles instruments internacionals per facilitar una major relació amb la 
resta de l’espai cultural occità.

Barcelona, 5 de febrer de 2019
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

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

Control del compliment de la Resolució 89/XII, sobre la convocatòria 
de la taula de treball de la indústria dels videojocs
290-00074/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 29672 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 89/XII, sobre la con-
vocatòria de la taula de treball de la indústria dels videojocs (tram. 290-00074/12), 
us informo del següent:

La sessió constitutiva de la Taula de la Indústria del Videojoc s’ha convocat pel 
dia 30 de gener de 2019.

En aquesta taula participen representants de:
– Generalitat de Catalunya: departament d’Empresa i Coneixement; departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies; departament d’Educació; departament de Cul-
tura; departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, i Institut Català 
de Finances.



BOPC 267
21 de febrer de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 49 

– Sector dels videojocs: Clúster Audiovisual de Catalunya, Escola de Noves Tec-
nologies Interactives (UB), Devi.cat, Gamelab, Liga de videojuegos professional i 
Asociación Española de Videojuegos.

– Sindicats més representatius: CCOO i UGT.

Barcelona, 30 de gener de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 6/XII, sobre la transició 
energètica
390-00006/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 29966 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 6/XII, sobre la transició energètica 
(tram. 390-00006/12), del punt g fins el punt o, us informo del següent:

Pel que fa al punt g, s’està treballant amb relació al Decret 147/2009, de 22 de 
setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la im-
plantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya. En aquest sentit, 
s’han mantingut reunions entre els òrgans i organismes implicats del Departament 
de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i Coneixement.

Es preveu formalitzar la creació de la comissió de treball a què fa referència 
aquest punt mitjançant un acord de Govern que està impulsant el Departament de 
Territori i Sostenibilitat.

Quant al punt h, el mes d’octubre de 2018 va entrar en vigor el Reial decret-llei 
15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protec-
ció dels consumidors. Aquest RDL preveu estableix la necessitat d’un desplegament 
reglamentari futur en la línia de simplificar la tramitació de les instal·lacions d’auto-
consum i afavorir-ne la seva implantació.

La Generalitat de Catalunya, a l’espera dels futurs desenvolupaments reglamen-
taris esmentats, ha adaptat la tramitació administrativa de les instal·lacions d’auto-
consum a les novetats que estableix el RDL amb l’objectiu, en el marc de les seves 
competències, de simplificar-la i agilitar-la.

D’altra banda, el mes de febrer de 2017, el Govern, a proposta de l’Institut Català 
d’Energia, va crear la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya, amb 
l’objectiu d’iniciar un treball de col·laboració i d’actuació conjunta entre els diferents 
actors implicats en fer possible que l’autoconsum fotovoltaic esdevingui un dels pi-
lars de la transició energètica a Catalunya.

En el marc de la Taula es van crear diferents grups de treball. Es va crear un 
grup de treball sobre procediments de connexió per consensuar, principalment en-
tre les empreses distribuïdores d’electricitat, les empreses del sector fotovoltaic i 
l’administració de la Generalitat, d’acord amb la normativa vigent, un procediment 
i uns criteris tècnics per a la connexió a la xarxa interior de les instal·lacions d’auto-
consum fotovoltaic. Aquest grup de treball va assolir diversos acords en la línia der 
simplificar els procediments de connexió de les instal·lacions d’autoconsum, espe-
cialment de petita potència.
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Arran de l’aprovació del RDL 15/2018, aquest grup de treball segueix treballant 
en aspectes normatius, per tal de clarificar i consensuar les possibles interpreta-
cions de la normativa vigent i per fer noves propostes als futurs desenvolupaments 
reglamentaris previstos pel Govern central, amb l’objectiu d’impulsar l’autoconsum 
i simplificar-ne el tràmit.

Es va crear també un altre grup de treball d’administracions locals amb l’objec-
tiu de proposar mesures per harmonitzar i simplificar els tràmits municipals per a 
les instal·lacions d’autoconsum i promoure mesures fiscals que les incentivin. En 
aquest sentit, s’està treballant en una proposta d’ordenança municipal tipus per pro-
moure l’autoconsum fotovoltaic, que es preveu tenir enllestida el primer trimestre 
del 2019.

Finalment, l’Institut Català d’Energia ha obert dues convocatòries d’ajuts, els 
anys 2017 i 2018 amb un pressupost de 360.000 € cadascuna, per a bateries associa-
des a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic.

Pel que fa al punt i, arran dels contactes entre el Departament d’Empresa i Co-
neixement (a través de l’Institut Català d’Energia) i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’actual Avantprojecte de llei de territori incorpora diferents estratè-
gies per avançar en la transició energètica a Catalunya, especialment pel que fa a la 
necessitat d’ús del territori per a la implantació d’energia solar fotovoltaica i eòlica. 
Aquest avantprojecte es troba actualment en procés de valoració dels suggeriments i 
al·legacions presentats en el tràmit d’informació pública i incorporació dels aspectes 
atesos, entre els quals, la regulació de les mesures per afrontar la transició energèti-
ca renovable i la lluita contra el canvi climàtic.

Com a aspecte més rellevant, l’avantprojecte inclou que tot el territori català ha 
de disposar d’una estratègia territorial que estableixi una ordenació en relació a la 
ubicació de les instal·lacions de producció d’energies renovables, a més a més de les 
infraestructures de transport i distribució d’energia elèctrica.

Així, aquesta futura llei fixarà les bases per a fomentar la implantació de les 
energies renovables autòctones mitjançant una planificació territorial que determini 
les millors ubicacions possibles, des del punt de vista de l’aprofitament energètic i 
de l’impacte ambiental, atenent a les possibilitats i característiques pròpies de cada 
lloc, i que faciliti els projectes dels agents interessats, potenciant la participació del 
territori en el desenvolupament dels propis projectes.

En base al que estableix aquest avantprojecte, el Departament d’Empresa i Co-
neixement, a través de l’Institut Català d’Energia, i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat han de treballar en la definició dels criteris d’elaboració i el desenvo-
lupament d’aquesta estratègia territorial.

D’aquesta manera, amb l’estratègia territorial en l’àmbit de les energies renova-
bles es produeix la necessària incorporació de la planificació de les infraestructures 
energètiques en els diferents instruments de la planificació territorial catalana.

Aquesta estratègia territorial en l’àmbit de les energies renovables que cal des-
envolupar ha de procurar integrar els projectes d’energies renovables amb la reali-
tat social i econòmica del territori, aconseguint que els beneficis reverteixin en el 
desenvolupament del propi territori tant com sigui possible, de manera que accepti 
els projectes i assumeixi de forma consensuada les infraestructures i inversions ne-
cessàries.

Pel que fa al punt j i al punt k, la consellera d’Empresa i Coneixement ha adreçat 
sengles cartes a la Ministra per a la Transició Ecològica, a la presidenta del Port de 
Barcelona i al president del Port de Tarragona, en què els hi donava trasllat del con-
tingut de la Moció 6/XII per tal que puguin dur a terme el compliment dels punts 
de la seva competència.

Quant al punt l, pel que fa a l’arribada de la línia L1 del metro a Badalona, un 
cop aprovat definitivament l’Estudi Informatiu relatiu a la primera fase del perllon-
gament durant el mes de gener, el Departament de Territori i Sostenibilitat encar-
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regarà a continuació la redacció del Projecte Constructiu corresponent a aquesta 
primera fase (2 estacions i cotxeres-tallers) que permetrà l’arribada de la línia L1 
a Badalona, així com la redacció de l’Estudi Informatiu relatiu a la segona fase del 
perllongament (3 estacions més), que definirà el traçat que enllaçarà aquesta línia 
amb l’estació de Rodalies de Badalona.

D’aquesta manera, i en funció de les disponibilitats pressupostàries, les obres 
de la primera fase podrien començar el 2021, un cop redactat i aprovat el Projecte 
Constructiu que el DTES encarregarà.

En relació a l’arribada de la línia 3 del metro a Esplugues de Llobregat, el DTES 
està redactant el corresponent Projecte Constructiu del perllongament sud de la línia 
L3 de metro, que definirà l’execució de 2 estacions i cua per cotxeres a Esplugues 
de Llobregat.

Aquest projecte quedarà redactat el quart trimestre de 2019, i en funció de les 
disponibilitats pressupostaries, les obres podrien començar el 2020.

Pel que fa a la continuació de les obres de les línies L9 i L10 en el tram central, 
actualment aturades, està pendent d’una possible concessió d’un crèdit per part del 
Banc Europeu d’Inversions per a la finalització dels treballs. El crèdit seria de 740 
M€ amb una carència de 5 anys, el que permetria reduir l’impacte en els pressupos-
tos a curt termini. Una vegada el préstec sigui concedit, es podrà fer una programa-
ció de les obres del tram central.

En relació amb el tren-tramvia al Camp de Tarragona, la Secretaria d’Infraes-
tructures i Mobilitat treballa concertadament amb els ajuntaments del territori, en el 
marc de la taula del Pacte per a les infraestructures del Camp de Tarragona. Aquesta 
taula està integrada per representants del DTES i els alcaldes de Tarragona, Reus, 
Cambrils, Vila-seca i Salou.

El tren-tramvia ha de garantir el manteniment d’un sistema de transport públic 
col·lectiu integrat urbanísticament al corredor ferroviari alliberat entre Cambrils, 
Salou i Port Aventura per la posada en funcionament del nou traçat del Corredor 
Mediterrani entre Vandellós i Tarragona.

En aquest sentit, a la darrera reunió del Pacte per a les infraestructures del Camp 
de Tarragona del passat 14 de desembre de 2018, es va acordar impulsar conjunta-
ment el projecte de tren-tramvia, mitjançant una comissió de seguiment institucio-
nal i una altra de tècnica. També, acordar els termes concrets amb el Ministeri de 
Foment i ADIF, com a responsables del desmantellament previ del corredor ferro-
viari actual en compliment de la Declaració d’Impacte Ambiental del nou Corredor 
Mediterrani. Així, mentre el Ministeri de Foment concreta els termes del desman-
tellament de la via actual i de la titularitat dels terrenys alliberats, el DTES està 
impulsant la redacció dels estudis informatius i projectes constructius de l’actuació, 
amb la tramitació ambiental corresponent i d’un pla especial urbanístic del sistema 
tramviari d’acord amb les previsions de la normativa sectorial vigent.

Finalment, en relació a l’actuació de perllongament de la línia Llobregat - Anoia 
dels FGC des de Plaça Espanya, el PDI preveu que les obres estiguin operatives el 
2020, i en conseqüència el DTES està redactant el projecte bàsic com a pas previ 
del constructiu.

Pel que fa al punt m, les actuacions de desplegament de la Llei 21/2015 en l’àmbit 
legal i reglamentari abasten un doble àmbit:

– En sentit estricte, el desplegament a càrrec del Govern és el desplegament re-
glamentari. La Llei demana en aquest aspecte l’elaboració del projecte de disposició 
que es preveu en l’article 24 de la llei que crea la Taula Social del Transport Públic. 
En compliment del mandat, el DTES ha impulsat la consulta pública prèvia a l’ela-
boració del projecte de reglament. Un cop feta i recollides les propostes correspo-
nents, es troba en elaboració el projecte de Decret relatiu a la dita Taula Social del 
Transport Públic, que n’ha de determinar la forma de representació, el règim dels 
representants i la concreció de les funcions.
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– La Llei disposa (art. 18) que «el Govern, en l’àmbit de les seves competències, 
ha de presentar al Parlament els projectes legislatius pertinents per a l’establiment 
progressiu de nous tributs, tenint en consideració els beneficis i els efectes externs 
derivats del transport públic. En relació amb aquestes figures fiscals que es puguin 
adoptar directament pel legislador català, la Llei 21/2015 actua com una veritable 
«llei d’ordenació» i que té com a destinataris de les seves determinacions tant el 
Govern de la Generalitat com el mateix Parlament atesa la expressa reserva de llei 
formal que recau sobre al matèria tributària. En la mesura que les previsions de 
l’article 18 de la Llei abasten diverses modalitats i figures tributàries que giren ma-
joritàriament a l’entorn de la mobilitat, en particular mitjançant vehicles privats, i 
altres situades en l’àmbit de la capacitat i activitat econòmiques gravades per tributs 
de titularitat local (IBI,IAE) s’ha constituït un grup de treball en el sí de l’ATM de 
Barcelona, integrat per representants de les diverses administracions consorciades 
(Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barce-
lona i AMTU) per analitzar la viabilitat i l’impacte d’aquestes mesures fiscals abans 
de la seva proposta formal que comporta la modificació de la legislació vigent en 
matèria d’Hisendes Locals i també l’establiment amb normes de rang legal adequat 
de noves figures tributàries. La primera reunió d’aquest grup de treball va tenir lloc 
en data 21.12.2018. Així mateix, el Govern de la Generalitat s’ha dreçat al Govern 
de l’Estat per a instar-ne de forma reiterada la recuperació de la inversió en transport 
públic a l’ATM de Barcelona.

Quant al punt n, l’Agencia Catalana del Consum, en l’àmbit de la seva compe-
tència d’activitat inspectora i sancionadora, d’acord amb el Codi de Consum, vetlla 
de manera especial pel compliment de la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

En aquest sentit, l’article 6 indica les mesures per a evitar la pobresa energètica 
i, en el seu apartat 4), estableix específicament que «quan l’empresa subministrado-
ra hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als 
serveis socials municipals per a determinar si la persona o unitat familiar es troba en 
una de les situacions de risc d’exclusió residencial determinades en l’article 5.10.».

Actuacions de l’Agència Catalana del Consum en relació al compliment de la 
Llei 24/2015 de 29 de juliol (dades actualitzades el 25 de gener del 2019):

– Denúncies i comunicacions de talls indeguts: 301
– Inspeccions a empreses elèctriques i de gas per talls indeguts: 90
– Expedients sancionadors incoats: 162
I, finalment, pel que fa al punt o, l’Institut Català d’Energia ha mantingut reu-

nions amb Ports de la Generalitat per assessorar i donar suport a la iniciativa d’ins-
tal·lar punts de recàrrega ràpida o semiràpida i instal·lacions solars fotovoltaiques 
d’autoconsum en les instal·lacions portuàries.

En aquest primer trimestre de 2019 s’ha previst licitar instal·lacions per la re-
càrrega de vehicles elèctrics tenint en compte les consideracions particulars de les 
ubicacions disponibles així com la dels perfils de mobilitat implicats, aspectes que 
juguen un paper clau alhora d’escollir la tipologia d’estació de recàrrega en una ubi-
cació concreta. També es tindrà en consideració la compatibilitat amb la xarxa de 
recàrrega impulsada des de l’Institut Català d’Energia en el Pla estratègic per al des-
plegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 2016-
2019 (PIRVEC), a efectes de completar i compatibilitzar les opcions de recàrrega i 
distribució en el territori d’aquestes infraestructures.

Respecte de les instal·lacions solars fotovoltaiques, també s’està analitzant la seva 
ubicació tant en espais de gestió directa com indirecta, dins de projectes dels con-
cessionaris.

D’altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat informa que el Pla de 
Ports de Catalunya Horitzó 2030 (PPC), actualment en tramitació, preveu dins les 
seves línies d’actuació per contribuir a la mitigació del canvi climàtic l’establiment 
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de diverses Estratègies, en el marc de l’eix estratègic del PPC de la sostenibilitat am-
biental, mitigació i adaptació al canvi climàtic, alineades amb el previst en la Llei 
del Canvi Climàtic.

– Estratègia d’impuls de les energies renovables i de baix impacte ambiental i elec-
trificació progressiva dels ports

Atès que la sostenibilitat ambiental és un àmbit d’aplicació transversal en tots els 
sectors del territori, s’estima necessari millorar l’eficiència energètica del sistema 
portuari establint sinergies amb altres sectors per tal que els beneficis associats al 
canvi energètic tinguin una major repercussió.

A banda de fomentar l’ús d’energies renovables de forma global, es particularit-
zarà pel sistema portuari català potenciant la recerca de mesures que prioritzin les 
energies amb baix impacte mediambiental.

En aquest sentit, es prosseguirà amb les actuacions que ja s’estan duent a terme 
per a la progressiva electrificació dels ports per tal de facilitar la connexió a la xarxa 
elèctrica local de la flota de vehicles i la connexió dels vaixells, així com la substi-
tució de vehicles per models 100% elèctrics, etc. i la progressiva substitució del con-
sum de combustibles fòssils als ports.

Entre d’altres s’avaluarà la possibilitat d’implementar cadenes logístiques d’ener-
gies de baix impacte ambiental com ara GNL i GLP. En qualsevol cas, la reducció 
d’emissions passa necessàriament per la reducció de la dependència de combustibles 
fòssils i l’aposta per les renovables. L’Estratègia d’impuls de les energies renovables 
i de baix impacte ambiental i electrificació dels ports preveu establir les actuacions 
necessàries per materialitzar aquesta aposta.

– Estratègia portuària per a una mobilitat sostenible
Les actuacions a implantar en matèria de mobilitat sostenible es preveu que es-

tiguin integrades en l’Estratègia de mitigació de les emissions de GEH del sistema 
portuari català.

Específicament en l’àmbit de la mobilitat es preveu elaborar una diagnosi com-
pleta de la mobilitat actual del sistema portuari català i establir una Estratègia per 
a la mobilitat sostenible.

L’Estratègia definirà els objectius a assolir i les actuacions a desenvolupar per a 
un canvi modal en la mobilitat tals com l’ús de vehicles i maquinària no contami-
nant, sempre que sigui operativament possible, la millora i promoció del transport 
públic, potenciar el transport ferroviari de mercaderies, l’elaboració de plans de mo-
bilitat i plans de desplaçament, mesures per a facilitar l’ús de mitjans de transport 
no motoritzat, entre moltes d’altres.r.

També definirà els mecanismes a utilitzar per a l’assoliment dels objectius que 
estableixi. Les actuacions a implantar seran d’implantació directa en el cas de ports 
de gestió directa per part de la Generalitat i s’aniran requerint conforme finalitzin 
els títols d’autoritzacions o concessions i/o es renovin o se n’atorguin de noves en la 
resta de ports (algunes mesures o actuacions poden ser d’obligat compliment i d’al-
tres poden introduir-se en els criteris de valoració per a noves concessions). En de-
terminats casos es podrà requerir directament la implementació de certes mesures 
als gestors privats.

El PPC també preveu, dins les mesures d’estalvi energètic, facilitar l’alimentació 
elèctrica directa als creuers i als vaixells comercials, tot promovent l’adaptació de 
les xarxes elèctriques dels ports perquè, en la mesura de lo possible, puguin submi-
nistrar energia elèctrica directament als vaixells durant la seva estada al port, evitant 
així que mantinguin en marxa els seus motors i que emetin una gran quantitat de 
contaminants a la zona portuària.

La proposta del nou Pla de Ports de Catalunya 2030 i el desenvolupament de les 
Estratègies previstes donen resposta al contingut de la Moció. En tot cas, totes les po-
lítiques energètiques a implementar en el Pla de Ports estaran alineades amb les direc-
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trius de la Llei de Canvi Climàtic i d’acord amb les previsions de la Oficina Catalana 
de Canvi Climàtic.

Barcelona, 15 de febrer de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Moció 8/XII, sobre els serveis d’atenció 
a la primera infància
390-00008/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 29866 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 8/XII, sobre els serveis d’atenció a 
la primera infància (tram. 390-00008/12), us informo del següent:

Des del Departament d’Educació s’està treballant en la redacció del projecte de 
Decret que derogarà el Decret 282/2006, de 4 de juliol dels requisits dels centres del 
primer cicle de l’educació infantil.

Aquest projecte de decret vol donar resposta a les demandes socials generades 
envers aquesta etapa educativa, i vol dotar d’un marc legal a la coordinació de totes 
les polítiques de suport a la primera infància que duguin a terme des de les diferents 
administracions.

Amb aquesta nova regulació també s’establiran els requisits que han de complir 
els centres educatius que imparteixen els ensenyament d’educació infantil, el nom-
bre i la qualificació dels professionals que hi treballen, les condicions que han de 
tenir els espais i les instal·lacions, el nombre màxim d’infants per unitat, el procedi-
ment de creació i d’autorització administrativa d’aquests centres i com s’haurà d’es-
tructurar la participació de la comunitat educativa.

Des del Departament d’Educació es vol desplegar i adequar a la nova realitat so-
cial l’establert a l’article 56.5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació:

«En el primer cicle de l’educació infantil s’han d’adoptar mesures de flexibilitat 
que permetin d’adaptar-se a les necessitats dels infants i de les famílies i s’han de 
poder adoptar diversos models d’organització, funcionament i assessorament que 
permetin conciliar amb la vida laboral la responsabilitat primordial de les famílies 
en la criança i l’educació de llurs fills.»

Amb aquest marc normatiu es vol impulsar la qualitat educativa d’aquesta etapa 
amb la millora en la prestació d’aquest servei públic.

Des del Departament d’Educació es fomenta la connexió entre les escoles bres-
sol i els centres d’educació infantil, d’una banda, amb l’organització d’activitats for-
matives adreçades als educadors/res i als mestres, i d’altra banda amb la publicació 
en la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya de materials i recursos adreçats a 
aquesta etapa educativa.

A l’inici de cada curs escolar des del Departament d’Educació es publica la re-
solució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels cen-
tres, entre els que s’hi troben els documents que regulen l’organització de les llars 
d’infants del Departament.

El Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle 
d’educació infantil i el document d’Orientacions pel desplegament del currículum 
0-3, donen eines als educadors/es i als mestres perquè els infants desenvolupin al 
llarg d’aquesta etapa unes capacitats motrius, cognitives, emocionals o d’equilibri 
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personal, relacionals i d’inserció i actuació social, amb l’objectiu d’educar per viure 
i conviure en el nostre mon actual.

Des del Departament d’Educació es reconeix el caràcter estratègic del primer ci-
cle d’educació infantil, que té com a objectiu el desenvolupament global de les capa-
citats dels infants durant els primers anys de vida, a l’inici del procés d’aprenentatge, 
i ha de prevenir i compensar els efectes discriminatoris de les desigualtats d’origen 
social, econòmic i cultural.

Els espais familiars son un servei orientat a les famílies amb infants menors de 
tres anys no escolaritzats, que s’organitzen habitualment en sessions de dues hores 
dos cops per setmana, i poden estar integrats dins d’una llar d’infants o en altres 
espais(lleure, hospitals, etc) amb la presència dels educadors/res i de la família o 
tutors/res legals.

L’objectiu dels espais familiars es reforçar el context familiar, afavorir el desen-
volupament general dels infants, i ajudar a les famílies a prevenir situacions de risc 
derivades de l’aïllament i ajudar-les en la resolució dels problemes quotidians en 
l’educació i la criança dels seus fills.

La intervenció dels i les professionals s’adapta als diferents moments de la sessió 
i està fonamentada en la flexibilitat, el respecte, la tolerància i la disponibilitat de les 
famílies, de manera que amb una actitud oberta es pretén donar suport i orientació 
a les demandes i les necessitats dels infants i de les seves famílies.

També es regularan les escoles rurals que han escolaritzat alumnat de 1 a 2 
anys, per garantir l’atenció d’aquests infants i per evitar que les famílies, per manca 
d’oferta d’aquests ensenyament s’hagi de desplaça a un altre municipi.

El Govern de la Generalitat de Catalunya està compromès amb la coeducació 
perquè és l’eina bàsica per construir un nou model de ciutadania que ha de fer pos-
sible la participació i el desenvolupament de totes les persones. La coeducació és 
l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individua-
litats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real 
d’oportunitats.

Barcelona, 12 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Moció 10/XII, sobre turisme
390-00010/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 29673 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 10/XII, sobre turisme (tram. 390-
00010/12), us informo del següent:

Pel que fa al punt 1.b, les dades oficials (INE) relatives al 2018 s’acaben de fer 
públiques el dia 1 de febrer del 2019, d’acord amb el seu calendari. Serà a partir 
d’ara quan es podrà fer l’anàlisi de les dades i l’informe corresponent.

Quant al punt 3, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies va posar aquest 
punt de la Moció en coneixement del president del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya (CTESC), per tal que hi puguin donar compliment.

Així mateix, i quant al punt 4.a, el Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies informa que el procés selectiu del personal inspector i subinspector és com-
petència de l’Administració General de l’Estat i es convoquen anualment.
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Al 2018 s’han incorporat 10 inspectors de Treball i Seguretat social i 8 subins-
pectors, d’ocupació i seguretat social.

Al 2019 està previst que s’incorporin 10 inspectors i 4 subinspectors, que corres-
ponen a l’oferta pública d’ocupació del 2017.

Des de la transferència de la Inspecció de Treball a l’any 2010, no s’ha produït 
cap augment de plantilla, ja que les places ofertades per part de la Generalitat no 
superen les baixes per concurs de trasllat, i altres causes. Qualsevol increment de 
la plantilla de personal inspector i subinspector necessita l’autorització dels òrgans 
competents (Funció Pública i Economia) al representar un dimensionament de la 
plantilla tant del lloc de treball com de la seva dotació econòmica.

Pel que fa al punt 4.b, la creació d’una entitat clúster requereix un procés que 
comença amb un mapejat i un diagnòstic del sector, actuacions que s’han començat 
a impulsar per part de la Direcció General d’Indústria - ACCIÓ (DGI-ACCIÓ) i la 
Direcció General de Turisme (DGT). Tot i això, cal destacar dos elements rellevants 
en relació amb la creació de clústers i al programa Catalunya Clústers:

– L’entitat clúster es una associació privada que requereix un compromís i un 
lideratge per part, principalment, d’un grup d’empreses, així com d’altres agents.

– L’acreditació al programa Catalunya Clústers, gestionat per la DGI-ACCIÓ, és 
voluntària i requereix el compliment de diferents requisits que la entitat clúster as-
soleix, normalment, després d’un cert temps de la seva constitució.

Fets aquests aclariments previs, cal destacar que el mes de desembre de 2018 
va començar la fase de mapeig d’empreses i agents clau, en la qual hi participen la 
DGI-ACCIO i la DGT. Aquesta fase s’allargarà durant els primers mesos de l’any 
2019 i resultarà en un document sobre la qual s’ha de constituir la base de l’enfo-
cament estratègic del clúster i l’anàlisi de la viabilitat de la seva futura constitució.

Quant al punt 4.c, s’ha creat un eix específic, el número 3, dins el Pla estratègic 
de turisme de Catalunya, que pren per nom «Atraure les inversions necessàries» i 
que es desplega en tres iniciatives:

a) Implementar un programa de creació de valor per a inversors.
b) Activar un programa de captació d’inversions turístiques
c) Posar en marxa un programa d’emprenedoria i suport a MiPiMEs
El punt a preveu la creació d’un manual, i amb aquest objectiu s’han mantingut ja 

reunions amb empreses especialitzades en la captació i comercialització d’actius turís-
tics per sondejar i conèixer els aspectes que permetin la definició de la contractació d’a-
quest servei. S’ha fet una exploració d’alguns dels principals fòrums associats a la in-
versió en el sector turístic (Hotelforum, Tourism Investment, MIPIM, REXPO, HTIF, 
Investour etc) per valorar l’oportunitat de participar-hi així com identificar detalls que 
permetin ser aplicats en el manual a crear. També s’han mantingut contactes amb l’Or-
ganització Mundial del Turisme per analitzar la tipologia dels projectes amb interès 
potencial que haurien d’integrar el manual, així com avaluar algunes de les eines de la 
pròpia UN-WTO al servei de la captació de possibles inversors.

Pel que fa al punt 4.d, la participació dels ens locals en l’impost sobre les esta-
des en establiments turístics (IEET), està fixada per la Llei 5/2017, del 28 de març 
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i re-
gulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en esta-
bliments turístics sobre elements radiotòxis, sobre begudes ensucrades envasades i 
sobre emissions de diòxid de carboni, en un percentatge del 50%, que va suposar un 
increment del 20% respecte a l’aprovat en la llei de creació de l’impost.

En les diverses reunions que la Direcció General de Turisme manté amb els ens 
locals i les associacions que els representen, això com en general amb el sector turís-
tic, s’explica la limitació que suposa obtenir menys recursos per realitzar una millor 
política de redistribució al territori.
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Amb els recursos disponibles d’acord amb els percentatges i la distribució actual, 
la Direcció General de Turisme centra l’assignació de manera preferent en els aspec-
tes de la iniciativa, per millorar la competitivitat del territori.

El conveni de col·laboració amb Lloret de Mar segueix aquest objectiu. I la con-
vocatòria de plans de foment per la millora del turisme als ens locals també està 
prevista enguany (2019) amb aquest mateix objectiu, de millorar la competitivitat i 
assolir un model més equilibrat.

Cal especificar que aquest és també l’eix del nou Pla estratègic de turisme de Ca-
talunya 2018-2022 i, per tant, en aquest sentit es treballa.

Quant al punt 4.e, us envio, annex, l’informe elaborat per la Direcció General de 
Turisme sobre el turisme de congressos i reunions a Catalunya.

En relació amb el punt 4.f, l’Agència Catalana de Turisme, i amb coordinació 
amb Turisme de Barcelona, planifica ja les accions de cara al 2019 i següents per tal 
d’incrementar la presència en fires, esdeveniments i accions de promoció previstes.

Pel que fa al punt 4.g, està previst disposar i publicar una informació més deta-
llada de les activitats finançades per l’IEET als ajuntaments. La justificació que ens 
presentaran els ajuntaments haurà de explicitar en quins dels apartats previstos a la 
normativa han aplicat els recursos.

La previsió és tenir les justificacions a juny del 2019 i amb la documentació rebuda i 
revisada es detallaran els projectes (conceptes) el cost i els romanents si es produeixen.

Pel que fa a augmentar la participació directa dels ajuntaments en la pressa de 
decisions i en la gestió de les activitats finançades en l’IEET a Catalunya, els meca-
nismes de governança del Fons per al foment del turisme es troben articulats en el 
Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el reglament del FFT, la participa-
ció dels ajuntaments en la Comissió del FFT s’estableix en una persona representant 
del departament competent en matèria de cooperació local i dues persones represen-
tants de les administracions locals catalanes.

Amb l’objectiu de reforçar la participació dels ajuntaments en la pressa de deci-
sions, i tenint en compte el pes que té la ciutat de Barcelona en el FTT, en el projecte 
de decret del reglament de Turisme de Catalunya actualment en tramitació, s’incre-
menta la composició de la Comissió del FFT, integrant una persona en representació 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Quant al punt 4.h, en els diferents aeroports de Catalunya hi ha oficines d’infor-
mació turística gestionades entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Bar-
celona i Turisme de Barcelona, considerades oficines de màrqueting i informació 
turística segons el Pla estratègic de Turisme 2020.

L’Agència Catalana del Consum (ACC) ha col·laborat amb el personal d’aques-
tes oficines en la creació d’opuscles adreçats a les persones consumidores turistes:

http://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/publicacions/documents/ar-
xius/Consells-turistes-consumidors.pdf

I també amb formació puntual en matèria de drets dels passatgers i dels deures i 
obligacions de les companyies aèries en la Unió Europea.

A banda, en l’oficina de turisme que la Generalitat de Catalunya té en la terminal T1 
de l’Aeroport de Barcelona, l’ACC disposa d’un terminal on constantment hi apareixen 
infografies, recomanacions i consells respecte dels drets dels passatgers i passatgeres.

En cas d’especial oportunitat, com ara la temporada de més viatges, major 
afluència turística, previsió de situació de vagues de personal de companyies aèries 
i/o de serveis de terra o handling que hi són vinculats, l’ACC ha contractat l’exposi-
ció, en les pantalles de les àrees properes a l’embarcament de les principals termi-
nals aeroportuàries catalanes, de vídeos i/o missatges sobre els drets dels viatgers 
en formats sintetitzats i clarament assumibles.

Tot això sens perjudici de l’estudi i comprovació presencial i també en línia de 
les condicions de contractació i pràctiques comercials que les companyies aèries 

http://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/publicacions/documents/arxius/Consells-turistes-consumidors.pdf
http://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/publicacions/documents/arxius/Consells-turistes-consumidors.pdf
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apliquen en les seves relacions amb les persones consumidores de Catalunya, degu-
dament assumit pels Serveis d’Inspecció i Disciplina del Mercat de l’ACC.

Finalment, i pel que fa al punt 4.i, la Direcció General de Turisme ha encomanat 
un informe sobre la mobilitat de fluxos a EURECAT a través de la l’ús de la telefo-
nia mòbil. Aquesta anàlisi s’està fent sobre 3 zones del país: Barcelona-L’Hospitalet, 
Costa Daurada Centre i Costa Brava Sud. Una de les parts del treball encomanat és 
l’anàlisi de la mobilitat d’entrada i sortida a cada zona amb identificació de la tipo-
logia de les activitats dels usuaris, trajectes i càlcul de fluxos.

Barcelona, 6 de febrer de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Annex

Informe sobre el turisme de congressos i reunions a Catalunya
Moció 10/XII del Parlament de Catalunya, sobre turisme

Context
El Catalunya Convention Bureau (en endavant CCB) és el programa de l’Agèn-

cia Catalana de Turisme responsable de la promoció internacional i la dinamització 
de l’activitat de reunions a Catalunya, congressos, convencions, viatges d’incentius 
i esdeveniments professionals. El CCB va ser llençat al final de l’any 2010 amb el 
suport d’unes 100 empreses i entitats afiliades, i avui ja compta amb uns 235 afiliats.

En els 8 anys de funcionament del CCB, entre els reptes assolits cal destacar els 
següents: 

– És un projecte consolidat, principalment a nivell estatal i nacional.
– És considera un bon referent, principalment a nivell nacional i estatal, i es dife-

rencia entre el sector per «l’atenció, i la diversificació i innovació en accions».
– Disposa de bona prescripció i satisfacció entre les empreses catalanes afiliades 

al programa, les quals destaquen del CCB «el tracte tipus empresa-client, el senti-
ment de ser valorat, la escolta-activa, i la facilitació de sinèrgies».

– Ha implantat un model integrat de promoció amb d’altres entitats i Convention 
Bureaux territorials catalans.

– Ha estructurat l’oferta catalana, fent un bon inventari de l’activitat de reunions 
de Catalunya i desenvolupant producte considerant Catalunya com una destinació 
integral de reunions.

– Ha desenvolupat una estratègia i acció promocional internacional a través dels 
Centres de Promoció Turística a l’exterior de l’ACT que fins al moment sols treba-
llaven el segment vocacional.

– Ha creat un calendari d’esdeveniments propis de gran format i de referència a 
la indústria de les reunions de Catalunya, que són els següents: el MEET Catalunya, 
el Fòrum de Reunions de Catalunya, el CONNECTA Catalunya, el programa Am-
bassadors, i el Programa de formació continuada dirigida al sector.

– Creació i gestió d’un programa Ambassadors que avui agrupa a uns 147 mem-
bres, professionals catalans d’alt nivell del sector de la recerca i empresarial, refe-
rents de les diferents economies catalanes que tenen influència internacional i amb 
capacitat de prescriure Catalunya per a la captació d’esdeveniments professionals,

Alhora, com a reptes pendents que el CCB hauria de treballar en els propers anys
s’identifiquen els següents: 
– Fer marca Catalunya Destinació de Reunions.
– Enfortir la comunitat de les reunions de Catalunya i a la seva capacitat col·la-

borativa i d’innovació.
– Desconcentrar l’activitat, millor segmentació i visualització integral de l’oferta.
– Millorar la generació de negoci i el seu equilibri territorial, major orientació 

al negoci.
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– Generar més informació i data pròpia de l’activitat de les reunions i els mer-
cats.

– Adaptar les eines i oportunitats que genera l’entorn digital.
Actualment, i considerant els reptes pendents abans mencionats, el CCB està de-

finint el Pla de màrqueting de reunions de Catalunya 2022, el qual s’integra dins del 
nou Pla de màrqueting turístic de Catalungya 2018-2022.

En paral·lel al desenvolupament d’aquest pla, s’està treballant en la definició d’un 
sistema de seguiment de l’activitat de les reunions, congressos, convencions i viat-
ges d’incentius (Tourism Data System: MICE). Aquest sistema permetrà respondre 
a un dels reptes pendents i a la necessitat de disposar de data pròpia que ens permeti 
quantificar i valorar l’activitat de reunions que es genera al conjunt de Catalunya i 
analitzar el comportament d’aquest mercat. Per al desenvolupant d’aquest sistema es 
compta amb el suport d’Eurecat.

Anàlisi
Turisme de Reunions a Catalunya: en els darrers 12 mesos, 1,5 milions de viatgers 

han visitat Catalunya per motius de negoci, generant una despesa que supera ja els 
1.700 milions d’euros, concentrats bàsicament a Barcelona i a la costa

Catalunya és un territori pioner i d’un gran dinamisme en l’àmbit industrial, co-
mercial i de serveis, i actualment representa una de les principals regions europees 
en el sector turístic de reunions. En els darrers 12 mesos, 1,5 milions de viatgers 
han visitat Catalunya per motius de negoci, generant una despesa que supera ja els 
1.700 milions d’euros, segons dades de l’Idescat. A més a més, es tracta d’un turis-
me que contribueix a la desestacionalització, ja que la seva ràtio de concentració en 
el període estival és del 30%, fet que garanteix una distribució homogènia durant 
tot l’any. L’atractiu de Catalunya pel turisme de reunions està basat en la qualitat de 
les seves infraestructures, la professionalitat dels organitzadors, la riquesa cultural i 
gastronòmica i la diversitat dels seus entorns.

Barcelona és un referent mundial tant pel segment corporatiu com associatiu
La gran majoria de la demanda del turisme de reunions es concentra a Barce-

lona, situada en el top 5 de les destinacions de reunions mundials i considerada la 
millor destinació de congressos l’any 2017. La capital catalana és la segona ciutat al 
món on més reunions corporatives s’han organitzat, i la primera on més reunions as-
sociatives internacionals es celebren amb un total de 195 reunions (segons la Inter-
national Congress and Convention Association, ICCA). Segons estadístiques realit-
zades pel Barcelona Convention Bureau/Turisme de Barcelona, Barcelona va acollir 
un total de 2.134 congressos i convencions l’any 2017, un 10,5% més que el 2016, 
en els que van participar uns 675.000 delegats, amb un increment del 14% respecte 
a l’any anterior 2016. L’impacte econòmic s’estima en 1.850 milions d’euros (2017), 
un 8,1% més que l’any anterior. Les convencions professionals van créixer un 6.2% 
i els congressos van augmentar un 10,5%. I unes 456 reunions es van organitzar en 
altres comarques de Barcelona, fora de la ciutat.

La demanda es concentra principalment en 5 mercats emissors i 4 indústries
Els principals mercats emissors de Catalunya van ser el mercat domèstic, França, 

Alemanya, Regne Unit i els Països Nòrdics. Pel que fa als segments industrials, les 
reunions estan concentrades principalment en 4 indústries: la farmacèutica, l’auto-
moció, la construcció i les TIC.

Catalunya és referent en sectors industrials i de coneixement d’alt valor afegit, 
que poden ajudar a atraure reunions.

Els principals clústers industrials de Catalunya són el tèxtil, els components de 
l’automòbil, l’alimentació, la química, la farmacèutica i la biotecnològica. Tot i que 
el teixit industrial està molt concentrat en les comarques del Barcelonès, cada ter-
ritori ha desenvolupat diferents indústries i n’ha esdevingut especialista, com per 
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exemple Tarragona, que ha desenvolupat un dels sectors petroquímics més impor-
tants del Sud d’Europa. Aquesta diversitat de sectors industrials en cadascun dels 
territoris permet a Catalunya diversificar els seus targets i atraure reunions, conven-
cions, congressos etc. de sectors molt diversos.

Principals sectors econòmics a Catalunya per provincia

Comarques de
Barcelona

Barcelona ciutat Lleida Girona Tarragona

Tèxtil Biotecnologia Agrícola Alimentació Químic

Logística Mèdic Construcció Suro Logística

Automoció Tèxtil Alimentació Ceràmica Agroalimentació

Universitari Farmacèutic Nàutica Mèdic

Químic Joieria Mèdic

Aeroespacial Edició

Electrònica Audiovisual

Industrial
(packaging) Ferrocarril

Indústria
Nàutica Universitari

Font: Agència Catalana de Turisme - Catalunya Convention Bureau

Addicionalment, durant els darrers anys s’han dut a terme molt esforços en el 
foment de la innovació i la investigació científica, fet que ha permès que Catalunya 
hagi esdevingut un dels hubs Europeus en innovació i recerca. Actualment, Catalu-
nya disposa de 15 parcs científics i d’innovació, grans generadors i prescriptors de 
reunions internacionals a Catalunya.

L’activitat de reunions va més enllà de l’activitat turística pel públic al que es di-
rigeix, és considera una gran eina per a la visualització i posicionament d’un país, i 
per a la seva dinamització econòmica com a palanca de generació de noves oportu-
nitats de negocis i de projectes de recerca per al territori.

Pla de màrqueting de reunions de Catalunya
Tenint en compte la situació actual, es planteja com a visió 2022 del negoci de 

reunions a Catalunya la següent: diferenciar Catalunya posicionant-la com una des-
tinació per a reunions experiències, singulars i molt personalitzades, aconseguint 
una millor distribució del negoci en el territori.

Amb aquesta visió, el Pla de màrqueting de reunions de Catalunya pretén asso-
lir de cara al 2022, a través de l’estratègia proposada, un creixement significatiu del 
turisme de reunions millor repartir pel territori.

Per a l’assoliment d’aquest objectiu, el valor que ha d’aportar el CCB és: posicio-
nar la marca Catalunya com a destinació internacional de reunions, generar negoci 
pels socis (leads), i d’altra banda, oferir serveis de suport als seus clients (organitza-
dors de reunions internacionals), col·laboradors comercials i socis interns.

El Pla, el qual s’està acabant de definir, planteja els següents objectius i línies 
estratègiques d’actuació per tal d’assolir la visió proposada: 

1. Definir i consensuar l’estratègia de la marca de reunions de Catalunya, acti-
vant la marca i fent la posterior comunicació internacional.

2. Generar interès i preferències per Catalunya, apostant per fer una comunicació 
més selectiva i segmentada.

3. Implementar l’ecosistema digital del CCB, desplegant un gran esforç en màr-
queting digital.
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4. Conquerir i retenir nous clients, incorporant un sistema de CRM i la figura 
d’un Account Based Marketing que permeti realitzar plans de captació específics i 
generar noves oportunitats de negoci per al sector català de les reunions.

5. Generar un volum rellevant de nous contactes/leads, participant en accions 
especialitzades i organitzant de pròpies específiques amb una clara orientació a ne-
goci.

6. Augmentar el rendiment del programa Ambassadors, donant continuïtat i op-
timitzar aquest programa.

7. Activar el Programa d’aliances estratègiques, establint acords i sinèrgies amb 
proveïdors.

8. Aportar valor al sector, donant suport a la realització del seu màrqueting, 
oferint: educació, continguts, digitalització, comercial, i intel·ligència de mercat.

9. Alinear l’organització amb l’estratègia i transformar-la en una unitat orientada 
a resultats, alienant l’organització i la gestió.

10. Consolidar el model de col·laboració amb el sector, enfortint la relació amb 
el sector.

Està previst que la definició del Pla es finalitzi durant l’any 2019, tot i això el Pla 
d’accions i objectius del CCB per a l’any 2019 ja té previst començar a treballar en 
el desplegament de les línies estratègiques identificades en aquest pla.

Barcelona, 29 de gener de 2019

Control del compliment de la Moció 11/XII, sobre l’ocupació 
d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals
390-00011/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 29775 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 11/XII, sobre l’ocupació d’immobles 
per a dur-hi a terme activitats il·legals (tram. 390-00011/12), us informo del següent:

Amb relació a l’apartat a), el consum de drogues és un fenomen canviant, tant 
pel que fa la distribució i venda com a la forma de consum, que requereix d’una ac-
ció coordinada entre diferents agents de la comunitat i d’estratègies de ràpida im-
plementació.

Atenent a la informació que disposa la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra (PG-ME), no es pot vincular la denominada activitat dels narcopisos de 
Barcelona amb els fluxos de determinat tipus de turisme. A banda, és una realitat 
l’existència de turistes que adquireixen substàncies a través d’aquests punts de ven-
da. Per aquest motiu, no es pot establir una relació directa de causa-conseqüència 
entre tots dos fenòmens.

El narcoturisme o les rutes internacionals de narcoturisme són conceptes creats 
pels mitjans de comunicació. Si bé molts turistes viatgen a Barcelona coneixent les 
facilitats que hi ha a l’hora d’aconseguir droga, en especial la marihuana, no es té 
constància que Barcelona, Catalunya o l’Estat espanyol formin part de rutes inter-
nacionals de narcoturisme, ni que el narcoturisme sigui un element que per sí sol 
generi fluxos de viatgers d’oci amb aquest propòsit. L’oferta de marihuana o altres 
substàncies estupefaents en zones d’oci o la possibilitat d’adquirir-les no es diferen-
cia gaire d’altres ciutats europees com Berlín, Roma, París, Londres, Amsterdam o 
Copenhaguen.
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A més, no consta que Europol treballi fitxers d’anàlisi del narcoturisme ni que 
existeixin rutes de narcoturisme; si això fos una realitat tindria una resposta policial 
i judicial a nivell europeu. No es nega l’existència d’un vincle potent entre determi-
nat turisme i la facilitat per l’adquisició i consum de substàncies estupefaents, ara 
bé, no es coneix l’existència d’ofertes d’empreses o d’estructures organitzatives que 
explotin aquesta marca, que ofereixin aquest producte com a atractiu turístic o que 
tinguin beneficis econòmics a través d’aquestes ofertes.

No obstant això, la PG-ME treballa intensament per fer front a la problemàtica 
dels narcopisos i les conseqüències associades. En aquest sentit, es duu a terme una 
considerable activitat detectant i controlant els pisos, comissant substàncies, iden-
tificant consumidors o presumptes traficants i realitzant les corresponents entrades 
i perquisicions. En tot cas, s’ha de tenir en compte que l’activitat policial depèn en 
bona mesura de les autoritzacions judicials d’entrada en habitatges, la qual cosa, 
sense dubte, requereix una notable recollida d’informació per fonamentar adequa-
dament les decisions de jutges i tribunals. També s’afegeix la complicació dels con-
tinus canvis de persones que sovintegen aquests pisos i que s’hi instal·len, tot seguit, 
en un altre habitatge de la zona.

Paral·lelament i per donar resposta a les ocupacions pacífiques que també gene-
ren malestar veïnal, en data 16 de gener de 2019 va entrar en vigor el nou Procedi-
ment d’actuació policial en ocupacions d’immobles aliens sense violència ni intimi-
dació amb l’objectiu d’incrementar l’eficàcia i l’eficiència policial en la lluita contra 
aquest fenomen.

Entre els objectius que es volen assolir amb la implementació d’aquest procedi-
ment es troba marcar uns criteris homogenis en el procediment policial d’actuació 
davant del delicte d’ocupació d’immobles. S’estableixen les directrius a les unitats 
instructores dels atestats i es millora la qualitat de les dades introduïdes a les apli-
cacions corporatives de la PG-ME. Finalment, es facilita la interlocució amb les en-
titats bancàries, administracions i empreses de gestió de patrimoni per millorar els 
mecanismes de coordinació en la interposició de denúncies a les Oficines d’Atenció 
al Ciutadà de la PG-ME.

Aquest procediment corporatiu suposa millorar i clarificar l’operativa policial de 
la PG-ME davant un fenomen tan complex com és l’ocupació d’immobles. A banda, 
es treballa en coordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona en diferents dispo-
sitius, els més rellevants són els que tenen a veure amb els narcopisos que afecten al 
districte i de forma principal al barri del Raval (dispositiu RIBOT).

Alguns dels resultats més importants d’operacions liderades per la PG-ME en la 
lluita contra els fenomen dels narcopisos són:

Resultats del dispositiu del 29 d’octubre de 2018 a Ciutat Vella:
– 700 efectius de la PG-ME amb col·laboració de la Guàrdia Urbana de Barce-

lona.
– 40 entrades a pisos.
– 58 detencions i 17 investigats en recerca policial.
– 39 detinguts posats a disposició judicial.
– 18 dels 39 detinguts posats a disposició judicial van ingressar a presó provisi-

onal.
– 15 pisos recuperats i retornats als seus propietaris.
– 3 pisos tapiats.
Narcopisos desarticulats des de l’1 de novembre de 2018:
– Entrada i perquisició judicial: 5
– Desnonament civil o penal: 2
– Per pressió policial: 19
La PG-ME desenvolupa una intensa activitat en la generació d’intel·ligència po-

licial. Aquest projecte és una actuació emmarcada en el Pla del Departament d’In-
terior per a aquesta legislatura. La tasca que es fa en aquest àmbit i la coordinació 
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que es manté amb els organismes de cooperació policial internacional propicia un 
intercanvi d’experiències i d’informació d’interès policial que permet estar amatents 
a qualsevol canvi de tendència delictiva, nous fenòmens delinqüencials, com podria 
ser el cas, en un futur, de les rutes del narcoturisme.

Segons informa el Departament de Salut, la Sub-direcció General de Drogo-
dependència gestiona i té les competències de salut en matèria de prevenció, assis-
tència i tractament de les drogodependències, i coordina els dispositius tant gover-
namentals com no governamentals implicats en l’atenció a les drogodependències.

Des d’aquesta Sub-direcció s’han impulsat i desenvolupat actuacions per a la 
prevenció dels riscos associats al consum de drogues, especialment en la població 
de joves i des d’àmbits diversos que atenen aquesta població (educatiu, oci nocturn, 
laboral, lleure, família, serveis de salut, comunitat) i per a l’atenció i tractament de 
les drogodependències.

Catalunya disposa d’una àmplia Xarxa d’Atenció a les Drogodependències per 
donar resposta a la problemàtica del consum de drogues a través d’una diversitat de 
serveis que van des de serveis de reducció de danys que atenen persones amb con-
sum actiu de drogues, principalment per via injectada, a centres d’atenció i segui-
ment de les drogodependències, orientades al tractament, i serveis per a la rehabi-
litació i la reinserció a la comunitat (comunitats terapèutiques, centres de dia, pisos 
de reinserció).

Actualment a Catalunya hi ha 63 Centres d’Atenció i Seguiment (CAS), 11 uni-
tats hospitalàries de desintoxicació, 5 Unitats de Patologia Dual, 21 comunitats te-
rapèutiques, 10 centres de dia, 21 programes de reinserció comunitària, 22 pisos de 
reinserció, 1 hospital de dia, 1 unitat de crisi i 42 serveis de reducció de danys (16 
centres fixos, 6 unitats mòbils, 12 sales de consum, 8 equips de carrer).

La implementació dels programes d’atenció a les drogodependències es du a ter-
me no només des de serveis específics, sinó també en la xarxa normalitzada de re-
cursos sanitaris (serveis d’atenció primària, farmàcies, ...), amb l’objectiu de donar 
una atenció integrada dins de la comunitat. En són exemples el Programa Beveu 
Menys en atenció primària i el Programa d’Intercanvi de Xeringues en atenció pri-
mària i farmàcies comunitàries.

D’altra banda, la Sub-direcció General de Drogodependències promou una línia 
de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre, per a les 
actuacions en l’àmbit de la salut de prevenció i tractament de les drogodependències.

En els darrers quatre anys, a la ciutat de Barcelona, especialment a Ciutat Vella, 
s’ha produït una estratègia de venda de petites quantitats a locals i habitatges, la qual 
cosa té un impacte en la comunitat de veïns on està ubicat l’habitatge. Aquest tipus 
d’actuació s’ha vist afavorida per la desocupació de pisos.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona és l’organisme que té la competència en 
desenvolupament de programes de prevenció i atenció a les drogodependències, la 
coordinació i l’avaluació a la ciutat de Barcelona en consonància al Pla d’acció sobre 
drogues de Barcelona.

Per fer front a aquesta situació, es va crear una Comissió de seguiment de la 
problemàtica de drogues al Raval liderada per la Regidoria de Ciutat Vella, que es 
reuneix cada 3 mesos i representada per membres de l’Ajuntament de Barcelona 
(regidoria del districte de Ciutat Vella, guàrdia urbana, Institut Municipal d’Habi-
tatge, Agència de Salut Pública de Barcelona), membres de la Generalitat de Catalu-
nya (Sub-direcció General de Drogodependències, Mossos d’Esquadra, Agència de 
l’Habitatge de Catalunya), associacions de veïns i representants polítics.

Entre les mesures dutes a terme, s’han reforçat els recursos destinats a salut a 
Ciutat Vella i s’ha elaborat i desplegat un Pla de xoc específic i integral per donar 
resposta a la problemàtica que genera el tràfic i consum de drogues en pisos, amb 
actuacions en matèria d’habitatge, l’espai públic, la prevenció i la seguretat.
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En relació a la cooperació i la col·laboració amb l’Administració general de l’Es-
tat, la Sub-direcció General de Drogodependències col·labora amb el Plan Nacional 
sobre Drogas a través de la Comisión Interautonómica.

A banda, el Departament de Salut disposa d’una Comissió Interdepartamental on 
hi participen tots els actors implicats en el territori de Catalunya.

A la pàgina web de la Sub-direcció General de Drogodependències, Canal dro-
gues, es poden consultar les línies d’acció desenvolupades, així com tots els recursos 
de la Xarxa d’Atenció a les drogodependències.

Pel que fa a l’apartat b), des de fa anys la gestió de l’habitatge és una qüestió de 
difícil gestió a la ciutat de Barcelona.

La problemàtica associada a l’ocupació d’immobles té una especial afectació a 
la seguretat pública de qualsevol municipi. Aquesta qüestió és abordada en el marc 
de les juntes locals de seguretat i de les corresponents taules de coordinació ope-
rativa. L’abordatge d’aquest fenomen és sempre transversal, amb implicació de tots 
els òrgans de l’Administració local amb responsabilitats, tant a nivell policial, com 
des del vessant assistencial, amb una especial atenció quan es detecten situacions de 
persones grans o menors especialment vulnerables.

En aquest marc d’actuació, des de les àrees bàsiques policials i en coordinació 
amb els ajuntaments, tant amb els serveis policials com assistencials, des de les ofi-
cines de relacions amb la comunitat es realitza i es manté el contacte permanent 
amb les associacions veïnals, les quals, en moltes ocasions, canalitzen les queixes i 
les denúncies en cas d’afectació per fenomen d’ocupació il·legal d’immobles.

Malgrat que la PG-ME amb coordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona 
impulsen una activitat preventiva important, no es pot obviar que les problemàtiques 
associades a l’habitatge requereixen d’una resposta transversal, amb diversos actors 
implicats.

Barcelona, 11 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 47/XII, sobre l’estat de l’educació 
pública
390-00047/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019

Control del compliment de la Moció 48/XII, sobre la política 
universitària i de recerca
390-00048/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019
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Control del compliment de la Moció 49/XII, sobre les actituds 
negacionistes de la violència masclista que posen en perill els drets 
de les dones
390-00049/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019

Control del compliment de la Moció 50/XII, sobre la seguretat 
ciutadana
390-00050/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019

Control del compliment de la Moció 51/XII, sobre el balanç del primer 
any de legislatura pel que fa a la repressió, la defensa dels drets 
fonamentals i l’autodeterminació
390-00051/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.02.2019

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre l’estat de l’avantprojecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat per al 2019
361-00010/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 29564).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 172 
del Reglament del Parlament, proposa la compareixença davant el Ple del Parlament 
següent: 

Càrrec
President de la Generalitat
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Motivació
Per novè any consecutiu, el Govern de la Generalitat ha iniciat l’any en pròrroga 

pressupostària. Els pressuposts s’haurien d’haver presentat el passat més d’octubre i 
en ple més de febrer del 2019 es desconeix el calendari de presentació dels mateixos 
i, més enllà d’algunes dades, no es disposa d’informació detallada dels mateixos. És 
per aquest motiu reclamem la compareixença del president de la Generalitat perquè 
expliqui si finalment el seu govern presentarà els pressupostos i en cas que sigui així 
el contingut dels mateixos.

Finalitat
Informar sobre l’estat en què es troba l’avantprojecte de llei de pressupostos de 

la Generalitat per al 2019.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre el motiu pel qual no presenta els 
pressupostos de la Generalitat per al 2019
361-00011/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 29686).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 172 
del Reglament del Parlament, proposen la compareixença davant el Ple del Parla-
ment següent: 

Càrrec
President de la Generalitat

Motivació
La no presentació dels Pressupostos de la Generalitat per al 2019.

Finalitat
Conèixer els motius per no haver presentat els pressupostos a data d’avui, així 

com el calendari previst pel Govern per la seva aprovació.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
del Ple perquè informi sobre l’incompliment amb relació al termini 
per a presentar el projecte de llei de pressupostos
361-00012/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 30201).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 172 del Reglamento del Parlamento, propone la 
siguiente comparecencia ante el Pleno del Parlamento: 

Cargo
Presidente de la Generalitat

Motivación
Debido al incumplimiento del Govern de la Generalitat de presentar el proyecto 

de ley de presupuestos de la Generalitat en el plazo legalmente previsto (antes del 
10 de octubre de cada año).

Finalidad
Someterse al debido control parlamentario en relación con dicho incumplimiento.

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a 
donar compte de l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per 
al 2019
350-00006/12

ANUNCI

Anunci: President de la Generalitat (reg. 30404).
Coneixement: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Interior
330-00078/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 30282 / Coneixement: 19.02.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència de la consellera de la Presidència i portaveu del Go-
vern durant els dies 18 i 19 de febrer de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, 
s’encarregarà del despatx del seu Departament i de les seves atribucions el conseller 
d’Interior.
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Així mateix, durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, els dies 
18, 19 i 20 de febrer de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del 
despatx del seu Departament la consellera de Cultura.

Cordialment,

Barcelona, 16 de febrer de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 36/2019, de 16 de febrer, d’encàrrec del despatx de la consellera 
de la Presidència i portaveu del Govern al conseller d’Interior els dies 18 i 19 de febrer 
de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7812A, del 18 de fe-
brer de 2019.

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la 
consellera de Cultura
330-00079/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 30282 / Coneixement: 19.02.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència de la consellera de la Presidència i portaveu del Go-
vern durant els dies 18 i 19 de febrer de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, 
s’encarregarà del despatx del seu Departament i de les seves atribucions el conseller 
d’Interior.

Així mateix, durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, els dies 
18, 19 i 20 de febrer de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del 
despatx del seu Departament la consellera de Cultura.

Cordialment,

Barcelona, 16 de febrer de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 37/2019, de 16 de febrer, d’encàrrec del despatx del conseller de 
Territori i Sostenibilitat a la consellera de Cultura els dies 18, 19 i 20 de febrer de 2019, 
mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7812A, del 18 de febrer de 2019.
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