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TAU L A D E C O N T I N G U T
2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
2.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre les millores a l’Escola La Floresta, de Tarragona
250-00414/12
Rebuig

9

Proposta de resolució sobre la llengua de signes a les escoles
250-00456/12
Rebuig

9

Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00647/12
Retirada

9

Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i les cultures dels alumnes
250-00649/12
Retirada

9

Proposta de resolució sobre la problemàtica de la zona inundable de Sant Salvador,
al municipi del Vendrell
250-00698/12
Retirada

9

3. Tramitacions en curs
3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció residencial i d’atenció diürna
250-00587/12
Esmenes presentades

10

Proposta de resolució sobre les necessitats del barri de la Mina de Sant Adrià de
Besòs
250-00612/12
Esmenes presentades

10

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola Pere Lliscart a l’Hospitalet de Llobregat
250-00707/12
Presentació: GP Cs

11

Proposta de resolució sobre la problemàtica de les zones inundables de Coma-ruga
i Sant Salvador, al municipi del Vendrell
250-00708/12
Presentació: GP CatECP

12

Proposta de resolució sobre la difusió de discursos de l’odi als mitjans de comunicació públics
250-00709/12
Presentació: GP Cs

13

Proposta de resolució sobre les malalties minoritàries
250-00710/12
Presentació: GP JxCat, GP ERC
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Proposta de resolució sobre la retirada de l’amiant de Badia del Vallès
250-00711/12
Presentació: GP PSC-Units

16

Proposta de resolució sobre l’aportació econòmica de la Generalitat a l’Hospital
de Vic
250-00712/12
Presentació: GP PSC-Units

17

Proposta de resolució sobre el servei de menjador escolar per als alumnes escolaritzats amb necessitats educatives especials
250-00713/12
Presentació: GP PSC-Units

18

Proposta de resolució sobre l’habilitació del baixador del servei de trens de rodalia
a Premià de Mar
250-00714/12
Presentació: GP Cs

19

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat de gènere
302-00068/12
Esmenes presentades

21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones i les
desigualtats de gènere
302-00069/12
Esmenes presentades

23

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme en l’educació
302-00070/12
Esmenes presentades

26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva estratègia comunicativa
302-00071/12
Esmenes presentades

28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització de la pobresa
302-00072/12
Esmenes presentades

29

4. Informació
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
Resolució de la presidència del Parlament per la qual s’obre el termini per a presentar candidatures al procediment d’elecció del síndic o síndica de greuges
281-00001/12
Comunicació

34

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 95/XII, sobre les vies per a ciclistes al delta del Llobregat
290-00077/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

34

Control del compliment de la Resolució 96/XII, sobre el manteniment de la titularitat
pública dels terrenys de l’Incasòl
290-00078/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

35

Control del compliment de la Resolució 97/XII, sobre l’aturada del Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
290-00079/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

36

Control del compliment de la Resolució 104/XII, sobre l’impuls de figures fiscals en
el marc del desplegament de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya
290-00086/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 111/XII, sobre l’epidèmia de grip i altres
possibles epidèmies
290-00093/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes

40
40

Control del compliment de la Resolució 112/XII, sobre el millorament de l’accessibilitat a les clíniques del dolor
290-00094/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

40

Control del compliment de la Resolució 113/XII, sobre el millorament del tractament
del càncer
290-00095/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

41

Control del compliment de la Resolució 115/XII, sobre la situació penitenciària de
les persones empresonades per llur activitat política
290-00097/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

42

Control del compliment de la Resolució 118/XII, sobre la disponibilitat d’autoinjectors
d’adrenalina als centres educatius
290-00100/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

42

Control del compliment de la Resolució 124/XII, sobre la construcció del gimnàs a
l’Escola Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa
290-00106/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

43

4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 7/XII, sobre la política sanitària
390-00007/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

43

Control del compliment de la Moció 14/XII, sobre l’inici del curs escolar 2018-2019
390-00014/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

51

Control del compliment de la Moció 15/XII, sobre les conseqüències socials, ecològiques i laborals del model turístic
390-00015/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

62

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00607/12
Sol·licitud

64

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00608/12
Sol·licitud

64

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi d’Àrids de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00609/12
Sol·licitud

65

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00610/12
Sol·licitud

65

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00611/12
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners de la Universitat Politècnica de Catalunya amb
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00612/12
Sol·licitud

65

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00613/12
Sol·licitud

65

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Begur amb
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00614/12
Sol·licitud

66

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00615/12
Sol·licitud

66

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Tarragona
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00616/12
Sol·licitud

66

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Palamós amb
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00617/12
Sol·licitud

66

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Vilanova i la Geltrú amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00618/12
Sol·licitud

66

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Sant Carles de la
Ràpita amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00619/12
Sol·licitud

67

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Nacional de
Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00620/12
Sol·licitud

67

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació catalana de
Ports Esportius i Turístics amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00621/12
Sol·licitud

67

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00622/12
Sol·licitud

67

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Ecologistes en Acció amb
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00623/12
Sol·licitud

67

Proposta d’audiència en comissió de Jorge Guillén, representant de l’Institut de les
Ciències del Mar, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00624/12
Sol·licitud

68

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Aguirre Font, professor lector de
dret administratiu de la Universitat de Girona i col·laborador docent a la Universitat
Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00625/12
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00626/12
Sol·licitud

68

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00627/12
Sol·licitud

68

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00628/12
Sol·licitud

68

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costers amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00629/12
Sol·licitud

69

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00630/12
Sol·licitud

69

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Franco i Sala, president del Consell de
Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació
del litoral
352-00631/12
Sol·licitud

69

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Tarragona
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00632/12
Sol·licitud

69

Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Escudero Martínez, president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, amb relació al Projecte de llei
d’ordenació del litoral
352-00633/12
Sol·licitud

69

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Closas Dalmau, presidenta de la
Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, amb relació al
Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00634/12
Sol·licitud

70

Proposta d’audiència en comissió de Joan Francesc Pont Clemente, president de
la Comissió d’Assumptes Fiscals i Jurídics de la Cambra de Comerç de Barcelona,
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00635/12
Sol·licitud

70

Proposta d’audiència en comissió de Carolina Martí Llambrich, professora agregada de geografia de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00646/12
Sol·licitud

70

Proposta d’audiència en comissió de Martí Franch, fundador i director de l’estudi
d’arquitectura del paisatge EMF, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00647/12
Sol·licitud

70

Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Pont i Castejón, professora titular de dret
administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de
llei d’ordenació del litoral
352-00648/12
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Aguirre i Font, professor lector de
dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00649/12
Sol·licitud

71

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci de la Costa
Brava amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00650/12
Sol·licitud

71

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00651/12
Sol·licitud

71

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00652/12
Sol·licitud

71

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Secretaris,
Interventors i Tresorers d’Administració Local amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00653/12
Sol·licitud

71

Proposta d’audiència en comissió de Miquel Gotanegra, president de la Federació
Catalana de Càmpings, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00654/12
Sol·licitud

72

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Ecologistes en Acció de
Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00655/12
Sol·licitud

72

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de SOS Costa Brava amb
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00656/12
Sol·licitud

72

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei d’ordenació
del litoral
352-00657/12
Sol·licitud

72

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Greenpeace amb relació
al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00660/12
Sol·licitud

72

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Ecologistes en Acció amb
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00661/12
Sol·licitud

73

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de SOS Costa Brava amb
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00662/12
Sol·licitud

73

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Salvem l’Empordà amb
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00663/12
Sol·licitud

73

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre per a la Sostenibilitat Territorial amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00664/12
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma en Defensa
de les Terres del Sénia amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00665/12
Sol·licitud

73

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00666/12
Sol·licitud

74

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00667/12
Sol·licitud

74

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00668/12
Sol·licitud

74

Proposta d’audiència en ponència de Salvador Milà, director del Servei de Presidència de l’Àrea de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació al
Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00669/12
Sol·licitud

74

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma en Defensa
de l’Ebre amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00670/12
Sol·licitud

74

Proposta d’audiència en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert en oceanografia i gestió del medi marí, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00671/12
Sol·licitud

75

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma SOS Costa
Brava amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00672/12
Sol·licitud

75

Proposta d’audiència en ponència de Marta Ball·llosera, representant de Salvem
l’Empordà, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00673/12
Sol·licitud

75

Proposta d’audiència en ponència d’Enric Sagristà, geòleg, amb relació al Projecte
de llei d’ordenació del litoral
352-00674/12
Sol·licitud

75

Proposta d’audiència en ponència de Joan Rota, regidor de l’Ajuntament de Blanes,
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00675/12
Sol·licitud

75

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma Aturem la
C-32 amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00676/12
Sol·licitud

76

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup de Defensa del Ter
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00677/12
Sol·licitud

76

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma en Defensa
de l’Ebre amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00678/12
Sol·licitud

76

Proposta d’audiència de Mireia Boya i Busquet, ambientòloga, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00679/12
Sol·licitud
Taula de contingut
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença d’Aitana de la Varga, jurista i professora de dret administratiu a la
Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00392/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

76

Compareixença de Simona Levi, membre de la plataforma Xnet i cofundadora del
grup Cas Castor, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00393/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

77

Compareixença de David Bondia, jurista, integrant de l’equip tècnic del Castor i professor de dret internacional públic a la Universitat de Barcelona, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00394/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

77

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 del conseller d’Interior a la consellera de la Presidència
330-00083/12
Presentació: president de la Generalitat

77

4.70.10. Altres comunicacions
Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la representació dels estereotips de gènere en la publicitat de joguines (televisió lineal i plataformes de distribució de vídeos) durant la campanya de Nadal 2018-2019
337-00016/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

78

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal
Acord de la Taula de Negociació de 5 de març de 2019 sobre els serveis mínims
que s’han de prestar al Parlament de Catalunya per a garantir els serveis essencials
durant la vaga general convocada per al dia 8 de març
Acord

78

Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en
els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el
Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC) són una
reproducció fidel dels documents
originals presentats al Registre
General del Parlament.
La numeració del BOPC no està
necessàriament vinculada a una
sola data.
Imprès al Parlament
ISSN: 0213-7798
DL: B-20.066-1980
www.parlament.cat
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les millores a l’Escola La Floresta, de
Tarragona
250-00414/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 11, tinguda el 05.03.2019,
DSPC-C 197.

Proposta de resolució sobre la llengua de signes a les escoles
250-00456/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 11, tinguda el 05.03.2019,
DSPC-C 197.

Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides
250-00647/12
RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 31390).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019.

Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i les
cultures dels alumnes
250-00649/12
RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 31391).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019.

Proposta de resolució sobre la problemàtica de la zona inundable de
Sant Salvador, al municipi del Vendrell
250-00698/12
RETIRADA

Retirada pel GP CatECP (reg. 30959).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019.

2.10.25. Propostes de resolució
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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció residencial i
d’atenció diürna
250-00587/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30681 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 05.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30681)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

Deixar sense efectes les mesures acordades en el 2012 en matèria de flexibilització de ràtios, i acordar mesures amb els sectors implicats per garantir i millorar la
qualitat assistencial dels serveis d’atenció residencial i d’atenció diürna.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

Introduir com a requisit per a la l’adjudicació, concertació o delegació de gestió de serveis socials el no haver estat sancionades amb caràcter ferm per infracció
greu en matèria professional que posi en qüestió la seva integritat en la capacitat de
gestionar serveis públics d’acord amb la normativa vigent.

Proposta de resolució sobre les necessitats del barri de la Mina de
Sant Adrià de Besòs
250-00612/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30725 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 05.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30725)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i supressió

1. Instar els òrgans de govern del Consorci del Barri de la Mina, òrgan on es
troben els màxims responsables polítics i institucionals de les administracions implicades al barri de la Mina: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona i Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per tractar les propostes de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a la millora del Barri de la Mina
i concretar els compromisos corresponents entre les administracions que en formen.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3 en un únic punt

Refermar el compromís de l’execució del Pla Especial de Reordenació i millora
del barri de la Mina pel que fa a l’enderroc de l’edifici Venus i crear una Mesa de seguiment del procés donada la complexitat del mateix integrada per tot el Consistori,
on es puguin anar abordant les respostes concretes a les problemàtiques que puguin
sorgir en el devenir de l’execució del projecte.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició

4. Valorar, si és necessari, les mesures adients per reforçar el servei policial de la
Comissaria de Mossos d’Esquadra de la Mina de Sant Adrià de Besòs per garantir
el civisme i la convivència del barri, en l’àmbit de les funcions que corresponen al
cos de Mossos d’Esquadra.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola Pere
Lliscart a l’Hospitalet de Llobregat
250-00707/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 30958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, 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 sobre la
construcción del centro educativo Pere Lliscart en el municipio de l’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con
el siguiente texto:
Exposición de motivos

La ciudad de l’Hospitalet de Llobregat, la segunda con más población de Cataluña, no es ajena a la falta de equipamientos escolares y a las consecuencias de la
inexistencia de una planificación escolar eficiente, y en el próximo curso verá incrementado el número de alumnos que cursarán sus estudios en módulos prefabricados.
Se ha anunciado que el centro educativo Pere Lliscart, que hasta este curso impartía clases de infantil y primaria, se transformará en un Instituto-Escuela y acogerá el próximo curso alumnos hasta cuarto de ESO para cubrir las necesidades de
plazas de la zona norte de la ciudad, pero el equipamiento no ha sido adaptado a
estas necesidades y se tendrá que recurrir a la instalación de módulos prefabricados
en un espacio cedido por el Ayuntamiento en la Plaça Cadí.
La necesidad de estas nuevas plazas de secundaria en el municipio, derivada de
su crecimiento demográfico de años anteriores era una obviedad más que predecible, pero el Departament no ha realizado la necesaria planificación ni previsión que
hubiera permitido disponer de equipamientos estables y más adecuados para estos
escolares.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1. Incluir el proyecto del centro educativo Pere Lliscart en el Plan de Infraestructuras Educativas.
3.10.25. Propostes de resolució
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2. Incluir una partida en el presupuesto de 2019 para la construcción del centro
educativo Pere Lliscart.
3. Intensificar los mecanismos de coordinación y colaboración entre los departamentos de la Generalitat implicados en el proyecto del centro educativo Pere Lliscart y el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat con el objetivo de tener redactado el anteproyecto, el proyecto básico y ejecutivo, el estudio de seguridad y salud y
cualquier otro estudio que sea necesario en el segundo trimestre de 2019.
4. Asegurar la puesta en funcionamiento del centro escolar para el inicio del curso 2020-2021.
Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la problemàtica de les zones inundables
de Coma-ruga i Sant Salvador, al municipi del Vendrell
250-00708/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 30960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada, David
Cid Colomer, diputat 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 resolució sobre problemàtica de la zona inundable de Coma-ruga,
Sant Salvador (el Vendrell), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de
Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

Fa anys que els barris marítims del Vendrell pateixen de forma sistemàtica les
conseqüències d’una mala planificació urbanística per la manca de sistema de recollida d’aigües pluvials, així com una mala gestió dels sistemes hídrics i fluvials.
A part de les inundacions, es dóna el cas que la llera de la Riera de la Bisbal, recorre el municipi fins a la desembocadura a la zona de Sant Salvador.
La llera de la riera en la seva desembocadura, divideix la zona de Sant Salvador
de manera que en dies de pluviometria s’impossibilita el trànsit entre banda i banda de
la llera a causa de la manca d’infraestructures com per exemple un pont elevat que
ho permeti amb totes les garanties de seguretat aquesta via de comunicació, a més
és la que connecta el Vendrell marítim amb Calafell.
Els dies en què aquesta via queda tallada per protecció civil a causa de la crescuda de la Riera, els veïns/es han de variar la ruta donant una volta de 15 km per anar
a la població veïna de Calafell quan el recorregut normal, és d’uns 2-3 km.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Realitzar, de manera urgent, un estudi hidràulic de la Riera de la Bisbal en el
seu pas pels Barris marítims del Vendrell fins a la seva desembocadura a San Salvador.
2. Un cop realitzat l’estudi, l’Agència Catalana de l’Aigua dissenyarà un projecte
en el termini màxim d’un any que resolgui de manera definitiva el greu problema
dels Barris marítims del Vendrell.
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3. Fins que no sigui executat el projecte, es realitzaran actuacions puntuals per
evitar noves inundacions.
Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, Yolanda López
Fernández, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la difusió de discursos de l’odi als
mitjans de comunicació públics
250-00709/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 30976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució contra la difusió de
discursos de l’odi als mitjans de comunicació públics, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, amb el text següent:
Exposició de motius

Els mitjans de comunicació públics són un servei pagat amb els diners de tots els
ciutadans. Es tracta d’un servei públic de tots i on tothom s’ha de sentir representat
i, sobretot, respectat.
No és acceptable que cap treballador o col·laborador de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, ja sigui intern o extern, es dediqui a insultar a catalans ni
a escampar el seu odi mitjançant expressions masclistes i homòfobes.
Malauradament, tenim un cas de reiteració d’aquests insults en un dels actors del
programa Polònia, de TV3. Veiem alguns exemples:
1. Tuits sobre Inés Arrimadas:
– «Bon viatge a Waterloo!!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam... allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals
respectats!)
– «Quan la Inés va en ruta, / les pilotes fora, xuta, / dels fangars en surt bruta, / esquitxada, gens eixuta. / Es disfressa dins la gruta, / en demòcrata es transmuta, / somia
que vots escruta / i crida –meus!– la mala puta.»
– «No us passa que quan hi ha un moscardot a un lloc, eviteu entrar-hi? Doncs el
mateix em passa amb depèn qui...» (Piulada en resposta a un comentari sobre Inés
Arrimadas).
2. Tuit sobre Cs:
– «Tontets! Ja hi torna a ser! I posarem tants llaços i pancartes fins que hi quedeu enterrats».
3. Tuit sobre Manuel Valls:
– «MV és un malparit, cuc de claveguera, tros de cagarro i tots els adjectius que
es vulgui... exactament igual que l’IBEX que el va parir».
4. Tuit sobre Jordi Cañas:
– «Primer: Jorge Cañas NO és un “senyor”. És un feixista. / Segon: Jorge Cañas
NO és un “senyor”. És un feixista. / Tercer: De porc i de senyor se’n ve de merda.»
5. Tuits sobre Miquel Iceta:
– «Hi ha bombolles de sabó. Hi ha bombolles de gas. Hi ha bombolles d’oxigen.
Hi ha bombolla immobiliària... I després hi ha la bombolleta ballarina: és com aque3.10.25. Propostes de resolució
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lla llufa a la banyera que balla dins l’aigua escampant tuf putrefacte després d’una
mala digestió pseudo-socialista».
– «Sí sí sí... però la pregunta que interessa a tothom és: aprendreu a ballar com
la “bomboneta càmping gas».
És inadmissible que els diners públics serveixin per pagar –encara que sigui mitjançant una productora– a una persona que fa del discurs de l’odi la seva via d’expressió a Twitter. La llibertat d’expressió és fonamental en qualsevol democràcia,
però els diners dels ciutadans no poden pagar la difusió d’insults i encara menys de
insults masclistes i homofòbics.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Instar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a no contractar persones o a rescindir el contracte d’aquelles que difonen un discurs de l’odi,
especialment contra les dones i el col·lectiu LGTBI.
2) Instar a la CCMA a no contractar a productores o a rescindir el contracte quan
aquestes o els seus empleats difonen un discurs de l’odi, especialment contra les dones i el col·lectiu LGTBI.
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre les malalties minoritàries
250-00710/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC
Reg. 31198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre malalties minoritàries, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.
Exposició de motius

La Comissió Europea va posar en marxa al 2016 la primera convocatòria per
accedir a les xarxes europees de referència (ERN) en malalties minoritàries i complexes. L’objectiu de les ERN és unir els esforços i compartir el coneixement dels
millors especialistes que hi ha a Europa per a fer front a les condicions mèdiques
complexes o poc freqüents que requereixen atenció d’alta especialització i concentració de coneixement i recursos.
Per ser membre d’una ERN s’han de complir una sèrie de requeriments (establerts per la Comissió Europea) en quant a formació, activitat, etc. Però, a més, el
Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha d’avalar les sol·licituds que es
facin per participar-hi. Aquest aval (endorsement), a l’estat espanyol passa per tenir
una designació de CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia). El CSUR
del centre sol·licitant, a més, ha de ser en la mateixa àrea de coneixement, o similar, a l’objecte de la ERN. Això suposa un important coll d’ampolla perquè hi ha
moltes àrees d’expertesa que no han estat abordades pel procediment CSUR i, per
tant, molts centres que compleixen els criteris europeus (de qualitat i expertesa) no
poden accedir a les ERN ja que no hi ha cap organisme espanyol capacitat per ferne l’aval.
3.10.25. Propostes de resolució
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Per aquest motiu, en la primera convocatòria, centres rellevants a Catalunya no
van poder participar a les xarxes. A partir d’aquest moment des de Catalunya s’han
fet molts esforços per adquirir noves designacions CSUR per intentar obrir noves
àrees o buscar alternatives per accedir a Europa, però que el Ministeri continua sense valorar ni acceptar les propostes de millora. En paral·lel, l’interès de les ERN per
professionals catalans ha fet que alguns d’ells i elles hi estiguin treballant i liderant
grups de treball sense visibilitat i sense ésser membre de ple dret.
Actualment hi ha oberta una nova convocatòria per poder col·laborar amb les
ERN com a «centre afiliat». El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
acorda les mateixes regles del joc excloents ja utilitzades anteriorment. És a dir, per
accedir-hi cal tenir un CSUR en la mateixa àrea de coneixement (o similar) a l’objecte de la ERN. Els CSUR reconeguts pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar
Social com a «similars» són, en molts casos, connexions difícils de justificar amb
criteris clínics. Aquests casos coincideixen amb àrees no abordades.
La proposta de CSUR vàlids per accedir a les ERN com a centre afiliat continua
deixant fora referents catalans/es internacionalment reconeguts en el seu àmbit. És
per això que dos anys després seguim identificant la necessitat de canviar l’estratègia d’accés a les ERN, i és que vincular la participació a les ERN amb els CSUR és
font d’incompatibilitats i incongruències que fan que aquesta estratègia sigui del tot
inadequada, insuficient i irresponsable.
De fet el CSUR va lligat al flux de pacients i a costos assistencials quantiosos,
mentre que donar accés a les ERN als centres de referència no impacta en el flux
de pacients; les Directrius de la CE parlen en termes de difusió del coneixement i
d’assessorament compartit de la complexitat per mitjà d’una plataforma digital d’intercanvi de la informació, l’anomenada CPMS.
Resumidament, l’estratègia del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
no beneficia als objectius del procediment CSUR, ni tampoc és adequada per als
pacients, i és que tot i algun increment del nombre de CSUR designats en algunes
especialitats no s’han obert, el qual suposa que no existeixin centres de referencia
per a moltes de les patologies objecte d’atenció de les ERN.
En definitiva podem afirmar que, amb aquesta estratègia, el Ministeri de Sanitat,
Consum i Benestar Social perjudica els millors centres, creant iniquitat d’accés respecte d’altres estats membres de la UE. Tampoc no garanteix l’equitat d’accés entre
especialitats, ni vetlla per tal que el millor professional pugui participar a les ERN.
Donat que el sistema CSUR es demostra ineficaç, des de Catalunya treballem
en fer front a aquestes disfuncions tot cercant la millor eina que asseguri una bona
atenció als pacients de malalties minoritàries: Les Xarxes d’Unitats d’Expertesa
Clínica, XUEC.
El model català es fonamenta en el treball en xarxa, el qual permet reconèixer
i aprofitar l’experiència i el coneixement de més d’una unitat. L’objectiu no és altre
que treballar per evitar els perjudicis per a les persones que pateixen aquestes malalties i que tenen el dret a ésser tractades amb la màxima expertesa, i això passa
també per una col·laboració que traspassi fronteres, i és que es pretén evitar que la
baixa prevalença d’aquestes malalties no vagi en detriment dels nivells de coneixement i expertesa a què els centres i professionals de Catalunya podrien accedir, per
mitjà de les ERN, si el procediment del Ministeri no els impedís demostrar la seva
qualitat i experiència.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reconèixer la tasca de les associacions de malalts i familiars de malalties minoritàries (i potenciar el paper de les associacions en les relacions de presa de decisions sanitàries).
3.10.25. Propostes de resolució
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b) Dur a terme un anàlisi de la situació de la pluridiscapacitat a Catalunya.
c) Identificar les necessitats assistencials en l’infant amb pluridiscapacitat greu
per millorar la seva atenció integral i la de la seva família.
d) Seguir impulsant la recerca en malalties minoritàries.
e) Fer campanyes d’informació i visualització sobre les malalties minoritàries
per tal d’augmentar el coneixement entre els professionals dels diferents dispositius
assistencials que participen en l’atenció del malalt i de les seves famílies.
f) Potenciar l’abordatge integral de les malalties minoritàries per mitjà del treball
interdepartamental.
g) Sensibilitzar i augmentar la difusió i coneixement sobre les malalties minoritàries a la població, i sobre les Xarxes d’Unitats d’Expertesa Clínica (XUEC) als
professionals i a les famílies dels pacients.
h) Ampliar el desplegament de Xarxes d’Unitats Expertesa Clínica (XUEC) de
grups temàtics de Malalties Minoritàries per assegurar un abordatge multidisciplinari, integral i individualitzat dels afectats i les seves famílies: designar progressivament noves xarxes per a l’atenció de malalties Metabòliques hereditàries, Renals,
Neuromusculars i Immunològiques.
i) Millorar el treball en xarxa de les XUEC amb els dispositius assistencials del
territori de afectat i la seva família potenciant l’assistència de proximitat amb la coordinació i lideratge de les unitats expertes, que han de compartir amb els dispositius
més propers a la residència de l’infant i la seva família (Hospitals territorials, CDIAP,
CSMIJ, rehabilitació, EAP, escoles, etc.) el pla individualitzat de seguiment compartit.
j) Fomentar la participació de centres catalans d’excel·lència en les ERN, les xarxes europees de referència en malalties minoritàries, impulsades per la Comissió
Europea (European Reference Networks in Rare and Complex Diseases).
k) Potenciar el treball interdepartamental de la Xarxa d’Unitats d’Expertesa Clínica
(XUEC) en malalties minoritàries cognitivo conductuals de base genètica a l’edat pediàtrica amb els dispositius del Departament d’Afers Socials i Famílies i el d’Educació.
l) Instar al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social a adequar i a revisar
urgentment el seu sistema d’acreditació per evitar que expertes i experts reconeguts
internacionalment se’ls continuï denegant l’aval per accedir a les ERN.
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu, GP ERC

Proposta de resolució sobre la retirada de l’amiant de Badia del
Vallès
250-00711/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 31388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert
Horcas, diputat 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 Badia del Vallès lliure d’amiant, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

Tots els edificis d’ús residencial de Badia del Vallès, uns 200 edificis construïts
als anys 70 per l’Instituto Nacional de la Vivienda, del qual la Generalitat, mitjançant l’Incasòl, n’és el successor legal, tenen presència de fibrociment, amiant i ci3.10.25. Propostes de resolució
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ment, en l’arquitectura exterior dels edificis, a les galeries exteriors, els tubs de ventilació externs i les cobertes.
Els elements dels edificis amb presència d’amiant s’estan deteriorant perillosament.
Les Inspeccions tècniques d’edificis (ITE) estan identificant aquest deteriorament com
una deficiència greu, arran del perill imminent de despreniment dels elements d’amiant i perquè els elements exteriors dels edificis tenen un risc important de dispersió de
fibres d’amiant.
No existeix cap municipi a Catalunya amb una problemàtica global com aquesta, la presència, i sobre tot el deteriorament dels elements amb amiant, comporten
un perill per la salut ambiental i per la salut pública, competència de la Generalitat.
A través del Pla director d’obres revisat (PDOR) de l’any 2007, s’ha intervingut
en 30 comunitats retirant l’amiant i instal·lant balcons, però des de fa temps està aturat i falten encara 50 comunitats més per intervenir. Mentre en relació a la resta d’habitatges, no inclosos al PDOR, no existeix cap previsió d’intervenció.
Davant la inacció de la Generalitat, l’Ajuntament de Badia del Vallès està realitzant un catàleg d’elements d’amiant i una diagnosi de l’estat dels edificis per poder fer
un Pla de retirada, prioritzant les actuacions més urgents en funció de l’estat de perillositat de cada element amb un mapa d’amiant, cofinançat entre l’associació de veïns
i l’Ajuntament. També ha retirat tots els elements d’amiant de les escoles de primària i
retiraran el de la resta d’equipaments municipals.
El Pla necessari de retirada de l’amiant, i el seu cost, no el poden assumir ni
l’Ajuntament ni els veïns. L’Ajuntament va plantejar a l’Agència de l’Habitatge la redefinició del PDOR per tal que les quantitats previstes per la instal·lació de balcons
es destinin només a la retirada de l’amiant per tal de poder incloure més habitatges,
però l’Agència s’hi va oposar.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar de
manera urgent un Pla integral de retirada de l’amiant a tot el parc d’habitatges, via
pública i jardins de Badia del Vallès.
Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas,
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’aportació econòmica de la Generalitat
a l’Hospital de Vic
250-00712/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 31393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta
Moreta Rovira, 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’aportació econòmica de la Generalitat a
l’Hospital de Vic, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb
el text següent:
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Exposició de motius

El Consorci Hospitalari de Vic ofereix actualment un servei assistencial a nivell
sanitari, sociosanitari i de salut mental a prop de 160.000 persones. L’Hospital de
Vic i en general els serveis d’atenció sanitària de la Catalunya Central, arrosseguen
un infrafinançament des de fa anys.
L’any 2017 el concert que va fer el Servei Català de la Salut a l’Hospital Universitari de Vic per a l’atenció ordinària dels pacients va ser de 53,07 milions d’euros, una xifra que dividida per la població d’Osona equival a 339 € per habitant. Al
Bages, la Fundació Althaia va rebre 96,28 milions d’euros, gairebé 511 € per cada
habitant.
Les aportacions del CatSalut, atenent que l’Hospital Universitari de Vic és
el centre sanitari de referència queda molt per sota d’altres àmbits territorials, el
que agreuja les iniquitats territorials que pateix la Catalunya Central i la Comarca
d’Osona.
Aquestes iniquitats, i la deficient aportació econòmica per l’atenció sanitària bàsica, agreugen les desigualtats en Salut. Es provoquen llistes d’espera més llargues i
que els professionals estiguin en pitjors condicions.
A més, el teixit humà i associatiu de la comarca ha acabat suplint la falta de recursos amb fons propis o campanyes solidàries, com és el cas de la campanya de recollida de fons que es va fer l’any 2014 per a la nova Àrea d’Oncologia de l’Hospital.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Elaborar una anàlisi d’iniquitats territorials en l’àmbit de les prestacions sanitàries, amb serveis i aportacions econòmiques del CatSalut de la Generalitat a la
Catalunya Central, i concretament a la comarca d’Osona.
2. Incrementar l’aportació actual que realitza la Generalitat de Catalunya a l’Hospital de Vic i també als seus centres de referència, per posar-lo al nivell mig de la
resta de concerts de Catalunya.
Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el servei de menjador escolar per als
alumnes escolaritzats amb necessitats educatives especials
250-00713/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 31394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat 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 el servei de menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat amb necessitats educatives especials, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió d’Educació, amb el text següent:
Exposició de motius

L’article 2 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar
de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenya3.10.25. Propostes de resolució

18

BOPC 279
7 de març de 2019

ment estableix que el Departament d’Ensenyament garantirà la prestació del servei
escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori
en els centres docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat estigui obligat
a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest
d’oferta el nivell educatiu corresponent, o quan estigui escolaritzat en centres d’educació especial o en centres d’acció especial. A més, la disposició addicional tercera
estableix que l’alumnat que estigui obligat a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta pública del nivell educatiu corresponent
i estigui cursant l’ensenyament obligatori en un centre privat concertat, prèviament
determinat pel Departament d’Ensenyament, rebrà els ajuts individuals de menjador
que aquest estableixi, per fer front a les despeses derivades de la utilització del servei escolar de menjador.
A l’Alt Urgell, famílies amb infants amb malalties minoritàries que exigeixen
que l’infant en qüestió rebi el suport d’un/a professional durant l’espai de migdia on
té lloc el servei de menjador, porten tres anys esperant resposta del Departament
d’Educació a la petició que han fet per garantir la presència d’un monitor/a de menjador pel seu fill o filla. Fa tres anys que les famílies estan pagant mensualment les
despeses del monitor de menjador per als seus fills. Les necessitats especials d’aquest alumnat fan que si no té un monitor per l’hora del menjador, no es pugui quedar a dinar i no pugui anar a l’escola a la tarda. Les famílies denuncien que aquest
fet obstaculitza l’evolució dels infants en el seu aprenentatge.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir, immediatament, la gratuïtat del servei de menjador escolar a l’alumnat escolaritzat amb
necessitats educatives especials, així com del personal de suport necessari en l’espai
de migdia per aquell alumnat que, per les seves necessitats, ho requereixin.
Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’habilitació del baixador del servei de
trens de rodalia a Premià de Mar
250-00714/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 31455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, José María Cano Navarro, diputado, Sergio Sanz
Jiménez, 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 sobre el apeadero de los trenes de cercanías en Premià de Mar (Maresme),
para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En 1964, Renfe construyó los apeaderos que debían dar servicio a las poblaciones de Premià de Mar y Cabrera de Mar. En aquel momento, la población de Premià de Mar rondaba los 8.000 habitantes, mientras que la población de Cabrera
no alcanzaba los 1.700. Por diversas razones, aquellos apeaderos acabaron siendo
abandonados.
3.10.25. Propostes de resolució
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Si tenemos en cuenta que la población actual de Cabrera de Mar supera los 4.600
habitantes y la de Premià de Mar supera los 28.000, no parece que las razones que
llevaron a la construcción se extinguieran con el paso del tiempo. Un ejemplo de ello
es que el apeadero de Cabrera de Mar se rehabilitó y se puso en funcionamiento en
2003, mientras que el apeadero de Premià de Mar está aún pendiente de ponerse en
funcionamiento.
A lo largo de todo este tiempo no sólo ha habido un incremento de la población,
sino que también han aparecido nuevos equipamientos como son los institutos públicos construidos en los años ochenta en el barrio de Can Pou de Premià de Mar o el
puerto recientemente ampliado. La evolución, lejos de reducir la demanda de usuarios de transporte ferroviario, ha hecho que esta aumente hasta niveles no previstos
cuando se construyó esa línea de tren. Esta realidad es la que probablemente explica
que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 consignaran una partida para la ejecución de las obras, que debían permitir la puesta en marcha de dicho
apeadero. A finales de aquel mismo año, la Secretaría de Estado de Infraestructuras
afirmó que la puesta en marcha del apeadero se estaba estudiando en el contexto del
Plan de Infraestructuras para las Cercanías de Barcelona. Un año después, el Gobierno de España traspasó los servicios de cercanías al Govern de la Generalitat.
Así, desde 2010 la administración responsable sobre la gestión de las paradas, los
horarios y las tarifas de los trenes de cercanías es la Generalitat.
Ante lo anteriormente expuesto, parece razonable que se vuelva a considerar la
conveniencia de rehabilitar la zona del apeadero de Premià de Mar para su puesta
en funcionamiento.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) Elaborar los estudios técnicos necesarios orientados a habilitar una nueva parada de transporte ferroviario en el apeadero de Premià de Mar.
2) Coordinarse con el Ministerio de Fomento para establecer un calendario y la
inversión necesaria para ejecutar las obras necesarias para habilitar el apeadero de
Premià de Mar.
Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; José María Cano Navarro, Sergio Sanz Jiménez, diputados, GP Cs

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat de
gènere
302-00068/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 31621, 31626 i 31631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 31621)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre la igualtat de gènere (tram. 302-00068/12).
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1) Posar fi a la reducció de la inversió en polítiques de dones i elaborar les corresponents modificacions pressupostàries par ampliar els pressupostos destinats a
les polítiques de dones des dels 7.960.705 euros des del 2017, fins a arribar a un mínim de 16 milions d’euros, en un termini d’un any, disposant de la dotació econòmica necessària per tal de garantir l’adequat desplegament de la Llei 17/2015, del 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 17, que quedaria redactat de la següent manera

17) Complir el calendari a què s’havia compromès i presentar en seu parlamentària el Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere 2019-2022, concretant les
mesures previstes, el calendari d’implantació, els indicadors de compliment i la dotació pressupostària.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 31626 I 31631)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat de gènere
(tram. 302-00068/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Iniciar els treballs, del Pacte nacional per a la lluita contra la desigualtat redistributiva i la feminització de la pobresa que contempla el Pla de Govern de la XII Legislatura, incloent la creació de programes específics per a les famílies monomarentals, les dones que disposen de pensions no contributives, les dones nouvingudes i les
treballadores de la llar.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Per tal de portar a terme les accions necessàries per a garantir el principi de no
discriminació i igualtat en el mercat laboral i en l’accés a l’ocupació, la Generalitat
ha d’elaborar, en el termini d’un any, el pla bianual per incentivar l’ocupació estable
i de qualitat de les dones amb el seu respectiu estudi d’impacte de gènere i d’edat
tal com estableix l’article 32 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7.a

7.a. Destinar els recursos econòmics necessaris per augmentar la dotació del cos
d’Inspectors i Inspectores del Treball destinats a la lluita contra les discriminacions
laborals per motius de gènere tal i com estableix l’article 42 de la Llei 17/201 5, del
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes sempre i quan s’aprovin els pressupostos de la Generalitat per al 2019.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 13

13. Impulsar, en el termini d’un any, les mesures necessàries en el marc de la
legislació de la Renda Garantida de Ciutadania per a eradicar la pobresa les dones
grans tal com s’estableix en el punt d de l’article 47 de la Llei 17/201 5, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 14

14. Garantir que les famílies monomarentals tinguin accés a la Renda Garantida
de Ciutadania i de tots els complements en prestacions socials que permetin reduir
almenys a la meitat la xifra de 43% de pobresa que afecta a aquestes famílies en un
termini d’un any.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 15

15. Posar en marxa, en el termini d’un any, els programes específics de suport
integral per a famílies monoparentals tal com s’estableix al punt 4t l’article 47 de la
Llei 17/201 5, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 16

16. Posar en marxa les mesures necessàries per garantir l’accés a l’habitatge
de dones i famílies monomarentals en situació d’especial vulnerabilitat, mantenint
l’aplicació dels mecanismes de priorització d’adjudicació d’habitatge social a dones
víctimes de violències de gènere previstos al reglament de la Mesa de Valoració de
les Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya, reforçant el finançament de les entitats que treballen amb dones i que estan adherides a la Xarxa
d’Habitatges d’Inclusió Social, i incrementant els recursos residencials d’urgència
per a dones víctimes de violència masclista.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les
dones i les desigualtats de gènere
302-00069/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 31603, 31622, 31625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 31603)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent
a la Interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones i les desigualtats de gènere
(tram. 302-00069/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Garantir que totes les polítiques públiques que s’executen i es formulen des del
Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya incloguin el principi d’equitat de gènere i que hi hagi els suficients recursos econòmics i humans especialitzats
per implementar una política pública que garanteixi la igualtat entre homes i dones.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 31622)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre els drets de les dones i les desigualtats de gènere (tram. 30200069/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3. Incorporar en l’estructura del Govern una Conselleria de Feminismes i LGTBI
les modificacions que siguin necessàries per a garantir que totes les polítiques públiques que s’executen i es formulen des del Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya incloguin el principi d’equitat de gènere i per garantir que hi hagi
recursos econòmics i humans especialitzats suficients per implementar una política
pública que garanteixi la igualtat entre homes i dones.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 4, que quedaria redactat de la següent manera

4. Demanar a la Comissió Interdepartamental per la Igualtat Efectiva de Dones i
Homes creada per la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes 17/2015 a presentar
abans de tres mesos un anàlisi de gènere del pressupost de la Generalitat de Catalunya elaborat amb una comissió de control formada per dones d’entitats persones que
siguin referents en la lluita pels drets de les dones i contra les violències masclistes.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 10, que quedaria redactat de la següent manera

10. Desenvolupar una estratègia en Salut Sexual i Reproductiva a Catalunya que
contingui, com a mínim, la gratuïtat a joves i persones en risc de vulnerabilitat en
la l’anticoncepció oral i l’educació en salut afectiva, sexual i reproductiva des de la
primera infància i on es garanteixi equitat territorial i total compliment de la cartera
de serveis dels ASSIR incloent-hi l’atenció psicològica.
Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt 18.a, que quedaria redactat de la següent manera

18.a) Gratuïtat dels cursos de català i espanyol de nivell inicial i bàsic i flexibilitat horària dels mateixos per a poder-los cursar en cap de setmana.
Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 18.b, que quedaria redactat de la següent manera

18.b) Oferta flexible de cursos d’alfabetització i ensenyament de les llengües instrumentals estrangeres en la xarxa d’escoles d’adults de la Generalitat.
Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 20, que quedaria redactat de la següent manera:

20) Incorporar la perspectiva de gènere al Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya tal i com exigeix la Disposició Addicional 18 del Decret Llei 1/2010, que
deroga el Decret Llei 1/2005.
Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 21, que quedaria redactat de la següent manera:

21) Instar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a no contractar persones o a rescindir el contracte d’aquelles que difonen un discurs de l’odi,
especialment contra les dones i el col·lectiu LGTBI.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 31625)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones i les desigualtats de gènere (tram. 302-00069/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Establir i publicar abans de tres mesos un règim i circuit sancionadors clars en
referència a les infraccions previstes a la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes
17/2015 per tal d’establir un protocol dels circuits de denúncia i sanció.
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7. Fer que la inclusió d’alguna de les clàusules de gènere previstes per la Guia
per a la incorporació de la Perspectiva de Gènere en els Contractes Públics estigui
prevista en tots els contractes públics de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb
el que preveu la normativa de contractació pública.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Incloure mesures efectives de conciliació que no tinguin un impacte negatiu
en l’economia de les dones en el projecte de Reforma Horària en la línia de les proposades pel Consell Assessor per a la Reforma Horària i l’Oficina per a la Reforma
Horària.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió del punt 10

10. Desenvolupar una estratègia en Salut Sexual i Reproductiva a Catalunya que
contingui, com a mínim, la millora de l’accés a l’anticoncepció a la població amb
especial atenció a la població amb dificultat d’accés o situació de vulnerabilitat i
l’educació en salut afectiva, sexual i reproductiva des de la primera infància i on es
garanteixi equitat territorial i total compliment de la cartera de serveis dels ASSIR
incloent-hi l’atenció psicològica.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 13

13. Fer complir a tots els centres docents per mitjà dels quals es presta el servei
d’educació a Catalunya el principi de la coeducació mitjançant l’escolarització mixta
establerta pels articles 2.1.m i 43.1.d de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
i tenir en compte aquests criteris a l’hora de renovar els concerts vigents.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 17

17. Instar el Govern de l’Estat a revisar la normativa en riscos laborals per incloure aquells específicament derivats de les tasques de cura com és ús de productes
químics.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 18.a

18.a) Mantenir la gratuïtat dels cursos de català de nivell inicial i estudiar-ne
l’oportunitat d’aplicació en els cursos de nivell bàsic, d’acord amb les possibilitats
pressupostàries i flexibilitat horària dels mateixos per a poder-los cursar en cap de
setmana.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de punt 19.b

19. b) Fer ús de l’article 100.2 del Reglament penitenciari per a classificar en tercer grau les dones preses en qualsevol moment de la condemna, segons el criteri que
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estableix el mateix reglament i amb l’objectiu de garantir la seva reinserció el més
d’hora possible i no atenent a criteris no contemplats a l’actual reglament com la necessitat de compliment de la meitat de la condemna, d’acord amb la Classificació
de las persones penades.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de punt 20

20. Garantir l’obligatorietat dels informes d’impacte de gènere en les actuacions
urbanes de mitjana i gran escala amb uns continguts mínims recollits a nivell jurídic
al Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret legislatiu 1/2005, modificacions Llei 3/2012), realitzats per l’Administració de la Generalitat.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme
en l’educació
302-00070/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 31619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 31619)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme en
l’educació (tram. 302-00070/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. Seguir donant compliment a la Llei d’Educació de Catalunya per tal que en
l’inici del primer ensenyament, els alumnes que tinguin el castellà com a llengua habitual rebin una atenció lingüística individualitzada si així ho demanen les mares,
pares o tutors.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3. Continuar garantint la protecció de dades privades i acadèmiques dels alumnes i les seves famílies d’acord amb la legislació vigent.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4. Continuar impulsant l’actual programa de colònies en anglès adreçat a alumnes de centres de màxima complexitat i valorar la possibilitat d’ampliar-ho a altres
centres.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

5. Continuar treballant per oferir una formació permanent presencial destinada a
aprofundir les competències lingüístiques en anglès del professorat, tant d’educació
infantil i primària com de secundària.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. Continuar implementant el programa de formació en AICLE del professorat.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. Ampliar els intercanvis i les estades lingüístiques a l’estranger tant del professorat com de l’alumnat.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

8. Facilitar als centres del Servei d’Educació de Catalunya la possibilitat de disposar d’auxiliars de conversa.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10. Garantir una oferta de places adequada en les diferents Escoles Oficials
d’Idiomes de Catalunya, així com la suficiència dels ajuts per als alumnes d’aquests
ensenyaments de règim especial per millorar-ne l’accés.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva
estratègia comunicativa
302-00071/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 31624, 31627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 31624)

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva estratègia comunicativa (tram. 302-00071/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3

3. Exigeix que, en efectiva aplicació tant de la normativa legal (Constitució Espanyola, Estatut d’Autonomia i Llei de la Corporació) com del Llibre d’Estil de la
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mateixa CCMA, Tv3 i Catalunya Ràdio es comprometin d’una vegada a no tornar a
contractar col·laboradors que es dediquen a incitar a l’odi des de la cadena o des d’altres mitjans de comunicació social, ni tampoc a les productores que els contractin i
insta al Govern Consell de Govern de la CCMA a adoptar mesures que garanteixin
que el servei públic audiovisual no empari aquestes males pràctiques.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició del punt 8.C

8. C) Exercir les seves competències en matèria d’acció exterior complint amb
els principis d’eficiència, eficàcia, de transparència, descentralització, desconcentració i coordinació. lleialtat institucional i defensa i promoció de la imatge d’Espanya.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 31627)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva estratègia
comunicativa (tram. 302-00071/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Condemna els insults xenòfobs, masclistes, homòfobs i/o per raons ideològiques de col·laboradors dels mitjans de comunicació públics i privats, i declara que
l’insult, la deshumanització i el menyspreu no poden ser tolerables. En aquest sentit, demana que aquesta correcció en el llenguatge i el respecte als representants de
les institucions sigui sempre norma al Parlament de Catalunya per part dels seus
membres.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 5

5. Manifesta que les vulneracions dels principis de neutralitat, objectivitat i pluralisme polític per part dels mitjans de comunicació són un greu atac al principi democràtic, especialment en els períodes electorals i durant les jornades de reflexió.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització
de la pobresa
302-00072/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 31604, 31620, 31623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 31604)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la feminització de la pobresa (tram. 30200072/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

1. Fer front a la situació actual de manca d’habitatge, mitjançant la creació d’una
xarxa d’habitatge públic suficient i especialment per les dones que han patit violència masclista i que es troben en una situació de risc de pobresa, mitjançant tots els
instruments legals existents, i aportant els recursos necessaris per fer-ho possible.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Realitzar una campanya específica per la igualtat salarial entre dones i homes
per part de la inspecció de Treball de Catalunya, en coordinació amb les mesures
aprovades pel Govern de l’Estat per a avançar en la transparència de salaris entre
homes i dones i eliminar la bretxa salarial, impulsar mesures perquè les empreses
informin sobre la diferència de salaris i imposar sancions en aquells casos que existeixi discriminació.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del text de l’apartat b del punt 8

b) Elaborar en el termini de 90 dies un informe detallat, sobre les condicions laborals de les treballadores que operen en l’àmbit de la intervenció social i el suport
a les persones que requereixen atenció i cures en grans empreses multinacionals
expertes en l’adjudicació dels grans concursos de prestació de serveis socials que
convoquen les administracions públiques com CLECE, Accent Social i Valoriza.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 13

13. Condemnar les paraules i actituds que pretenguin restar gravetat als abusos
sexuals comesos per alguns sacerdots, i demana a l’església que posi en coneixement de la justícia ordinària els casos de possibles abusos sexuals dels quals tingui
coneixement.
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 17

17. Reformar el sistema penitenciari, introduint la perspectiva feminista en el seu
funcionament i en les necessitats específiques de les preses garantint que no es produeixin vulneracions de drets humans. Aquest procés de reforma hauria de culminar
en un període d’un any.
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 19

19. Garantir l’accés gratuït als productes d’higiene de totes les internes dels sistema penitenciari català, donant l’oportunitat que puguin escollir entre les diferents
alternatives existents.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 31620)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització de
la pobresa (tram. 302-00072/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1. Fer front a la situació actual de manca d’habitatge, mitjançant la creació d’una
xarxa d’habitatge públic suficient i especialment per les dones que han patit violència masclista i que es troben en una situació de risc de pobresa, mantenint l’aplicació dels mecanismes de priorització d’adjudicació d’habitatge social a dones víctimes de violències de gènere previstos al reglament de la Mesa de Valoració de les
Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya, reforçant el finançament de els entitats que treballen amb dones i que estan adherides a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social, i alhora desplegant la previsió d’expropiació d’habitatges
contemplada a l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. En la línia dels treballs que està realitzant el Govern, recuperar els articles
en matèria laboral de la llei d’igualtat catalana anul·lats pel Tribunal Constitucional.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

9. Garantir que els serveis de salut i educació siguin ofert pels professionals qualificats que corresponen a cada àmbit, amb el màxim respecte a les condicions de

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

30

BOPC 279
7 de març de 2019

les persones que siguin ateses independentment dels seus orígens i les seves creences
i conviccions.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10. En el termini de 30 dies presentar a la Comissió d’Igualtat de les Persones un
informe detallat sobre totes les subvencions públiques donades per la Generalitat
de Catalunya que reben organitzacions fonamentalistes com Provida Catalunya que
neguen el dret a les dones a decidir sobre el propi cos.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

12. Condemnar les vulneracions de drets fonamentals que s’hagin pogut produir
contra les dones i els infants per part de la jerarquia de l’església catòlica.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

15. Actuar d’ofici per no permetre campanyes que promoguin l’odi o la discriminació contra persones i col·lectius en funció d’origen, orientació sexual, creences,
gènere, classe social o altres circumstàncies emparades per la Carta dels Drets Humans de Nacions Unides. Instar a la resta de governs dels Països Catalans per actuar
coordinadament en aquest sentit.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

16. En el termini de 60 dies donar compliment a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la
convivència en relació a la Llei 7/2014, de 25 juny sobre Iniciatives Legislatives Populars.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

17. Reformar d’arrel el sistema penitenciari vigent en lògica feminista, caracteritzat per la sistemàtica vulneració dels drets humans de les persones preses. Aquest
procés s’hauria de culminar en un període no superior a un any.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

19. Continuar garantint l’accés universal i gratuït als productes d’higiene a totes
les internes del sistema penitenciari català, estudiant la distribució dels productes
d’higiene que menys impacte generin en el medi ambient.
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Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

22. Establir una coordinació estable amb el Govern de les Illes i la Generalitat
Valenciana en matèria de violències masclistes als Països Catalans.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 31623)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització de la pobresa (tram. 302-00072/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1. Fer front a la situació actual de manca d’habitatge, mitjançant la creació d’una
xarxa d’habitatge públic suficient i especialment per les dones que han patit violència masclista i que es troben en una situació de risc de pobresa. Començant per l’expropiació dels pisos buits en mans de la Sareb i de Bankia que ja han estat pagats
amb diners públics per la ciutadania mitjançant el rescat bancari. Començant pel
compliment de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, de forma
que s’assoleixi l’objectiu d’aconseguir un parc mínim del 15% d’habitatge destinat a
polítiques socials a Catalunya.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

2) Complir la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, elaborant protocols sobre els serveis necessaris i el conjunt d’actuacions precises per a fer efectius els drets inclosos als articles 7, 43, 45, 46, 48 i la
disposició addicional dotzena, idèntics als articles suspesos.
Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 8, que quedaria redactat de la següent manera

8. Universalització i gestió pública control públic dels serveis de cura: residències de la gent gran, llars d’infants i ampliació de la llei de la dependència.
Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió al punt 17, que quedaria redactat de la següent manera

17. Reformar d’arrel el sistema penitenciari vigent en lògica feminista, caracteritzat per la sistemàtica vulneració dels drets humans de les persones preses. Aquest
procés s’hauria de culminar en un període no superior a un any.
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Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 22, que quedaria redactat de la següent manera

5) Establir mecanismes efectius de coordinació amb el Govern d’Espanya i amb
la resta de governs autonòmics, per tal d’impulsar accions coordinades entre tots els
observatoris de violència masclista existents a Espanya.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual s’obre el
termini per a presentar candidatures al procediment d’elecció del
síndic o síndica de greuges
281-00001/12
COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament

L’1 de març de 2019 es va comunicar el cessament de Rafael Ribó i Massó com
a síndic de greuges, per finiment del mandat, i la continuació en l’exercici de les
seves funcions fins que se’n nomeni el successor o successora, d’acord amb la Llei
24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges.
Després d’acomplir el requisit de comunicació de vacant, d’acord amb l’article
8.1.a de la Llei 24/2009 s’obre el termini d’un mes perquè els grups parlamentaris
presentin candidatures al procediment d’elecció del síndic o síndica de greuges. El
termini s’acaba el 5 d’abril de 2019.
Palau del Parlament, 5 de març de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 95/XII, sobre les vies per a
ciclistes al delta del Llobregat
290-00077/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31239 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 95/XII, sobre les
vies per a ciclistes al delta del Llobregat (tram. 290-00077/12), us informo del següent:
El Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) ha finalitzat les obres de
«Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la carretera
B-204 del PK 1,110 al PK 4,230. Viladecans - el Prat del Llobregat», que incorpora
una via ciclista pel marge dret de la carretera B-204. Aquesta via ciclista dona continuïtat a la xarxa urbana de Viladecans i la connecta amb el camí de les Filipines
que porta a les platges del municipi des de la rotonda entre la B-204 i la B-210.
També S’han executat les obres d’ampliació i condicionament del marge dret del
viaducte de la ctra. C-31 sobre el riu Llobregat, del PK 195,100 al 195,285 (el Prat
de Llobregat - l’Hospitalet de Llobregat), d’important dificultat tècnica i elevat cost.
La nova via per a vianants i ciclistes dona continuïtat a un itinerari per a vianants i
ciclistes entre l’Hospital de Bellvitge i el Prat de Llobregat i enllaça amb els camins
de la llera que discorren a banda i banda del riu.
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Pel que fa a la carretera B-250 entre Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat
cal dir que ja disposa de carril bici.
Pel que fa a l’apartat referent a la senyalització, les vies ciclistes se senyalitzen
d’acord amb el nou Manual de senyalització d’orientació en rutes cicloturístiques i
vies ciclistes (DTES, 2017). La senyalització de carreteres compartides no s’aplica
en vies ciclistes segregades sinó en trams de carreteres amb un trànsit compartit de
vehicles motoritzats i bicicletes i amb unes determinades condicions d’intensitat i
perillositat avaluades pel grup de carreteres compartides.
Finalment, s’està valorant la possibilitat d’instal·lar semàfors amb polsador o altres alternatives, en els casos que sigui compatible amb la funcionalitat de la via.
Barcelona, 25 de febrer de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 96/XII, sobre el manteniment
de la titularitat pública dels terrenys de l’Incasòl
290-00078/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31240 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 96/XII, sobre el
manteniment de la titularitat pública dels terrenys de l’Incasòl (tram. 290-00078/12),
us informo del següent:
El Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant en l’elaboració d’un
Decret Llei de mesures extraordinàries i urgents en matèria d’habitatge amb l’objectiu d’incrementar el patrimoni i el parc públic de sòl i d’habitatge especialment amb
destinació a habitatges de protecció publica en règim de lloguer.
Així mateix, l’Incasòl té previst promoure, directament o mitjançant l’establiment de drets de superfície a tercers, promocions d’habitatges de lloguer en tots els
sòls patrimonials o de cessió obligatòria adjudicats en un procés de reparcel·lació,
qualificats d’HPO i situats en els municipis considerats d’alta demanda acreditada
segons la Llei 4/2016, del 23 de desembre, preservant així la seva titularitat pública.
Excepcionalment i per raons motivades d’eficiència, eficàcia i economia, així
com d’emplaçament o tipologia, l’Incasòl promourà processos de comercialització
en compra venda, prioritzant aquelles ofertes que proposin construir habitatges en
règim de lloguer. El producte de llur venda es destinarà al desenvolupament de polítiques d’habitatge amb criteris de redistribució territorial.
Igualment, en sòls no qualificats d’HPO, per tant en regim lliure, l’Incasòl promourà processos de comercialització en compra venda prioritzant, també, aquelles
ofertes que proposin construir habitatges en règim de lloguer. De la mateixa forma
que la situació anterior, el producte de llur venda es destinarà al desenvolupament
de polítiques d’habitatge amb criteris de redistribució territorial.
A més, l’Incasòl considera que per motius tipològics els processos de comercialització dels sòls destinats a la promoció d’habitatges unifamiliars seran en règim
de compra venda.
Per tal que les promocions d’habitatge en parcel·les propietat d’Incasòl mantinguin la titularitat pública existeixen dues vies de finançament de tercers:
– Finançament hipotecari: d’una banda, en l’actual conjuntura el recurs al finançament hipotecari de la Generalitat o de qualsevol de les seves entitats, resta supedi4.50.01. Compliment de resolucions
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tada a l’aprovació del Govern de l’Estat. D’altra banda, el pla de l’habitatge de l’estat
no preveu cap línia de finançament per a la promoció d’habitatge protegit i, per tant,
el recurs a aquest tipus de finançament hauria de fer-se amb finançament del mercat
hipotecari d’habitatge lliure.
– Finançament mitjançant els dipòsits de fiances d’arrendament regulades a la
llei 13/1996 de Registre i Dipòsits de fiances: aquesta preveu que fins el 90% dels
dipòsits de fiances es destinin al finançament d’inversions per a la construcció pública d’habitatges, amb una atenció especial a les promocions en règim de lloguer i
a actuacions directes en nuclis antics o subjectes a un procés de renovació urbana.
Cal remarcar, però, que la cessió d’ús i el lloguer assequible poden ser actuacions
deficitàries (on els ingressos no cobririen el cost de les inversions) i, per tant, aquestes no generarien prou fons per a la devolució de l’endeutament hipotecari o dels dipòsits de fiances, motiu pel qual el dèficit de finançament que generin les actuacions
en cessió d’ús o de lloguer assequible, per tal de poder donar compliment a les obligacions de préstec i de devolució de les fiances, s’haurien de finançar amb fons pressupostaris de la Generalitat, amb el consegüent increment dels recursos que aquesta
hi destina i el previsible increment del dèficit públic que la proposta generaria.
També, cal remarcar que l’any 2018, l’Institut Català de Finances i l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya han presentat dues línies de préstecs amb condicions preferents a promoure i finançar la construcció i compra d’habitatges destinats a lloguer
social.
Per una banda, una línia de finançament per a l’adquisició d’habitatges, amb
un pressupost de 110 milions d’euros que permetrà que ajuntaments, entitats sense
ànim de lucre i del tercer sector comprin habitatges de lloguer social.
D’altre banda, una línia de finançament per a la construcció d’habitatges de lloguer social dotada amb 140 milions d’euros per a promotors privats i promotors
públics (ajuntaments, consells comarcals...). Els habitatges s’hauran de construir en
algun dels 152 municipis amb forta demanda acreditada, segons el Pla Territorial
Sectorial de l’Habitatge (actualment en tramitació).
Aquests préstecs serviran per ampliar el parc públic de lloguer social a Catalunya i permetran 1.000 nous habitatges, que seran d’una mitjana de 70 m2 i tindran
un preu màxim de 450 euros mensuals.
Barcelona, 25 de febrer de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 97/XII, sobre l’aturada del Pla
director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
290-00079/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31241 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 97/XII, sobre l’aturada del Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya (tram. 290-00079/12),
us informo del següent:
Els treballs de redacció del Pla director urbanístic i aeroportuari de l’aeròdrom
de la Cerdanya, previst en la legislació vigent en matèria aeroportuària, s’efectuen
conjuntament amb els dos ajuntament afectats i, també, amb el consell comarcal
propietari dels sòls.
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Un cop consensuada l’ordenació prevista per aquesta infraestructura, està prevista una reunió informativa al consell d’alcaldes de la Cerdanya i una sessió informativa oberta al públic per tal donar a conèixer la proposta.
La proposta que en resulti es tramitarà de nou d’acord amb el que determina l’article 83 del text refós de la Llei d’urbanisme.
Barcelona, 25 de febrer de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 104/XII, sobre l’impuls de
figures fiscals en el marc del desplegament de la Llei 21/2015, de
finançament del sistema de transport públic de Catalunya
290-00086/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31242 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 104/XII, sobre
l’impuls de figures fiscals en el marc del desplegament de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya (tram. 290-00086/12), us informo del següent:
Pel que fa al punt a), l’article 18 de la Llei 21/2015 del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya disposa que «el Govern, en l’àmbit de les seves competències, ha de presentar al Parlament de Catalunya 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» i que
«l’Administració de la Generalitat i els ens locals poden establir recàrrecs, o augmentar els tipus impositius o les quotes, sobre els tributs ja existents la recaptació
dels quals s’ha de destinar al finançament del transport públic, en el marc de la legislació general tributària i la legislació sobre finances públiques».
En relació amb aquestes figures fiscals que es puguin adoptar directament pel
legislador català, aquesta Llei, actua com una veritable «llei d’ordenació» i 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 la matèria
tributària. En la mesura que les previsions de l’article 18 de la Llei abasten diverses
modalitats i figures tributàries que giren majoritàriament 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’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona
(ATM), integrat per representants de les diverses administracions consorciades (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona
i AMTU) per analitzar la viabilitat i l’impacte d’aquestes mesures fiscals abans de
la seva proposta formal. La primera reunió d’aquest grup de treball va tenir lloc el
21 de desembre de 2018.
Quant al punt b), d’acord amb el que disposa l’article 51.4 de la Llei 16/2017, de
l’1 d’agost de canvi climàtic, correspon a la Comissió Interdepartamental de Canvi
Climàtic establir les prioritats d’actuació i el repartiment corresponent, atenent a les
disponibilitats econòmiques del Fons Climàtic, la planificació sectorial i l’anàlisi
cost-eficiència.
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Així mateix, l’apartat segon de l’article mencionat, estableix una llista, no exhaustiva, d’actuacions que poden ser impulsades pel Fons climàtic. En aquesta llista
hi ha l’actuació relativa a l’impuls a la mobilitat sostenible, concepte aquest del qual
en forma part el transport públic.
Finalment la disposició final cinquena estableix que el Govern té un termini d’1 any
a comptar de l’aprovació de la llei 16/2017 per establir per Reglament el funcionament
del Fons Climàtic.
Pels motius exposats, es considera oportú assenyalar que l’objectiu del Fons és el
de recolzar actuacions que presenten un caràcter d’addicionalitat i de millora i d’increment de la mobilitat sostenible i que, per tant, el que és el finançament estructural
del transport públic s’ha d’assolir mitjançant altres instruments.
Actualment els departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, de Territori i Sostenibilitat, i l’Agència Tributària de Catalunya estan treballant en el desenvolupament normatiu per fer efectiva l’aplicació de l’impost a les emissions de CO2
de vehicles. En aquest sentit, el 17 de juliol de 2018 es va publicar al Portal de participació de la Generalitat de Catalunya, la consulta pública prèvia relativa a la modificació de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció
mecànica. El termini de la consulta va ser d’1 mes.
L’objectiu de la consulta era rebre suggeriments i propostes en relació amb tres
aspectes:
– l’establiment dels punts de connexió que permetin la subjecció dels vehicles de
què són titulars les persones jurídiques.
– la necessitat d’establir una estimació d’emissions de CO2 pel conjunt de vehicles que no disposin de la dada acreditada de les emissions de grams de CO2/km.
– les diferents opcions de presentació de l’autoliquidació de l’impost que es merita en les primeres adquisicions de vehicles.
Paral·lelament, a finals d’octubre de 2018, l’Agència Tributària de Catalunya va
realitzar les gestions oportunes amb la Dirección General de Tráfico per poder disposar de la base de dades de vehicles amb la qual confeccionar el padró.
En aquests moments, s’està analitzant la informació continguda a la base de dades i determinant el mètode d’estimació d’emissions per aquells vehicles que no disposin a la fitxa tècnica dels grams de CO2/km.
Pel que fa al punt c), el Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la
Direcció General de Turisme, ha encomanat un projecte a EURECAT a fi efecte de
poder conèixer de manera rigorosa i exhaustiva la mobilitat en tres espais turístics
rellevants del país. La unitat de big data i data science d’EURECAT treballa i investiga l’àmbit del tractament i l’anàlisi de grans volums de dades. Aquesta unitat
lidera, entre d’altres iniciatives, el disseny i implementació d’eines per a l’extracció
d’informació de valor a partir de diverses fonts de dades.
En el cas que ens ocupa, la informació és la generada per la telefonia mòbil a
partir de la xarxa d’antenes de què disposa la companyia Orange.
La primera zona analitzada es troba al Sud de la Costa Brava i integra els municipis de Lloret de Mar i Blanes. En aquesta zona la informació la proveeixen 16 antenes.
La segona zona és l’espai urbà configurat per la ciutat de Barcelona i la ciutat de
l’Hospitalet de Llobregat, amb una informació derivada per un total de 316 antenes.
La tercera zona és l’espai central de la Costa Daurada entre els municipis de
Vila-seca, Salou i Cambrils, on s’ha pogut treballar amb dades que provenen de 24
antenes.
El treball permetrà analitzar la mobilitat d’entrada i sortida a cada zona, segmentar-ne els usuaris en funció de les seves activitats, identificar els trajectes i calcular
els fluxos d’entrada i sortida per a les diferents franges temporals i calcular les densitats a cada zona.
Complementàriament, també s’analitzarà la mobilitat interna en cada una de tres
àrees. La part més important del treball és, però, la que fa referència a la mobilitat
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d’entrada i sortida que permetrà conèixer millor les conductes dels turistes en els
espais turístics pel que fa a mobilitat. Un cop s’hagi rebut i analitzat tota aquesta informació, es traslladarà al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè la puguin
emprar a l’hora de definir les seves estratègies.
Quant al punt d), l’article 18.2 de la Llei 21/2015 preveu que les Administracions
puguin establir –entre d’altres figures tributàries– «una contribució especial o una
taxa, segons escaigui, per l’adopció de mesures especials i extraordinàries d’ordenació del trànsit i de transport col·lectiu sostenible en ocasió d’actes amb gran concurrència».
En aquest sentit, la Llei s’adreça a les Administracions locals, que són les competents en matèria d’ordenació del transit i de transport col·lectiu, per tal que prenguin en consideració fer recaure sobre els organitzadors dels actes amb gran concurrència els sobrecostos que la iniciativa provoqui en el funcionament del sistema,
en la mesura que aquells organitzadors són, alhora, qui obté l’eventual benefici o
avantatge de l’esdeveniment i qui provoca una utilització més intensa o extensa del
serveis de transport públic, fins al punt de generar la necessitat d’establir-ne reforços
o ampliacions d’horari. El mateix en relació amb les mesures excepcionals en matèria d’ordenació del trànsit que provoquin despeses susceptibles de ser imputades
singularment.
A partir d’aquesta previsió legal, són les Administracions competents –en exercici
de les seves potestats en matèria tributària, que venen determinades en la legislació
general preexistent a la Llei 21/2015– i singularment l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les que poden decidir la creació de la taxa o contribució especial per als supòsits
i amb els criteris de trasllat de costos que siguin legalment admissibles i considerin
oportuns en termes d’equitat.
Pel que fa al punt e), l’article 18 de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, només preveu gravar la utilització d’aparcaments de rotació en vies públiques i establiments comercials per causa
de la contaminació atmosfèrica produïda o dels existents en edificis o centres generadors de mobilitat situats en zones de protecció atmosfèrica especial amb afectació
de destí dels recursos econòmics generats per «contribuir a sufragar el cost de mesures de bonificació del transport públic en els supòsits establerts per l’article 17».
Aquests supòsits, d’acord amb el tenor literal de la Llei, són aquells en els quals per
raons de caràcter ambiental, de seguretat pública o catàstrofes naturals les autoritats
competents poden acordar la reducció de les tarifes de transport públic.
Addicionalment, en el marc més ampli de desplegament de la Llei I’ATM de
Barcelona ja ha fet una primera anàlisi sobre la creació d’un impost als aparcaments
dels centres de treball que sotmeti la posada a disposició d’aparcament per les empreses i la seva utilització/disponibilitat per als treballadors a una tributació finalista
orientada al finançament del sistema de transport públic.
Barcelona, 25 de febrer de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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290-00093/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 31343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 111/XII, sobre l’epidèmia de grip i altres possibles epidèmies,
amb número de tramitació 290-00093/12, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 26 de febrer de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera, del Departament de Salut (reg. 31343).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 30 dies hàbils (del 08.03.2019 al 18.04.2019) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
23.04.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2019.

Control del compliment de la Resolució 112/XII, sobre el millorament
de l’accessibilitat a les clíniques del dolor
290-00094/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 30945 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 112/XII, sobre
el millorament de l’accessibilitat a les clíniques del dolor (tram. 290-00094/12), us
informo del següent:
El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) estan realitzant
actualment una anàlisi de les clíniques del dolor a Catalunya (la seva distribució
territorial, perfils professionals que hi treballen, perfil de pacients atesos, cartera de
serveis que ofereixen) atesa l’evolució de l’evidència científica pel que fa a procediments, tècniques i tractaments.
També s’ha iniciat el treball de revisió de la cartera de serveis incloent aspectes
qualitatius amb l’objectiu d’assegurar una atenció d’excel·lència i les màximes garanties a les persones que en són usuàries.
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Un cop s’hagi portat a terme l’anàlisi i el treball de revisió es valorarà la viabilitat de publicar mensualment els dies d’espera.
Barcelona, 15 de febrer de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 113/XII, sobre el millorament
del tractament del càncer
290-00095/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 30946 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 113/XII, sobre
el millorament del tractament del càncer (tram. 290-00095/12), us informo del següent:
El Servei Català de la Salut (CatSalut) va aprovar la instrucció 4/2018. Reordenació de l’atenció oncològica d’alta especialització, que ha estat modificada per la
instrucció 1/2019, en la qual s’estableixen els criteris d’actualització dels tractaments
d’alta complexitat en tumors i en procediments terapèutics que per la seva baixa freqüència o per la seva alta especialització han de ser realitzats en un nombre limitat
de centres, seleccionats segons el nombre de casos previs, la seva disponibilitat en
termes de tecnologia i expertesa clínica, així com la seva capacitat d’atenció multidisciplinària. Aquests centres, anteriorment, han passat avaluacions de resultats que
han estat publicades al lloc web de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS). Aquesta instrucció es pot consultar al lloc web del CatSalut, a
l’enllaç http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/instruccio-04-2018.
Aquests resultats demostren que en cirurgia complexa les millores de mortalitat
quirúrgica han baixat en més d’un 30% en cirurgia de càncer de pàncreas, fetge,
esòfag i recte.
Paral·lelament, s’està aplicant el criteri de terciarisme en tumors rars, incloent
els pediàtrics, d’acord amb les recomanacions de la Societat Europea (SIOPE) i els
grups experts. La contribució d’aquest conjunt de mesures a més de les millores en
l’extensió de l’atenció multidisciplinària, el document de consens de les Unitats de
Genètica Clínica del Càncer, l’avaluació de l’activitat de radioteràpia i les accions
d’avaluació dels resultats del cribratge poblacional del càncer de mama i del càncer
colorectal configuren les altres mesures realitzades en els darrers mesos per part del
Departament de Salut.
El CatSalut ha pres totes les mesures per a procedir a la renovació de tots els aparells de radioteràpia amb més antiguitat per aparells tecnològicament actualitzats
en tos els centres públics catalans, un nombre de 18, amb el suport de la Fundació
Amancio Ortega. Aquest any 2019 es procedirà a fer el mateix amb els aparells de
mamografia per cribratge i diagnòstic del càncer de mama.
Barcelona, 22 de febrer de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Fascicle segon
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290-00097/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 30975 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 115/XII, sobre la
situació penitenciària de les persones empresonades per llur activitat política (tram.
290-00097/12), us informo del següent:
El Govern espanyol ha de cercar una sortida democràtica als legítims anhels del
poble de Catalunya. El Govern de la Generalitat mai renunciarà al diàleg i l’acord
amb l’Estat per trobar una solució pactada que doni resposta a la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya. Ens trobem davant d’un conflicte polític que ha
de trobar solució políticament. En aquest sentit, hi ha hagut contactes entre ambdós
executius. Així mateix, el passat 20 de desembre, va tenir lloc una reunió a Barcelona entre el President del Govern de la Generalitat, el President del Govern espanyol
i membres d’ambdós governs.
Barcelona, 22 de febrer de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 118/XII, sobre la disponibilitat
d’autoinjectors d’adrenalina als centres educatius
290-00100/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31135 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 118/XII, sobre la disponibilitat d’autoinjectors d’adrenalina als centres educatius (tram. 29000100/12), us informo del següent:
En el document Salut escolar en els centres educatius hi ha un enllaç a la pàgina web «Atenció dels infants amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex», que remet
al document Model d’atenció dels infants amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex en
l’àmbit escolar.
En aquest document, es detallen les actuacions que han de fer la família i el centre educatiu i quina és la responsabilitat dels serveis sanitaris. També hi ha un apartat sobre els dubtes més freqüents i sobre les pautes de comportament on s’explica
què és la reacció anafilàctica i com cal actuar en el cas que es produeixi.
Un cop la família ha informat al centre educatiu sobre l’al·lèrgia de l’alumne/a,
des del centre educatiu, tenint en compte l’informe mèdic i la informació facilitada
per la família, s’ha d’elaborar un pla personalitzat d’atenció.
El Pla d’atenció ha d’establir la medicació que cal administrar, si cal o no l’ús
d’adrenalina en cas de reacció al·lèrgica, i les actuacions que cal fer en cas de crisi
anafilàctica.
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L’injector d’adrenalina és un fàrmac prescrit pel metge i que es recomana que
estigui sempre a l’abast de l’alumne/a amb al·lèrgia, inclús que el porti a sobre. El
fet que tingui una caducitat relativament curta fa necessari anar-lo renovant periòdicament.
Barcelona, 25 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 124/XII, sobre la construcció
del gimnàs a l’Escola Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa
290-00106/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 31136 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 124/XII, sobre la
construcció del gimnàs a l’Escola Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa (tram. 29000106/12), us informo del següent:
El Departament d’Educació planifica les construccions escolars tenint en compte
les necessitats d’escolarització, de manera que la construcció de gimnasos en centres
educatius no està prioritzada.
L’any 2018 el Departament d’Educació ha finalitzat la construcció de l’Institut
Can Roca i l’Institut Aimerigues a la ciutat de Terrassa amb una despesa de 10 milions d’euros.
Barcelona, 26 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 7/XII, sobre la política sanitària
390-00007/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 30952 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 7/XII, sobre la política sanitària
(tram. 390-00007/12), us informo del següent:
Pel que fa a l’apartat a), relatiu a l’elaboració d’una anàlisi sobre l’evolució pressupostària i de la contractació pel que fa a les diferents línies de serveis assistencials, s’adjunta annex amb aquesta informació.
Sobre l’apartat b), relatiu a l’elaboració d’un pla pluriennal d’escenaris pressupostaris per a garantir la recuperació pressupostaria, el Govern està elaborant l’avantprojecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019 que d’acord
amb l’Ordre VEH/78/2018, de 20 de juny, per la qual es dicten les normes per ela4.50.02. Compliment de mocions
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borar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019 ha de donar
compliment als objectius fiscals d’estabilitat i sostenibilitat establerts a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Cal tenir en compte que l’elaboració dels pressupostos 2019 està condicionada
per les regles fiscals i la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Uns objectius d’estabilitat injustos limiten l’increment del sostre de despesa de la
Generalitat. L’objectiu de dèficit es redueix del 0,4% del PIB l’any 2018 al 0,1% l’any
2019. Això suposa prop de 700 M€ menys de despesa, a igualtat d’ingressos. A continuació es mostra l’escenari fiscal.
Escenari fiscal

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Objectiu de dèficit (% PIB)

–0,6

–0,4

–0,1

0,0

0,0

0,0

Objectiu de deute (% PIB) (1)

34,5

33,9

32,7

31,4

30,2

29,0

2,1

2,4

2,7

2,8

2,8

2,8

Regla de despesa (% variació) (2)

(1) Per a determinar el compliment de l’objectiu de deute s’haurà de tenir en
compte els imports que, tal i com recull l’acord de Política Fiscal i Financera, es
consideren excepcions a efectes de valorar el seu compliment. Informació que en
aquests moments no disposem.
(2) La regla de despesa limita el creixement de la despesa, que no pot superar la
taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l’economia espanyola.
Els objectius de dèficit 2018-2021 són els presentats en l’Actualització del Programa d’Estabilitat el 27 d’abril del 2018. Per al 2022 es pren el mateix objectiu que
per al 2021. Els objectius individuals de deute i la regla de despesa per al període
2018-2020 són els aprovats en els CPFiF del 7 i del 27 de juliol de 2017. Per al 2021
i 2022, l’objectiu de deute es calcula a partir de l’objectiu de dèficit de cada exercici i es pren com a objectiu a efectes de la regla de despesa el mateix valor que s’ha
fixat per al 2020.
El en Pla pressupostari 2019 tramés pel Ministeri d’Economia i Empresa a la
Comissió Europea (15/10/2018) els objectius de dèficit s’han modificat. L’objectiu
de dèficit per al 2019 és d’un –0,3%; el de 2020 d’un –0,1% i el de 2021 d’un 0,0%.
Els ingressos del model de finançament, que encara no s’ha revisat, fan preveure
per al 2019 una liquidació inferior a la rebuda el 2017 i a la que es preveu rebre el
2018, degut a canvis en el sistema de liquidació de l’IVA.
Les línies prioritàries del pressupost de 2019 giren entorn al manteniment de les
cobertures socials en els àmbits educatius, de salut i de serveis socials, preservant
els col·lectius més vulnerables. Les polítiques de generació d’activitat econòmica
han de vetllar per la creació d’ocupació de qualitat.
Els increments retributius aprovats per l’Estat espanyol consumeixen bona part
dels possibles increments de despesa, per tant cal trobar espais fiscals per tal de poder atendre les noves necessitats que sorgeixin.
La Generalitat treballa per trobar aquests espais fiscals des de diferents àmbits,
tant pel que fa a assolir nivells més alts de recursos com per millorar l’eficiència i
l’eficàcia de la despesa, i ho fa a través de l’elaboració d’escenaris pressupostaris,
l’inici d’un procés de revisió de despesa i la promoció de l’avaluació ex-ante i expost de les polítiques públiques per tal de maximitzar el valor públic dels recursos
disponibles de cada moment.
El Departament de Salut ja està intensificant els esforços en els darrers 3 anys
per tal de revertir el nivell de recursos destinats a la sanitat i s’està començant a veure un major impacte de la recuperació de la despesa, però si no es produeix un canvi en els escenaris econòmics dels ingressos de la Generalitat no és possible donar
compliment a aquest apartat.
4.50.02. Compliment de mocions
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Quant a l’apartat c), amb referència a la coordinació interdepartamental del Govern per a abordar integralment els determinats socials, lluitar contra les desigualtats i amb perspectiva de gènere, cal assenyalar que l’articulació de l’abordatge interdepartamental, des de l’òptica de la salut pública, es realitza mitjançant el Pla
Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) que recull i promou
l’acció del govern català, els governs locals i de la societat, que obté resultats en termes de salut.
El PINSAP és un projecte dinàmic i obert, que va incorporant propostes, cerca la
participació i la coproducció en la salut, va en consonància amb altres experiències
internacionals i focalitza una atenció especial en el gradient social de la salut i a la
lluita contra les desigualtats.
El Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública, ha promogut
darrerament les iniciatives intersectorials següents, en el marc del PINSAP:
– Reunió de la Comissió Interdepartamental de Salut (CIS) el 14 de desembre de
2018, amb l’objectiu de presentar les actuacions fetes en els darrers vint mesos, amb
l’aprovació pel Govern del PINSAP 2017-2020 i la seva presentació pública, el desplegament territorial i regional, i la intenció de dissenyar un model d’implementació
a nivell local (municipal). S’han debatut i fet propostes que van en la línia d’incrementar les reunions bilaterals entre Departaments, aprofundir en els mecanismes de
participació i desenvolupar formació especifica (en l’instrument de detecció (Test
Salut) o en l’avaluació de l’impacte en salut).
– S’han constituït els 7 consells territorials (per vegueries), presidits pels delegats
del Govern territorials, dels quals han sorgit 23 comissions tècniques temàtiques que
han desenvolupat 26 projectes específics des de l’abril del 2017 fins ara. Aquests
projectes han donat com a fruit tot un seguit de documents, guies i materials de referència i prosseguiran la seva tasca, en algun cas amb nous reptes, durant l’any 2019.
S’han previst partides pressupostàries per a l’any 2019 que permetin continuar
amb la feina de coordinació intersectorial, afavorir la difusió dels materials elaborats i incrementar la qualitat de les tasques tècniques mitjançant formació complementària, eines d’avaluació i d’altres.
La Secretaria de Salut Pública participa activament en l’Observatori de Desigualtats de Salut que lidera l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). L’Observatori de les desigualtats en salut, evolució natural de
l’Observatori dels efectes de la crisi en la salut de la població, posa l’accent en el
monitoratge d’indicadors en salut (i anàlisis específiques) d’acord als principals eixos de desigualtat (gènere, territori i nivell socioeconòmic).
Amb referència a l’apartat d), sobre la recuperació de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya (ASPCat), el projecte de llei de creació de l’ASPCat es troba en aquests
moments en fase de tramitació parlamentària. Concretament, s’estan duent a terme
compareixences de les persones expertes a la Comissió de Salut per a valorar l’articulat.
L’ASPCat, es configura com a organisme autònom administratiu, i disposa d’autonomia financera per a l’exercici de les seves funcions. Un cop aprovada la llei de
creació i els estatuts que desenvoluparan la seva estructura organitzativa, el Govern
preveurà, dins el pressupost de la Generalitat, un pressupost específic d’ingressos i
despeses per garantir que l’ASPCat pugui exercir les competències que li han estat
assignades.
El projecte de llei preveu que l’ASPCat exerceixi les seves competències en concurrència amb altres administracions competents en matèria de salut pública de manera coordinada. Quant a la participació dels ens locals en el Consell Rector, que
és el màxim òrgan de govern de l’Agencia, cal indicar que l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya comptaran amb
vuit vocalies del total de 20, el que suposa una representació del 40%, la qual ga-
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ranteix un espai de coordinació interadministrativa per a gestionar les competències
concurrents amb el món local.
En relació a l’apartat e), relatiu a l’elaboració d’un nou mapa sanitari, el Departament de Salut ha començat els treballs per elaborar un nou mapa sanitari d’acord
amb les indicacions que es deriven d’aquesta Moció.
Pel que fa a l’apartat f), sobre el compliment de la Moció 2/XI del Parlament de
Catalunya, sobre la política sanitària, el Departament de Salut ha portat a terme diverses actuacions per tal de donar compliment al contingut de la Moció 2/XI, així
com d’aquesta Moció 7/XII. Destaquen especialment dues actuacions: el Pla de millora integral de les llistes d’espera i l’elaboració d’un decret llei d’accessibilitat.
El Departament de Salut, mitjançant el Servei Català de la salut (CatSalut), va
començar el 2016 el desplegament d’un Pla integral de millora de les llistes d’espera.
Aquest Pla pretén oferir més transparència, donant millor informació i més accessible; fer una gestió proactiva dels pacients, prioritzant aquells que fa més temps
que esperen; augmentant l’activitat, focalitzant-la en intervencions quirúrgiques
prioritzades, és a dir, les que tenen més pacients en llista d’espera, o bé amb més
pacients fora dels terminis establerts.
Durant el 2016 i per tal de millorar la solidesa dels registres i oferir una informació de més qualitat, tal i com preveu el Pla integral, es va començar la realització d’auditories externes dels centres, amb l’objectiu de poder avaluar els resultats i
poder realitzar un pla de treball en la millora de la gestió i qualitat de la informació
de les llistes d’espera.
L’abril del 2017, amb l’aprovació dels pressupostos del Departament de Salut, el
CatSalut va iniciar l’aplicació d’un Pla de Xoc específic de llistes d’espera, incorporant 57 M€ addicionals, dedicats a incrementar l’activitat tant de les intervencions
quirúrgiques com les proves diagnòstiques i les consultes externes i que va finalitzar
l’abril del 2018. Els resultats que es van avaluar l’abril del 2018 són:
– Increment de l’activitat: s’intensifica el ritme de les intervencions quirúrgiques,
l’augment de l’activitat quirúrgica supera en un 22,1% la realitzada l’any 2011, quan
per efecte de la crisi aquesta es va frenar. Del maig del 2017 a l’abril del 2018, els
hospitals van realitzar prop de 30.000 intervencions més (28.054), que el mateix període de l’any anterior. Això suposa passar d’operar una mitjana de 1.390 persones
a 1.500 cada dia.
En global, en aquest període s’han realitzat 373.959 intervencions quirúrgiques (un 8,1% més que en el període entre maig del 2016 i abril del 2017); més de
2.270.000 primeres visites a l’especialista, i més de 730.000 proves diagnòstiques.
– Disminució dels pacients en llista d’espera: s’aconsegueix una reducció del
10,4% dels pacients en llista d’espera per a operar-se. Es passa dels 179.264 a l’abril
del 2017 als 160.581 a l’abril del 2018. Aquesta reducció és encara més significativa
si tenim en compte la major entrada de pacients en espera per a una intervenció, com
a conseqüència d’una major activitat en les consultes externes i proves, disminuint
el temps en el diagnòstic.
També en aquest període es redueixen el nombre de pacients que es trobaven fora
dels temps establerts per a ser operats, aquesta reducció es del 46,5%. A l’inici del
període hi havia 16.081 pacients en aquesta situació, amb un 90,2% dels pacients es
trobaven dins del termini, passant a 8.601 al final el període, incrementant al 94,6%
els pacients que no superaven els terminis establerts.
De fet es garanteix que gairebé ningú esperava més del màxim establert en determinades intervencions, com en el cas de la cirurgia cardíaca, on més del 99% esperaven 90 dies o menys, en les intervencions oncològiques on el 98% s’operen dins
dels terminis de garantia establerts, o en el cas de les cataractes, pròtesi de maluc i
de genoll, que tenen un termini establert de garantia de 6 mesos, aquest s’ha complert en el 96% dels casos.
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– Millora en tots els temps d’accés: amb el Pla també s’aconsegueix reduir el
temps mitjà d’espera per a una intervenció, prova diagnòstica i consulta externa. En
intervencions quirúrgiques suposa esperar 37 dies menys que el desembre del 2016,
en proves la reducció es major, un 40%, amb 34 dies menys d’espera, gairebé la mateixa reducció que en el cas de les primeres visites per a l’especialista, del 43,4%,
amb 66 dies menys.
– Millora en 10 procediments prioritzats: si be l’activitat quirúrgica ha augmentat un 8,1% respecte l’any anterior al Pla de Xoc, l’increment ha estat major (12,7%),
en el cas dels 10 procediments prioritzats pel Pla.
Pel conjunt d’aquests 10 procediments s’ha aconseguit disminuir la llista en
6.006 pacients, s’han reduït a més de la meitat, un 54%, el nombre de pacients fora
de termini, així com el temps mitjà d’espera en 62 dies. Particularment, cal destacar el procediment d’obesitat mòrbida, en el qual la reducció de pacients en llista és
del 36,9%.
– Més transparència i qualitat en la informació: per tal d’assolir una major transparència i qualitat de la informació, al final del període s’ha estès a tots els centres la
realització de les auditories externes, respecte la gestió i la qualitat de la informació
de les llistes d’espera.
Des del mes de juliol del 2017, es publiquen mensualment les dades llistes d’espera actualitzades al lloc web del CatSalut, en format de dades obertes, de manera
que es poden consultar, per cada centre, el volum de pacients en espera o el temps
mitjà d’espera per a cada tipologia d’intervenció, entre d’altres. Aquestes dades són
disponibles a l’enllaç http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/.
Actualment, el Departament de Salut està elaborant el Decret-llei d’Accessibilitat, atès que, sens perjudici del compliment de la normativa bàsica sobre els temps
màxims d’accés, s’ha fet palès que és necessari i convenient que es porti a terme una
regulació que, juntament amb els criteris clínics, incorpori també criteris socials i
relatius al desenvolupament de la persona afectada.
D’acord amb això, es considera que s’han d’establir legalment uns criteris objectivables, que sens perjudici dels terminis màxims establerts, puguin classificar els
pacients segons criteris de prioritat.
L’objecte d’aquest decret-llei és establir les condicions que permetin garantir que
l’accés a l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics s’ajusta a criteris d’igualtat
i equitat.
Barcelona, 22 de febrer de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Annex
390-00007/12. Annex

ANÀLISI SOBRE L’EVOLUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA I DE LA CONTRACTACIÓ RELATIU A
L’APARTAT A) DE LA MOCIÓ 7/XII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA POLÍTICA SANITÀRIA

L’evolució de la contractació de serveis sanitaris a càrrec del CatSalut en els darrers anys ha estat la
següent:
Figura 1.a. Evolució de la contractació de serveis sanitaris a càrrec del CatSalut 2010-18, per línia
assistencial

En milions d'euros
Línies de s erv ei

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.528,09

1.425,38

1.376,33

1.319,39

1.263,40

1.313,22

1.326,65

1.351,22

1.401,36

1.251,52

1.158,00

1.105,31

1.057,42

1.002,29

1.043,42

1.048,38

1.066,43

1.106,14

276,56

267,38

271,01

261,97

261,11

269,80

278,27

284,79

295,22

4.306,29

4.147,51

4.123,66

3.983,24

4.037,19

4.208,97

4.275,18

4.400,70

4.567,73

ICS

1.319,23

1.331,47

1.269,49

1.231,94

1.233,68

1.286,51

1.286,48

1.353,46

1.418,80

Altres proveïdors

2.987,07

2.816,05

2.854,18

2.751,30

2.803,51

2.922,46

2.988,70

3.047,23

3.148,94

Atenció sociosanitària (no ICS)

397,70

372,67

373,80

357,39

362,99

374,70

383,66

393,17

400,96

Atenció a la salut mental (no ICS)

360,92

335,93

346,43

334,69

338,32

350,70

364,49

395,02

447,56

343,56

312,80

312,66

298,28

298,28

298,82

286,23

288,95

303,78

6. 936, 56

6. 594, 29

6. 532, 89

6. 293, 00

6. 300, 18

6. 546, 41

6. 636, 22

6. 829, 05

7. 121, 41

Atenció primària de salut
ICS
Altres proveïdors
Atenció hospitalària i
extrahospitalària1

Transport sanitari i emergències
mèdiques (no ICS)
Tot al c ont rac t ac ió

1. Exclou medicaments de dispensació ambulatòria.
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Figura 1.b. Evolució de la contractació de serveis sanitaris a càrrec del CatSalut 2010-18, per línia
assistencial
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Figura 1.c. Evolució de la contractació de serveis sanitaris a càrrec del CatSalut 2010-18, per línia
assistencial

Línies de s erv ei
Atenció primària de salut
ICS
Altres proveïdors

Atenció hospitalària i extrahospitalària1

V ar. 18/ 10
-8,3%
-11,6%
6,7%

6,1%

ICS

7,5%

Altres proveïdors

5,4%

Atenció sociosanitària (no ICS)

0,8%

Atenció a la salut mental (no ICS)

24,0%

Transport sanitari i emergències mèdiques (no ICS)

-11,6%

Tot al c ont rac t ac ió

2, 7%

1. Exclou medicaments de dispensació ambulatòria.
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Cal destacar que, si bé entre els anys 2010 i 2013 l’import total de contractació de serveis sanitaris a
càrrec del CatSalut va disminuir en 643,56 milions d’euros, en el període 2014-2018 ja s’ha recuperat el
128,72% d’aquest import (828,41 milions d’euros).
Figura 2. Evolució de la contractació de serveis sanitaris a càrrec del CatSalut 2010-18, totes les
línies
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No és possible detallar l’evolució de la contractació de serveis sanitaris a càrrec del CatSalut per àrees
bàsiques de salut, ja que, a excepció dels equips d’atenció primària, les àrees geogràfiques de referència
de la resta de serveis (atenció especialitzada, atenció sociosanitària, atenció en salut mental, transport
sanitari i emergències mèdiques) són d’àmbit superior.

Pel que fa a l’impacte de l’evolució de la contractació de serveis sanitaris en les condicions dels professionals, no disposem del detall de plantilla i despeses de personal dels proveïdors no ICS. Aquestes entitats
tenen autonomia de gestió.

El detall d’evolució de les despeses de personal en el cas de l’ICS és la següent:
Figura 3.a. Evolució de la despesa meritada de capítol 1 (despeses de personal) de l’ICS 2010-17,
per línia assistencial

En milions d'euros
Línies de s erv ei
Atenció primària
Atenció hospitalària
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.057,27

970,32

854,02

825,54

812,88

880,27

889,34

921,42

996,52

922,10

844,94

822,93

822,27

882,48

907,52

956,92
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Figura 3.b. Evolució de la despesa meritada de capítol 1 (despeses de personal) de l’ICS 2010-17,
per línia assistencial
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Control del compliment de la Moció 14/XII, sobre l’inici del curs
escolar 2018-2019
390-00014/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 31137 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 14/XII, sobre l’inici del curs escolar
2018-2019 (tram. 390-00014/12), us informo del següent:
La relació de centres educatius ubicats totalment en mòduls prefabricats el curs
2018-2019 és la següent:

4.50.02. Compliment de mocions

Núm.
mòduls

Any Alumnes
instal·lació desembre
1r mòdul
2018

Municipi

Centre

Cabrera d’Anoia

ESC

Cabrera Igualada

2

2006

56

Castellbell i el Vilar

INS

Bages Sud

4

2009

162

Centelles

ESC

Xoriguer

3

2011

209

Gurb

INS

Gurb

5

2010

326

Manlleu

INS

del Ter

4

2013

178

Manresa

ESC

Les Bases

2

2018

103

Manresa

ESC

Valldaura

8

2009

245

Muntanyola

ESC

Muntanyola

4

2007

45

Sant Fruitós de Bages

ESC

Pla del Puig

6

2007

189
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4.50.02. Compliment de mocions

Núm.
mòduls

Any Alumnes
instal·lació desembre
1r mòdul
2018

Municipi

Centre

Sant Martí de Centelles

ESC

Valldeneu

3

2007

57

Sant Quirze Safaja

ESC

de Sant Quirze
Safaja

2

2006

43

Santpedor

ESC

La Serreta

7

2007

225

Vallbona d’Anoia

INS

de Vallbona

7

2008

172

Badalona

ESC

Badalona Port

4

2010

226

Badalona

ESC

Montigalà

3

2010

225

Badalona

INS

Ca l’Arnús

2

2018

117

Cubelles

INS

Les Vinyes

8

2008

235

Hospitalet de Llobregat, L’ ESC

Ernest Lluch

3

2011

251

Hospitalet de Llobregat, L’ ESC

Paco Candel

5

2011

456

Pontons

ESC

El Roure

3

2007

24

Sant Pere de Ribes

INS

Xaloc

3

2012

198

Santa Coloma de
Gramenet

ESC

de Santa Coloma

4

2009

281

Sitges

ESC

Agnès de Sitges

9

2005

185

Cervelló

INS

de Cervelló

9

2007

332

Viladecans

ESC

Mediterrània Viladecans llI

7

2008

272

Viladecans

INS

Viladecans VI

3

2011

180

Canet de Mar

INS

Sunsi Mora

4

2013

271

Canovelles

INS

Domus d’Olivet

4

2011

191

Dosrius

INS

de Dosrius

7

2006

215

Mataró

INS

Les Cinc Sènies

3

2017

180

Montgat

ESC

Norai

1

2017

40

Parets del Vallès

INS

La Sínia

5

2012

245

Pineda de Mar

ESC

Poble Nou

6

2008

226

Premià de Mar

ESC

Mar Nova

6

2008

187

Roca del Vallès, La

ESC

Sta. Agnès de
Malanyanes

6

2010

142

Sant Esteve Palautordera

INS

Can Record

7

2007

224

Sant Pol de Mar

INS

de Sant Pol de Mar

4

2015

373

Polinyà

ESC

Polinyà

3

2011

231

Rubí

ESC

El Bosc

5

2010

339

Sabadell

ESC

Virolet

7

2012

456

Sabadell

INS

Arraona

6

2014

465

Sant Cugat del Vallès

ESC

La Mirada

3

2016

177

Terrassa

ESC

Sala Badrinas

6

2011

415

Armentera, L’

ESC

Fluvianets

1

2012

108

Banyoles

ESC

Camins

5

2012

266

Bescanó

INS

La Miquela

4

2011

309

Beuda

ESC

de Lliurona

1

1999

14

Bisbal d’Empordà, La

ESC

Empordanet

7

2011

167

Caldes de Malavella

INS

de Caldes de
Malavella

10

2005

280

Castelló d’Empúries
(Empuriabrava)

ESC

El Bruel

7

2008

165

Castelló d’Empúries
(Empuriabrava)

INS

Empuriabrava

3

2009

108
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4.50.02. Compliment de mocions

Núm.
mòduls

Municipi

Centre

Castell - Platja d’Aro

ESC

Fanals d’Aro

Figueres

ESC

Carme Guasch i
Darné

Forallac-Vullpellac

ESC

Girona

ESC

Any Alumnes
instal·lació desembre
1r mòdul
2018

7

2008

202

11

2006

461

de Forallac

6

2007

158

Bosc de la
Pabordia

9

2007

453

Girona

ESC

Balandrau

6

2011

222

Maçanet de la Selva

INS

Maçanet de la
Selva

8

2010

269

Puigcerdà

ESC

Llums del Nord

7

2007

186

Quart

ESC

Nou de Quart

3

2008

221

Riells i Viabrea

INS

El Bruc

3

2012

149

Salt

ESC

Les Arrels

6

2010

402

Salt

INS

Salvador Sunyer
Aimeric

8

2004

236

Sant Feliu de Buixalleu

ESC

Alzines Balladores

7

2006

128

Sant Julià de Ramis

ESC

Castellum

8

2009

312

Sils

ESC

Els Estanys

Sils

INS

de Sils

Vall-llobrega

ESC

Vall-llobrega

Vilablareix

INS

Vilafant

INS

4

2009

214

10

2008

369

5

2005

145

Vilablareix

14

2008

533

Vilafant

10

2008

504

Alpicat

INS

d’Alpicat

3

2017

122

Lleida

ESC

Pinyana

5

2009

256

Torrefarrera

INS

Joan Solà

9

2010

477

Calafell

ESC

Vilamar (Calafell II)

4

2007

255

Maspujols

ESC

Maspujols

4

2008

124

Mont-roig del Camp
(Miami)

ESC

Marcel·lí Esquius

7

2008

244

Mont-roig del Camp
(Miami)

INS

Miami

5

2009

204

Pallaresos, Els

ESC

Arquitecte Jujol

8

2007

230

Reus

ESC

Els Ganxets

10

2007

275

Roda de Barà

INS

Roda de Barà

6

2010

274

Tarragona

ESC

de Ponent

12

2007

335

Tarragona

ESC

L’Arrabassada

12

2007

449

Vila-Rodona

ESC

Bernardí Tolrà

5

2005

131

Barcelona

ESC

30 Passos

2

2016

200

Barcelona

ESC

Auditori

1

2018

45

Barcelona

ESC

Cartagena

1

2017

153

Barcelona

ESC

Eixample 1 (Model)

1

2017

102

Barcelona

ESC

9 GRAONS

1

2017

103

Barcelona

ESC

Entença

2

2016

182

Barcelona

ESC

Gràcia

1

2017

102

Barcelona

ESC

La Flor de Maig

1

2017

151

Barcelona

ESC

La Maquinista

2

2008

482

Barcelona

INS

Maria Espinalt

2

2016

376

Barcelona

INS

Martí Pous

2

2017

174
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4.50.02. Compliment de mocions

La relació de centres educatius que disposen de mòduls prefabricats en les seves
instal·lacions el curs 2018-2019 és la següent:
Any
Núm. instal·lació
mòduls
1r mòdul

Municipi

Centre

Artés

INS

Miquel Bosch i Jover

1

Avià

ESC

Santa Maria d’Avià

3

2004

Balenyà

ESC

Joan XXlll

1

2008

Berga

INS

Guillem de Berguedà

1

2011

Bruc, El

ESC

El Bruc

4

2003

Calldetenes

ESC

Sant Marc

2

2011

Callús

ESC

Joventut

1

2008

2010

Capellades

ESC

Marquès de la Pobla

1

2007

Capellades

INS

Molí de la Vila

1

2006

Carme

ESC

Serra de Coll Bas

1

2006

Castellbell i el Vilar

ESC

Jaume Balmes

1

2010

Castellcir

ESC

La Popa

3

2006

Castellterçol

IE

Castellterçol

5

2010

Centelles

INS

Pere Barnils

5

1997

Fonollosa

ESC

Agrupació Sant Jordi

1

2006

Gironella

ESC

Sant Marc

2

2007

Igualada

INS

Badia i Margarit

2

2017

Manlleu

ESC

Pompeu Fabra

1

2008

Manresa

ESC

Pare Algué

1

2009

Manresa

ESC

La Sèquia

1

2011

Manresa

INS

Guillem Catà

4

2006

Manresa

INS

Pius Font i Quer

1

2011

Masies de Voltregà, Les

ESC

El Despujol

1

2012

Masquefa

ESC

El Turó

3

2001

Masquefa

INS

Masquefa

2

2015

Moià

INS

Moianès

1

2008

Navàs

IE

Sant Jordi

3

2012

Oristà

ESC

Llevant

1

2016

Perafita

ESC

Heurom

1

2009

Piera

ESC

Flandes

1

2009

Piera

INS

Guinovarda

2

2015

Piera

INS

Salvador Claramunt

1

2014

Sallent

INS

Llobregat

1

2011

Sant Fruitós de Bages

ESC

Flama

3

2007

Sant Joan de Vilatorrada

ESC

Collbaix

1

2007

Sant Joan de Vilatorrada

INS

Cardener

1

2016

Sant Joan de Vilatorrada

INS

Quercus

1

2009

Sant Llorenç de Morunys

ESC

Vall de Lord

1

2007

Sant Martí de Tous

ESC

Cérvola Blanca

1

2009

Sant Vicenç de Castellet

ESC

Sant Vicenç

1

2005

Sant Vicenç de Torelló

ESC

Lloriana

1

2008

Sant Margarida de Montbui

ESC

Garcia Lorca

2

2008

Sant Margarida de Montbui

ESC

Montbou

1

2010

Santa Maria d’Oló

ESC

Sesmon d’Oló

2

2007
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Municipi

4.50.02. Compliment de mocions

Any
Núm. instal·lació
mòduls
1r mòdul

Centre

Santpedor

INS

d’Auro

2

2014

Seva

ESC

Les Basseroles

1

2013

Solsona

ESC

Vinyet

3

2009

Tona

ESC

L’Era de Dalt

1

2016

Torelló

IE

Marta Mata

3

2017

Vallbona d’Anoia

ESC

Josep Masclans

3

2005

Vilanova del Camí

INS

Pla de les Moreres

1

2015

Vilanova del Camí

ESC

Pompeu Fabra

3

2008

Badalona

ESC

Pere de Tera

1

1988

Badalona

ESC

Artur Martorell

1

2008

Badalona

ESC

Ventós Mir

3

2008

Badalona

INS

Badalona

1

2009

Badalona

INS

Barres i Ones

2

2017

Gelida

ESC

Montcau

1

2018

Granada, La

ESC

Jacint Verdaguer

2

2005

Mediona

ESC

La Fassina

1

2012

Mediona (St. Pere Sacarrera)

ESC

Renaixença

3

2007

Olèrdola (Moja)

ESC

El Circell

4

2006

Olesa de Bonesvalls

ESC

Pont de l’Arcada

3

2005

Olivella

ESC

El Morsell

1

2014

Puigdàlber

ESC

Virolai

1

2015

Sant Adrià

ESC

Catalunya

1

2008

Sant Cugat Sesgarrigues

ESC

Les Vinyes

2

2007

Sant Llorenç d’Hortons

ESC

Pau Casals

1

2008

Sant Martí Sarroca

ESC

Jaume Balmes

3

2006

Sant Quintí de Mediona

ESC

Antoni Grau i Minguell

1

2018

Sant Quintí de Mediona

INS

La Vall del Mediona

1

2017

Santa Fe del Penedès

ESC

Les Moreres

2

2005

Subirats (Lavern)

ESC

Subirats -ZER

1

2008

Torrelavit

ESC

Ràfols

1

2008

Vilafranca del Penedès

ESC

Cristòfol Mestres

1

2016

Vilafranca del Penedès

INS

Alt Penedès

1

2018

Vilanova i la Geltrú

INS

Dolors Mallafré i Ros

1

2016

Vilanova i la Geltrú

INS

Joaquim Mir

1

2018

Abrera

INS

Voltrera

6

2012

Cornellà de Llobregat

INS

Mª Aurèlia Capmany

1

2008

Corbera de Llobregat

ESC

Cau de la Guineu

2

2012

Esparreguera

INS

El Cairat

1

2005

Gavà

IE

Gavà Mar

1

2017

Gavà

INS

Calamot

1

2016

Martorell

ESC

Lola Anglada

1

2006

Martorell

INS

de Martorell

2

2014

Olesa de Montserrat

INS

Creu de Saba

1

2010

Pallejà

ESC

Angel Guimerà

3

2007

Prat de Llobregat, El

ESC

Charles Darwin

2

2013

Prat de Llobregat, El

INS

Estany de la Ricarda

1

2016

Prat de Llobregat, El

INS

Les Salines

1

2018
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4.50.02. Compliment de mocions

Any
Núm. instal·lació
mòduls
1r mòdul

Municipi

Centre

Sant Andreu de la Barca

ESC

Vall de Palau

1

2007

Sant Andreu de la Barca

INS

Montserrat Roig

1

2009

Sant Boi de Llobregat

INS

Camps Blancs

1

2008

Sant Esteve de Sesrovires

INS

Montserrat Colomer

3

2008

Sant Joan Despí

ESC

Sant Francesc d’Assís

2

2009

Sant Joan Despí

INS

Jaume Salvador i Pedrol

4

2014

Sant Vicenç dels Horts

INS

Frederic Mompou

2

2008

Santa Coloma de Cervelló

ESC

Colònia Güell

2

2016

Santa Coloma de Cervelló

INS

Montpedrós

3

2013

Torrelles de Llobregat

INS

de Torrelles de Llobregat

2

2014

Viladecans

INS

Josefina Castellví

1

2018

Viladecans

INS

Miramar

1

2016

Viladecans

INS

Torre Roja

2

2011

Argentona

INS

d’Argentona

2

2014

Caldes de Montbui

ESC

El Calderí

3

2006

Caldes de Montbui

INS

Manolo Hugué

1

2008

Caldes de Montbui

INS

Pic del Vent

1

2018

Canet de Mar

INS

Lluís Domènech i Montaner

4

2007

Canovelles

ESC

Joan Miró

2

2008

Cànoves

ESC

L’Estelada

3

2007

Cardedeu

INS

Manuel Raspall

1

2018

Franqueses del Vallès

ESC

Joan Sanpera

2

2005

Granollers

INS

Carles Vallbona

1

2018

Granollers

INS

Celestí Bellera

2

2003

Llagosta, la

INS

Marina

1

2018

Malgrat de Mar

INS

Ramón Turró i Darder

1

2015

Mataró

CEE

Les Aigües

1

2015

Mataró

ESC

Josep Manel Peramàs

1

2008

Mataró

ESC

Torre Llauder

1

2012

Mataró

ESC

Vista Alegre

1

2004

Mataró

INS

Alexandre Satorras

1

2016

Mataró

INS

Thos i Codina

2

2016

Mollet del Vallès

CEE

Can Vila

1

2015

Mollet del Vallès

ESC

Sant Jordi

1

2009

Montgat

ESC

Marina

1

2015

Òrrius

ESC

Francesc Macià

2

2004

Pineda de Mar

ESC

Antoni Doltra

1

2015

Pineda de Mar

CEE

L’Horitzó

3

1999

Pineda de Mar

INS

Euclides

1

2004

Premià de Dalt

INS

Valerià Pujol

1

2009

Premià de Mar

ESC

La Lió

1

2007

Premià de Mar

INS

Premià de Mar

2

1997

Roca del Vallès, La

INS

de la Roca del Vallès

1

2018

Sant Pol de Mar

ESC

Sant Pau

2

2000

Santa Maria de Palautordera

IE

La Tordera

6

2011

Santa Susanna

ESC

Santa Susanna I

1

2008

Tordera

ESC

d’Hortsavinyà

1

2000
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Municipi

4.50.02. Compliment de mocions

Any
Núm. instal·lació
mòduls
1r mòdul

Centre

Tordera

INS

Lluís Companys

2

2007

Vilanova del Vallès

INS

de Vilanova del Vallès

2

2016

Vilassar de Mar

ESC

Escola del Mar

1

2000

Montcada i Reixac

INS

Montserrat Miró

1

2011

Palau-Solità i Plegamans

ESC

Folch i Torres

1

2006

Palau-Solità i Plegamans

ESC

Palau

1

2005

Palau-Solità i Plegamans

INS

Ramon Casas i Carbó

1

2011

Ripollet

INS

Can Mas

1

2018

Rubí

INS

J.V. Foix

1

2000

Rubí

INS

Duc de Montblanc

1

2018

Rubí

INS

L’Estatut

1

2016

Sabadell

CEE

Bellapart

2

2015

Sabadell

INS

Agustí Serra

2

2011

Sabadell

INS

La Serra

1

2018

Sant Cugat del Vallès

INS

Arnau Cadell

1

2017

Sant Quirze del Vallès

ESC

Pilarín Bayés

1

2004

Sant Quirze del Vallès

ESC

Purificació Salas i Xandri

2

1997

Sant Quirze del Vallès

INS

Sant Quirze

1

2011

Santa Perpètua de Mogoda

ESC

Bernat de Mogoda

1

2002

Santa Perpètua de Mogoda

ESC

Els Aigüerols

2

2015

Santa Perpètua de Mogoda

INS

Estela Ibèrica

1

2018

Santa Perpètua de Mogoda

INS

Rovira i Forns

2

2015

Sentmenat

ESC

Sorts

1

2010

Terrassa

ESC

Antoni Ubach

1

2011

Terrassa

ESC

Joan XXIII

1

2009

Terrassa

INS

Nicolau Copèrnic

1

2010

Terrassa

INS

Torre del Palau

2

2010

Aiguaviva

ESC

Vilademany

1

2005

Anglès

ESC

Pompeu Fabra

1

2008

Avinyonet de Puigventós

ESC

Gonçal Comellas

5

2004

Banyoles

ESC

Pla de l’Ametller

1

2007

Banyoles

INS

Josep Brugulat (La rajoleria)

2

1996

Banyoles

INS

Pla de l’Estany

2

2016

Bàscara

ESC

Joan Reglà

2

2003

Begur (Esclanyà)

ESC

Olivar Vell

1

2005

Besalú

IE

Salvador Vilarrassa

7

2008

Bescanó

ESC

Doctor Sobrequés

3

2011

Bisbal d’Empordà, La

ESC

Mas Clarà

2

2005

Blanes

ESC

Pinya de Rosa

3

2009

Calonge

ESC

Pere Rosselló

1

2010

Cassà de la Selva

INS

de Cassà de la Selva

2

1997

Cervià de Ter

ESC

L’Aixart

2

2008

Corçà

ESC

El Rodonell

2

2007

Cornellà del Terri

ESC

La Vall del Terri

1

2015

Far d’Empordà

ESC

El Far (antic Empordanet)

1

2009

Figueres

ESC

Anicet de Pagès

2

2008

Figueres

INS

Alexandre Deulofeu

2

1996
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4.50.02. Compliment de mocions

Any
Núm. instal·lació
mòduls
1r mòdul

Municipi

Centre

Figueres

INS

Narcís Monturiol

1

2013

Flaçà

ESC

Les Moreres

1

2007

Fornells de la Selva

ESC

Forn d’Anells

3

2008

Garriguella

ESC

Joaquim Guifré

1

2014

Girona

INS

Ermessenda

2

2017

Girona

INS

Montilivi

3

2001

Girona

INS

Narcís Xifra i Masmitjà

1

2000

Hostalric

INS

Vescomtat de Cabrera

3

2008

Jonquera, La

ESC

Josep Peñuelas del Rio

1

2003

Llagostera

ESC

Lacustària

1

2008

Llagostera

INS

Llagostera

1

2010

Llívia

ESC

Jaume I

1

2014

Lloret de Mar

INS

Coll i Rodés

1

2007

Lloret de Mar

INS

Rocagrossa

1

2006

Maçanet de Cabrenys

ESC

Les Salines

1

2004

Montagut

ESC

Mont Cós

1

2008

Olot

ESC

Malagrida

1

2009

Ordis

ESC

Maria Pagès i Trayter
(antic Marinada)

2

2008

Olot

INS

Bosc de la Coma

1

2007

Olot

INS

La Garrotxa

1

2007

Olot

INS

Montsacopa

1

2006

Palamós

INS

de Palamós

3

2007

Pals

ESC

Quermany

1

2011

Pau

ESC

Pau

1

2008

Planes d’Hostoles, Les

ESC

Sant Cristòfol

1

2009

Riells i Viabrea

ESC

El Bruc

2

2003

Roses

INS

Cap Norfeu

1

1999

Roses

INS

Illa de Rodes

1

2008

Salt

ESC

Gegant del Rec

8

2007

Salt

ESC

Silvestre Santaló

2

2006

Sant Hilari Sacalm

ESC

Guilleries

2

2014

Sant Hilari Sacalm

INS

Antoni Busquets i Punset

1

2018

Sant Julià del Llor i Bonmatí

ESC

Sant Jordi

1

2005

Sant Pere Pescador

ESC

Llagut

3

2008

Santa Coloma de Farners

INS

Santa Coloma de Farners

2

2014

Santa Cristina d’Aro

ESC

Pedralta

3

1995

Santa Pau

ESC

Joan Maragall

1

2014

Sarrià de Ter

ESC

Montserrat

1

2008

Saus (Camallera)

ESC

Els Terraprims

1

2006

Serinyà

ESC

Bora Gran

2

2005

Torroella de Montgrí

ESC

Guillem de Montgrí

2

2013

Torroella de Montgrí
(L’Estartit)

ESC

Portixol

1

2008

Tossa de Mar

ESC

Ignasi Melé

1

2008

Ullà

ESC

Puig Rodó

1

2017

Vall d’en Bas

ESC

Verntallat

1

2005
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Núm. instal·lació
mòduls
1r mòdul

Municipi

Centre

Ventalló

ESC

de Ventalló

1

2006

Verges

IE

Francesc Cambó i Batlle

4

2010

Vidreres

ESC

Sant Iscle

1

2005

Vilablareix

ESC

Madrenc

3

2008

Vilabertran

ESC

Torre d’en Reig

1

2009

Vilafant

CEE

M.D. de Montserrat

1

2009

Vilajuïga

ESC

Santiago Ratés

1

2007

Vilamalla

ESC

Josep de Ribot Olivas

4

2000

Vilobí d’Onyar

ESC

Josep Madrenys

3

2007

Alamús, Els

ESC

Arrels

1

1998

Albesa

ESC

L’Alber

1

2006

Alcarràs

ESC

Comptes de Torregrossa

1

2005

Alcarràs

ESC

Parc Saladar

1

2010

Alcarràs

INS

d’Alcarràs

2

2015

Alcoletge

ESC

Mare de Deu del Carme

2

2012

Almacelles

ESC

Antoni Simó Arnó

1

2006

Anglesola

ESC

Santa Creu

1

2010

Balaguer

ESC

Mont-roig

2

2011

Barbens

ESC

Sant Roc

1

2010

Bellpuig

ESC

Valerià Serra

1

2009

Benavent de Segrià

ESC

Sant Joan

1

2007

Cervera

INS

La Segarra

1

2009

Gimenells

ESC

Sant Isidre

1

2006

Guissona

INS

de Guissona

4

2007

Lleida

INS

Maria Rúbies

1

2018

Lleida - Partida de Llívia

ESC

El Segrià

1

2011

Mollerussa

INS

La Serra

1

2013

Mollerussa

INS

Terres de Ponent

3

1997

Naut Aran (Arties)

ESC

Loseron

1

2010

Palau d’Anglesola

ESC

Arnau Berenguer

1

2013

Puigverd de Lleida

ESC

Sant Jordi

1

2009

Rosselló

ESC

La Rosella

3

2006

Serós

INS

Serós

1

2018

Tàrrega

INS

Alfons Costafreda

2

2009

Tornabous

ESC

Espígol

1

2013

Torrefarrera

ESC

La Creu

2

2013

Vilagrassa

ESC

Ramon Perelló

1

2009

Vallfogona de Balaguer

ESC

Salvador Espriu

1

2014

Vilanova de Bellpuig

ESC

Marinada

1

2015

Vilanova de la Barca

ESC

Mestral-ZER Argelega

1

2010

Aleixar, L’

ESC

Teresa Salvat i Llauradó

2

2006

Alforja

ESC

Josep Fusté

1

2006

Aiguamúrcia

ESC

Sant Miquel

1

2009

Almoster

ESC

Ramon Sugrañes

1

2006

Altafulla

INS

d’Altafulla

1

2014

Arboç, L’

ESC

Sant Julià

2

2005

Arboç, L’

INS

de l’Arboç

3

2004
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Núm. instal·lació
mòduls
1r mòdul

Municipi

Centre

Borges del Camp

ESC

Rocabruna

2

2007

Borges del Camp

INS

Fontanelles

2

2010

Botarell

ESC

M.D. De la Candela

3

2005

Cambrils

ESC

Marinada

1

1999

Cambrils

INS

de Cambrils

1

2005

Cambrils

INS

Mar de la Frau

1

2012

Cambrils

INS

Ramon Berenguer IV

1

2005

Catllar, El

IE

L’Agulla

1

2009

Constantí

ESC

Centcelles

4

2008

Cunit

ESC

Pompeu Fabra

1

2006

Montblanc

ESC

Les Muralles

1

2008

Montbrió del Camp

ESC

Josep M Soler i Gené

3

2008

Montmell, El

ESC

Teresa Godes

1

2007

Pallaresos, Els

INS

els Pallaresos

3

2013

Pla de Santamaria, El

ESC

Sant Ramón

2

2007

Prades

ESC

Serra de Prades

1

2010

Puigpelat

ESC

Joan Plana - ZER Atzavara

1

2002

Reus

ESC

Cèlia Artiga

1

2012

Reus

ESC

Prat de la Riba

1

2018

Reus

INS

Lluís Domènech i Montaner

2

2006

Rocafort de Queralt

ESC

Sant Roc

1

2008

Rodonyà

ESC

Les Comes

2

2006

Salou

INS

Jaume I

1

2005

Santa Oliva

ESC

La Parellada

2

2005

Solivella

ESC

Sagrat Cor

1

2007

Tarragona

ESC

La Floresta

2

2007

Tarragona

ESC

Serrallo

2

2009

Tarragona

INS

Comte de Rius

1

2010

Tarragona

INS

Antoni de Martí i Franquès

1

2018

Torredembarra

INS

Ramón de la Torre

1

2007

Vallmoll

ESC

Mare de Deu del Roser

2

2006

Valls

ESC

Eladi Homs

1

2006

Valls

INS

Jaume Huguet

2

1997

Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant

ESC

Mestral

3

2006

Vendrell, El

ESC

Àngel Guimerà

1

2000

Vendrell, El

INS

Andreu Nin

2

2005

Vendrell, El

INS

Baix Penedès

2

2005

Vilallonga del Camp

ESC

Pere Virgili

2

2007

Vilanova d’Escornalbou

ESC

Font de l’Arc

1

2016

Vila-seca

ESC

Cal·lípolis

1

2008

Vilaverd

ESC

El Montgoi

2

2006

Alcanar

ESC

Joan Baptista Serra

1

2008

Alcanar

INS

Sòl de Riu

1

1999

Ametlla de Mar

INS

Mare de Déu de la Candela

1

2010

Deltebre

ESC

L’Assumpció

1

2008

Móra la Nova

IE

3 d’Abril

2

2011
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Any
Núm. instal·lació
mòduls
1r mòdul

Municipi

Centre

Tortosa

INS

Institut Cristòfol Despuig

1

2008

Barcelona

CEA

Oriol Martorell

1

2012

Barcelona

ESC

La Mar Bella

1

2017

Barcelona

IE

Antaviana

1

2017

El Departament d’Educació, a través de la Inspecció d’Educació, vetlla perquè
l’alumnat diagnosticat amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) no sigui exclòs del
servei de menjador escolar i disposi d’una atenció educativa ajustada a les seves necessitats.
Els centres i les empreses o entitats adjudicatàries del servei de menjador escolar
han de garantir l’atenció educativa de tot l’alumnat, sobretot de l’alumnat que pot
tenir més dificultats en l’ús del servei, per això i d’acord amb l’establert a l’article
19 del Decret 160/1996: «La direcció del centre docent informarà els pares i mares
abans de l’inici de curs del Pla de funcionament del servei escolar de menjador.»
L’empresa o l’entitat adjudicatària del servei de menjador escolar ha de proporcionar la formació necessària al personal de suport per tal que l’alumnat diagnosticat amb TEA rebi una atenció adequada, no obstant, atès que el personal docent
son els qui mes coneixement tenen d’aquest alumnat, contextualitza, concreta i, si
escau, modela l’atenció educativa d’aquests, a fi de donar continuïtat al treball realitzat durant l’horari lectiu i que està establert el Pla de suport individualitzat de
l’alumne (PI).
També us informo que hi ha centres educatius que disposen de personal de suport o de personal d’atenció educativa que, en funció del projecte educatiu del centre
i de la planificació de l’atenció educativa descrita en el pla de suport individual de
l’alumne, pot donar suport en horari de menjador escolar.
El Departament d’Educació dota els centres que ho necessitin de monitors i monitores de suport per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials associades a l’autonomia i a la regulació de la conducta escolaritzats en centres educatius
dependents del Departament d’Educació.
D’acord amb l’establert a la Llei 17/2010 del 3 de juny, el Departament d’Educació ofereix a l’alumnat amb discapacitat auditiva la possibilitat d’escolarització en la
modalitat oral o bilingüe. L’escolarització en una o altra modalitat, la poden escollir
lliurament les famílies un cop han estat degudament informades.
L’alumnat escolaritzat en la modalitat educativa bilingüe compta amb el suport
de professionals coneixedors de la llengua de signes catalana, que poden ser els i les
mestres d’audició i llenguatge (MALL), el suport intensiu a l’audició i el llenguatge
(SIAL), i en els ensenyaments post-obligatoris no universitaris, el servei de suport
d’intèrprets en llengua de signes catalana.
Barcelona, 25 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Control del compliment de la Moció 15/XII, sobre les conseqüències
socials, ecològiques i laborals del model turístic
390-00015/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 31470 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment als punts a), b) i c) de la Moció 15/XII, sobre les conseqüències socials, ecològiques i laborals del model turístic (tram. 39000015/12), us informo del següent:
Pel que fa al punt a), el Departament de Territori i Sostenibilitat, en el marc del
Pla director urbanístic de la revisió dels sòls no sostenibles, ha iniciat la redacció i
tramitació del PDU de l’àmbit conformat pels 22 municipis del litoral gironí.
En aquest sentit i per tal de facilitar la redacció del Pla director urbanístic de
revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, en data 17 de gener de 2019 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va acordar assumir la Memòria justificativa de suspensió potestativa de tramitacions i llicències en la franja de 500 m des
del Domini Públic, del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del
litoral gironí, que abasta els municipis següents: Portbou, Colera, Llançà, Port de la
Selva, Cadaqués, Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, l’Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge i Sant Antoni,
Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes. I suspendre, a l’empara de l’article 73.1 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, la tramitació de
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació
o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial.
Posteriorment, en sessió de 13 de febrer de 2019, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha acordat assumir el document d’objectius, propòsits i avanç del
Pla director urbanístic dels sòls no sostenibles del litoral gironí.
El Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí,
redactat per la Subdirecció General d’Estratègies Territorials i de Coneixement de
la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori té per objecte la revisió dels sòls no desenvolupats del litoral gironí en base a criteris territorials, urbanístics, de paisatge i sectorials de sostenibilitat.
El seu àmbit d’actuació abasta els 22 municipis del litoral gironí. De l’Alt Empordà: Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Castelló d’Empúries,
Sant Pere Pescador i L’escala; del Baix Empordà: Torroella de Montgrí, Pals, Begur,
Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Castell - Platja d’Aro, Sant
Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro; de la Selva: Tossa de Mar, Lloret de Mar i
Blanes.
Quant als punts b) i c), la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) és un servei
públic al qui correspon exercir la vigilància del compliment de les normes de l’ordre
social i exigir les responsabilitats pertinents als subjectes que incompleixin amb la
normativa. Com a servei públic que és, la ITC és independent, imparcial i està vinculada única i exclusivament per allò establert en la normativa que és d’aplicació.
Pel que fa al sector de l’hoteleria al qual fa referència, val a dir que la ITC hi ha
té una presència molt important. Així, a Catalunya, segons les dades provisionals de
2018 s’han dut a terme 18.354 actuacions, que han donat 2.239 propostes de sanció,
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2.165 requeriments d’esmena, s’han transformat en indefinit 2.680 contractes temporals i s’han donat d’alta a la seguretat social 4.168 treballadors.
En el Pla de Treball de la Inspecció de Treball, des de fa anys, es programen dues
campanyes en el sector de l’hoteleria i restauració per a la detecció del treball no declarat en el sector i la campanya d’estiu en aquest sector. A banda de les actuacions
programades, la ITC actua davant totes les denúncies presentades en qualsevol matèria de la que és competent.
En relació amb el conveni d’aplicació, l’article 84.2 de l’Estatut dels Treballadors
estableix la prioritat aplicativa del conveni d’empresa per davant del conveni de sector. Per aquest motiu, la Inspecció de Treball només podrà garantir l’aplicació del
conveni de sector en aquells casos que no hi hagi conveni d’empresa.
D’altra banda, mitjançant Acord de 20 de juny de 2017, el Govern va aprovar el
Codi per a una contractació pública socialment responsable en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
Entre les mesures proposades i recomanacions als òrgans de contractació cal recordar el que s’estableix a l’apartat 5.1 del Codi esmentat:
5.1. Clàusules d’estabilitat laboral i de qualitat en l’ocupació
«Per mitjà de la incorporació d’aquesta tipologia de clàusules als contractes, es
pretén millorar la qualitat de l’ocupació que es genera mitjançant els contractes públics, fomentant aspectes com l’estabilitat laboral, salaris dignes, seguretat i salut
laboral i conciliació de la vida personal, laboral i familiar, entre d’altres. Les clàusules d’estabilitat laboral i qualitat en l’ocupació són de fàcil inclusió en gairebé la
totalitat dels objectes contractuals, sempre que comportin l’adscripció de personal.
Aquests criteris socials de foment de l’estabilitat laboral i qualitat en l’ocupació
poden vincular-se a contractes amb aportació de recursos humans, i es poden incloure com a criteris d’adjudicació sempre que es vinculin a la qualitat de la prestació; de manera que es pot valorar aquesta tipologia de clàusula com a criteri d’adjudicació si el foment d’aquests aspectes, com l’estabilitat laboral de les persones
treballadores que executaran el contracte, aporta una millor eficiència en la prestació del servei.
Així mateix, poden establir-se aquests criteris com a condicions d’execució en
aquells contractes amb aportació de recursos humans en què sigui necessari, per la
especificitat d’aquests, garantir una estabilitat laboral i una determinada qualitat
durant tota l’execució del contracte.
En darrer lloc, en els contractes que s’adjudiquin pel procediment restringit també es poden apreciar aquestes clàusules com a criteri de selecció, valorant la responsabilitat social dels licitadors en les condicions laborals.
En els plecs de clàusules es podrà exigir que els licitadors presentin una declaració responsable, per la qual es comprometin, en l’execució del contracte, a complir
les condicions salarials que estableixi el conveni col·lectiu corresponent al sector
d’activitat del contracte o, si no n’hi ha, aquell que els sigui d’aplicació, i, en tot cas,
a respectar el salari mínim interprofessional.
Els òrgans de contractació prioritzaran, de conformitat amb la normativa sobre
contractació del sector públic, l’adjudicació dels contractes públics a empreses i entitats que, en presentar la seva oferta, es comprometin mitjançant una declaració
responsable a garantir l’estabilitat laboral del personal que executi el contracte.»
Així mateix, es proposen com a models de clàusules a introduir pels òrgans de contractació en els plecs de clàusules administratives particulars de les seves licitacions:
6.1. Clàusules d’estabilitat i qualitat laboral
Com a criteri d’adjudicació:
«Es valorarà la millora de les condicions de treball de la plantilla que executi el
contracte establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri
i desenvolupi la prestació contractual» (s’han de posar xxx punts).
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«Es valoraran fins un 25% sobre el total del barem aquelles empreses licitadores
que es comprometin a executar el contracte sota criteris de qualitat laboral. A tal
efecte es valorarà: (Aquests subcriteris són a títol d’exemple)
– La millora de les condicions laborals per sobre del conveni sectorial i territorial d’aplicació.
– La formació contínua, així com els plans de reciclatge i formació per a les persones que executaran el contracte, expressant a la proposta tècnica els continguts
d’aquests.
– El percentatge de contractació indefinida entre la plantilla que executarà el
contracte, sempre que sigui superior al 50%.
– La millora de les condicions de seguretat i salut laboral per sobre del compliment de la normativa.»
Com a condició d’execució:
«L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per
l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació
contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.»
(En el cas de no existir un conveni aplicable al sector, l’òrgan de contractació podrà fixar en el plec unes condicions laborals mínimes aplicables.)
«Que durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària estableixi mesures
que afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que intervenen en l’execució del contracte, que poden ser: adequació d’horaris a
horaris de les escoles, teletreball, suport econòmic per a sufragar despeses d’escoles
infantils o centres d’atenció a persones dependents, etc.»
Barcelona, 1 de març de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
de Naturalistes de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació
del litoral
352-00607/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup
d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans amb relació al
Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00608/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi
d’Àrids de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del
litoral
352-00609/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament
de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00610/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació al
Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00611/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre
Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners de la Universitat
Politècnica de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació
del litoral
352-00612/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei
d’ordenació del litoral
352-00613/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament
de Begur amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00614/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei
d’ordenació del litoral
352-00615/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació
de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00616/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de
Palamós amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00617/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de
Vilanova i la Geltrú amb relació al Projecte de llei d’ordenació del
litoral
352-00618/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de
Sant Carles de la Ràpita amb relació al Projecte de llei d’ordenació
del litoral
352-00619/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la
Federació Nacional de Confraries de Pescadors amb relació al
Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00620/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
catalana de Ports Esportius i Turístics amb relació al Projecte de llei
d’ordenació del litoral
352-00621/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics amb relació al Projecte de llei
d’ordenació del litoral
352-00622/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Ecologistes
en Acció amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00623/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

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

67

BOPC 279
7 de març de 2019

Proposta d’audiència en comissió de Jorge Guillén, representant
de l’Institut de les Ciències del Mar, amb relació al Projecte de llei
d’ordenació del litoral
352-00624/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Aguirre Font,
professor lector de dret administratiu de la Universitat de Girona
i col·laborador docent a la Universitat Oberta de Catalunya, amb
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00625/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 31395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup
d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans amb relació al
Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00626/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 31395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament
de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00627/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 31395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació al
Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00628/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 31395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Centre
Internacional d’Investigació dels Recursos Costers amb relació al
Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00629/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 31395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació
de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació
del litoral
352-00630/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 31395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Franco i Sala, president
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al
Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00631/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 31395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament
de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00632/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 31395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Escudero Martínez,
president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona,
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00633/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 31395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.
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Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Closas Dalmau,
presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa
Brava Centre, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00634/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 31395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Francesc Pont Clemente,
president de la Comissió d’Assumptes Fiscals i Jurídics de la Cambra
de Comerç de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació
del litoral
352-00635/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 31395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Carolina Martí Llambrich,
professora agregada de geografia de la Universitat de Girona, amb
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00646/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 31399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Martí Franch, fundador i
director de l’estudi d’arquitectura del paisatge EMF, amb relació al
Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00647/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 31399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Pont i Castejón, professora
titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona,
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00648/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 31399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

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

70

BOPC 279
7 de març de 2019

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Aguirre i Font,
professor lector de dret administratiu de la Universitat de Girona,
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00649/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 31399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci
de la Costa Brava amb relació al Projecte de llei d’ordenació del
litoral
352-00650/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 31399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei
d’ordenació del litoral
352-00651/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 31399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació
de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació
del litoral
352-00652/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 31399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local amb relació
al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00653/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 31399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.
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Proposta d’audiència en comissió de Miquel Gotanegra, president de
la Federació Catalana de Càmpings, amb relació al Projecte de llei
d’ordenació del litoral
352-00654/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 31399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Ecologistes
en Acció de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del
litoral
352-00655/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 31399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de SOS Costa
Brava amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00656/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 31399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè
Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació
al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00657/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 31399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Greenpeace
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00660/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 31407).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Ecologistes
en Acció amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00661/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 31407).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de SOS Costa
Brava amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00662/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 31407).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Salvem
l’Empordà amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00663/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 31407).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre
per a la Sostenibilitat Territorial amb relació al Projecte de llei
d’ordenació del litoral
352-00664/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 31407).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia amb relació al
Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00665/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 31407).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei
d’ordenació del litoral
352-00666/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 31407).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei
d’ordenació del litoral
352-00667/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 31407).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ajuntament
de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00668/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 31407).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Salvador Milà, director del Servei
de Presidència de l’Àrea de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00669/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 31407).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la
Plataforma en Defensa de l’Ebre amb relació al Projecte de llei
d’ordenació del litoral
352-00670/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 31407).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.
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Proposta d’audiència en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert
en oceanografia i gestió del medi marí, amb relació al Projecte de llei
d’ordenació del litoral
352-00671/12
SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 31408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma
SOS Costa Brava amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00672/12
SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 31408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Marta Ball·llosera, representant
de Salvem l’Empordà, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del
litoral
352-00673/12
SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 31408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’Enric Sagristà, geòleg, amb
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00674/12
SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 31408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Rota, regidor de l’Ajuntament
de Blanes, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00675/12
SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 31408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

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

75

BOPC 279
7 de març de 2019

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma
Aturem la C-32 amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00676/12
SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 31408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup de
Defensa del Ter amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00677/12
SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 31408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la
Plataforma en Defensa de l’Ebre amb relació al Projecte de llei
d’ordenació del litoral
352-00678/12
SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 31408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

Proposta d’audiència de Mireia Boya i Busquet, ambientòloga, amb
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
352-00679/12
SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC (reg. 31408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 01.03.2019.

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

Compareixença d’Aitana de la Varga, jurista i professora de dret
administratiu a la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00392/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tinguda el 29.10.2018, DSPC-C 88.
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Compareixença de Simona Levi, membre de la plataforma Xnet i
cofundadora del grup Cas Castor, davant la Comissió d’Investigació
sobre el Projecte Castor
357-00393/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tinguda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença de David Bondia, jurista, integrant de l’equip tècnic
del Castor i professor de dret internacional públic a la Universitat de
Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00394/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tinguda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Interior a la consellera de la
Presidència
330-00083/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 31558 / Coneixement: 04.03.2019

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 del conseller d’Interior, els dies 2 i 3 de març de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la
consellera de la Presidència.
Cordialment,
Barcelona, 1 de març de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 47/2019, d’1 de març, d’encàrrec del despatx del conseller
d’Interior a la consellera de la Presidència els dies 2 i 3 de març de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7821A, de l’1 de març de 2019.
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4.70.10.

Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la
representació dels estereotips de gènere en la publicitat de joguines
(televisió lineal i plataformes de distribució de vídeos) durant la
campanya de Nadal 2018-2019
337-00016/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 31008 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 05.03.2019

Al president del Parlament

Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’informe La representació dels estereotips de gènere
en la publicitat de joguines (televisió lineal i plataformes de distribució de vídeos)
durant la campanya de Nadal 2018-2019 i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 21 de febrer de 2019
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Acord de la Taula de Negociació de 5 de març de 2019 sobre els
serveis mínims que s’han de prestar al Parlament de Catalunya per a
garantir els serveis essencials durant la vaga general convocada per
al dia 8 de març
ACORD

La Taula de Negociació, integrada per Josep Costa Rosselló, vicepresident primer de la Mesa del Parlament, Xavier Muro Bas, secretari general; Begoña Benguría Calera, cap del Departament de Recursos Humans, i, en representació del Consell de Personal, Marta Perxacs Motgé, secretària, i els vocals, Pascual del Puerto
Galindo, Víctor Bachiller Batanero i Eugeni Bruguera Ferrés i Noemí Hernández
Blasco, reunida al Palau del Parlament el 5 de març de 2019.
Vista la convocatòria de vaga general formulada per CCOO, USOC i UGT de
12 h a 14 h, per a la jornada continuada de matí i de 16 h a 18 h per a la jornada
de tarda i CGT, CNT, Confederació Intersindical, IAC, SINDI-CAT, Co-bas, AST,
SUTSO, la Intersindical-CSC, convocada de 00 h a 24 h, atès el que disposen l’article 170.1.i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 10.2 del Reial decret llei
17/1997, del 4 de març,
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78

BOPC 279
7 de març de 2019

Acorda:

1. La vaga general convocada per a jornades continuades en torn de matí de 12 h a
14 h i en torn de tarda de 16 h a 18 h per CCOO, USOC i UGT i de 00 h a 24 h
convocada per i CGT, CNT, Confederació Intersindical, IAC, la Intersindical-CSC,
SINDI-CAT, Co-bas, AST, SUTSO, per al dia 8 de març, que afectarà el personal
de l’Administració parlamentària, s’entén que queda condicionada, durant el temps
que duri, al manteniment dels serveis essencials que s’han de garantir, amb els serveis mínims corresponents.
Oficina Administrativa del Gabinet de
Presidència:

1 secretari/ària del Gabinet de Presidència

Secretaria General –
Serveis Jurídics:

1 lletrat/da

Direcció de Govern Interior –
Departament de Recursos Humans:

Direcció d’Estudis Parlamentaris:

La coordinadora executiva per a l’atenció
de l’Oficina de Consultes i Atenció als
Usuaris

Direcció de Gestió Parlamentària:

La directora del Departament
1 funcionari/ària durant l’horari de
Registre de l’Àrea de Registre i Distribució
de Documents.
1 funcionari a l’Àrea de Mesa i Junta de
Portaveus per convocar la sessió de la
setmana següent.
1 funcionari/ària de l’Àrea de Comissions
i Ponències si es convoca comissió per
aquell dia.

Direcció de l’Oficina de contractació:

Cap

Departament d’Informàtica:

La cap del Departament o un funcionari
de l’àmbit de Sistemes

Oïdoria de Comptes:

L’oïdora de comptes
La tresorera

Departament de Relacions
Institucionals:
Departament de Comunicació:
Departament d’Infraestructures,
Equipaments i Seguretat:
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La cap del departament
2 uixers majordoms (1 en horari de matí i 1
en horari de tarda)
2 uixers en horari de matí (1 a Presidència i 1
a la planta noble)
2 uixers en horari de tarda (1 a Presidència i 1
a la planta noble)

1 tècnic de protocol
1 responsable de visites
El cap del Departament
El tècnic de l’audiovisual
La coordinadora dels serveis del
Departament
2 uixers d’Identificació en horari de matí
2 uixers d’Identificació en horari de tarda
1 xofer

Departament d’Edicions:

Cap

Departament d’Assessorament
Lingüístic:

1 assessor/a lingüístic/a

79

BOPC 279
7 de març de 2019

4. Ha de prestar els serveis mínims, preferentment, si n’hi ha, el personal que no
exerceixi el dret de vaga.
Palau del Parlament, 5 de març de 2019
En representació de la Mesa:
Josep Costa Rosselló, Xavier Muro Bas, Begoña Benguría Calera
En representació del Consell de Personal:
Marta Perxacs Motgé, Víctor Bachiller Batanero, Eugeni Bruguera i Ferrés,
Pascual del Puerto Galindo, Noemí Hernández Blasco
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