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3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat

Procediment per a designar una senadora que ha de representar la Generalitat al 
Senat
280-00003/12
Resolució de la presidència del Parlament per la qual es proposa la designació d’una senadora 
perquè representi la Generalitat al Senat 7

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques actives de prevenció de riscos 
contra la contaminació atmosfèrica
250-00996/12
Esmenes presentades 7

Proposta de resolució sobre la gestió del Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània, 
de Tarragona
250-00997/12
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre les afectacions mediambientals de l’empresa paperera 
Sarrià, SL, de Sarrià de Ter
250-00999/12
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic del litoral de les comarques 
gironines
250-01000/12
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista C-32
250-01005/12
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre la reparació de la carretera que uneix Estac amb la N-260
250-01006/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre l’anunci del tancament de la base de Ryanair a l’aero-
port de Girona
250-01012/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos provinents de la Unió Es-
panyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores
250-01038/12
Presentació: GP CatECP 10

Proposta de resolució sobre la publicitat de les instruccions que regeixen l’actuació 
dels Mossos d’Esquadra
250-01039/12
Presentació: GP CatECP 11

Proposta de resolució sobre la implantació d’un sistema ferroviari de rodalia a Lleida
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Proposta de resolució sobre l’ús de referències històriques correctes per la Gene-
ralitat
250-01041/12
Presentació: GP Cs 13

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets dels estudiants d’accedir a les 
universitats i sobre la modificació del sistema d’avaluació
250-01042/12
Presentació: GP Cs 14

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció de 
Martorell
250-01043/12
Presentació: GP Cs 16

Proposta de resolució sobre les mesures urgents i necessàries en matèria de riscos 
laborals a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
250-01044/12
Presentació: GP Cs 17

Proposta de resolució sobre l’optimació energètica dels sistemes de reg i mecàni-
ca de fluids
250-01045/12
Presentació: GP Cs 18

Proposta de resolució sobre el IV Pla de suport al tercer sector social
250-01046/12
Presentació: GP PSC-Units 19

Proposta de resolució sobre el model de treball protegit a Catalunya
250-01047/12
Presentació: GP PSC-Units 20

Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de l’associacionisme
250-01048/12
Presentació: GP PSC-Units 21

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres 
de protecció de menors de gestió concertada i delegada
250-01049/12
Presentació: GP PSC-Units 21

Proposta de resolució sobre les cases d’infants
250-01050/12
Presentació: GP PSC-Units 23

Proposta de resolució sobre els centres educatius d’alta complexitat
250-01051/12
Presentació: GP PSC-Units 24

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’igualtat per al Cos de Mossos 
d’Esquadra
250-01052/12
Presentació: GP PSC-Units 25

Proposta de resolució sobre els talls viaris a la frontera espanyola i francesa i el dret 
a la lliure circulació de persones i mercaderies
250-01053/12
Presentació: GP Cs 26

Proposta de resolució sobre la destinació dels mitjans necessaris per a la reforma 
i construcció d’un edifici per a l’Institut de Vilafant
250-01054/12
Presentació: GP Cs 27

Proposta de resolució sobre la llibertat d’ensenyament
250-01055/12
Presentació: SP PPC 29

Proposta de resolució sobre l’adopció d’un protocol de cobertura informativa d’es-
deveniments potencialment violents
250-01056/12
Presentació: SP PPC 30
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Proposta de resolució sobre el reforç de mitjans personals en la jurisdicció de menors
250-01057/12
Presentació: SP PPC 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic de Tarragona 
i de les poblacions limítrofes amb els polígons químics i industrials de Tarragona
250-01058/12
Presentació: GP CatECP 32

Proposta de resolució sobre la preservació i la catalogació dels fons audiovisuals
250-01059/12
Presentació: GP CatECP 33

Proposta de resolució sobre les condicions en què es poden prestar serveis de co-
municació audiovisual sense ànim de lucre
250-01060/12
Presentació: GP CatECP 34

Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament d’un estabu-
lari a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
250-01061/12
Presentació: GP Cs 35

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat Deficiències en matèria de seguretat nuclear
360-00021/12
Presentació: Síndic de Greuges 36

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2019
395-00085/12
Acord 37

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/12
Ratificació del president 37

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12
Substitució de diputats 37
Elecció del vicepresident 38

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 323/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
18/2018, sobre la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, cor-
responent als exercicis del 2011 al 2014
290-00295/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  38

Control del compliment de la Resolució 390/XII, sobre el material tecnològic dels 
centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
290-00361/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 437/XII, sobre l’atenció pediàtrica urgent a 
Tarragona
290-00407/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  45
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Control del compliment de la Resolució 464/XII, sobre l’impacte de la contaminació 
acústica del projecte BRAIN a Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès
290-00428/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  46

Control del compliment de la Resolució 465/XII, sobre el projecte constructiu de la 
nova estació d’autobusos de Lleida
290-00429/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 469/XII, sobre el canal industrial de Seròs
290-00433/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 493/XII, sobre l’eliminació dels mòduls pre-
fabricats de l’Escola Els Ganxets, de Reus
290-00456/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 494/XII, sobre l’eliminació dels mòduls pre-
fabricats de l’Escola Vilamar, de Calafell
290-00457/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 496/XII, sobre el finançament de la construc-
ció de l’institut escola de Santa Susanna amb càrrec al pressupost de la Generalitat
290-00459/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

Control del compliment de la Resolució 498/XII, sobre el deute pendent de la Ge-
neralitat amb relació al sosteniment de les llars d’infants municipals
290-00461/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

Control del compliment de la Resolució 499/XII, sobre les necessitats educatives 
a Lloret de Mar
290-00462/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 540/XII, sobre la presentació del projecte de 
pressupostos de la Generalitat al Parlament i als grups parlamentaris
290-00496/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 542/XII, sobre l’accessibilitat dels llocs web 
públics per a persones amb discapacitat auditiva
290-00498/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 69/XII, sobre el finançament necessari per a 
reforçar l’estat del benestar
390-00069/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 53

Control del compliment de la Moció 102/XII, sobre les polítiques d’habitatge
390-00102/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 56

Control del compliment de la Moció 103/XII, sobre el pla d’acció dels departaments 
davant l’emergència climàtica
390-00103/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 58

Control del compliment de la Moció 104/XII, sobre la crisi ecològica i els conflictes 
ambientals i territorials
390-00104/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 82
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la pèrdua de 80 milions 
d’euros de fons europeus pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en 
el període 2010-2016
354-00198/12
Sol·licitud i tramitació 91

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la manca de recursos i 
l’impagament a les entitats i els treballadors que duen a terme la protecció de menors 
com a col·laboradors de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
354-00203/12
Sol·licitud i tramitació 91

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la investigació de la no 
utilització dels fons assignats pel Fons Social Europeu entre el 2013 i el 2015
354-00204/12
Sol·licitud i tramitació 91

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

Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalu-
nya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l’estudi 
Pobresa intermitent i fragilitat social corresponent a l’octubre del 2019
356-00635/12
Sol·licitud 92

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

Compareixença en ponència de Josep Maria Ustrell, professor del Departament 
d’Odontoestomatologia de la Facultat d’Odontologia de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental 
i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
353-00448/12
Substanciació 92

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 de Treball, Afers Socials i Famílies al vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00181/12
Presentació: president de la Generalitat 92

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe de política lingüística corresponent al 2018
334-00082/12
Presentació: Consellera, del Departament de Cultura 93
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat

Procediment per a designar una senadora que ha de representar la 
Generalitat al Senat
280-00003/12

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT PER LA QUAL ES 

PROPOSA LA DESIGNACIÓ D’UNA SENADORA PERQUÈ REPRESENTI LA 

GENERALITAT AL SENAT

Presidència del Parlament
Faig constar que, d’acord amb l’article 174.3 i 4 del Reglament del Parlament i els 

articles 4.5, 5.1 i 8.2 de la Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de designa-
ció dels senadors que representen la Generalitat al Senat, el Grup Parlamentari Re-
publicà proposa la designació d’Adelina Escandell i Grases perquè representi la Ge-
neralitat al Senat, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Roger Torrent i Ramió, el president

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques actives de 
prevenció de riscos contra la contaminació atmosfèrica
250-00996/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52279 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 26.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52279)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 3

3. Colaborar con los municipios con mayor afectación de contaminación atmos-
férica para aplicar dichas medidas mesures de millora de la qualitat de l’aire.
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Proposta de resolució sobre la gestió del Palau d’Esports de l’Anella 
Mediterrània, de Tarragona
250-00997/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52275 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 26.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52275)

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

1. Continuar les negociacions amb l’Ajuntament de Tarragona sobre la cessió del 
Palau d’Esports de Catalunya de l’Anella Mediterrània.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició al punt 2

2. Determinar el tipus de cessió, de propietat o d’us, mes beneficiós per la ciu-
tadania de Tarragona, en funció de la normativa vigent i sens perjudici de les parts.

Proposta de resolució sobre les afectacions mediambientals de 
l’empresa paperera Sarrià, SL, de Sarrià de Ter
250-00999/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52276 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 26.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52276)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació total del punt 5

5. Establir una col·laboració entre l’Agència de Salut Pública i l’ajuntament de 
Sarrià de Ter perquè es puguin valorar les possibles afeccions per a la salut en re-
lació amb la informació que disposi el Departament de Territori i Sostenibilitat i 
l’ajuntament sobre els nivells sonors i d’immissió de contaminants atmosfèrics olo-
rosos als quals esta exposada la població afectada.
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Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic del litoral de 
les comarques gironines
250-01000/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52277 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 26.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52277)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 4

4. El Pla d’ordenació del Litoral, previst al projecte de Llei d’ordenació del lito-
ral preveurà el conjunt de camins de ronda de la Costa Brava i permetrà garantir la 
titularitat pública dels terrenys on hi ha projectats i dissenyats els camins de ronda 
encara no executats i executar-los conjuntament amb els municipis allà on el ter-
reny sigui públic o s’aconsegueixi per mitjà d’expropiació aquesta titularitat pública.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista 
C-32
250-01005/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52288 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 26.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52288)

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a redactar un nou 
estudi informatiu per l’anàlisi de les alternatives de perllongament de la carretera 
C-32 entre Blanes i Lloret, tot donant compliment a les qüestions plantejades en la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 9 de juliol de 2019.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Estudiar alternatives basades en la sostenibilitat i l’eficiència de les comuni-
cacions entre Lloret i Blanes per resoldre els problemes de mobilitat entre les dues 
poblacions.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Impulsar els estudis previs del BRCat per a l’execució d’un corredor amb me-
sures de priorització per l’autobús entre Blanes i Lloret de Mar, com a pas previ a 
l’execució d’una plataforma segregada d’autobús entre aquestes poblacions, quan 
les disponibilitats pressupostàries ho permetin.
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Proposta de resolució sobre la reparació de la carretera que uneix 
Estac amb la N-260
250-01006/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52280 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 26.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52280)

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

Destinar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, una partida pressupos-
tària suficient per a arranjar de forma íntegra, segura i durable les carreteres que 
comuniquen els nuclis de població als territoris de muntanya.

Proposta de resolució sobre l’anunci del tancament de la base de 
Ryanair a l’aeroport de Girona
250-01012/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52278 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 26.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52278)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 3

3. Gestionar de la manera més exhaustiva i diligent possible en el marc de les se-
ves competències per part de la Generalitat els processos laborals establerts davant 
l’anunci de tancament de la base de Girona en defensa dels drets dels treballadors i 
de les treballadores.

Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos provinents 
de la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores
250-01038/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 51489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari 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 el 
destí dels ingressos provinents d’UNESPA, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’informe sobre «El Cos de Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergèn-

cies de Catalunya» elaborat pel Síndic de Greuges el passat mes de maig de 2019 
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alertava, entre moltes altres qüestions, d’un alarmant dèficit continuat d’inversions al 
Cos de Bombers. Un fet que per corregir-se requereix de noves vies de finançament.

El mateix informe posava de manifest que els recursos que actualment està in-
gressant la Generalitat anualment de la Unión Española de Entidades Aseguradoras 
y Reaseguradoras (UNESPA) no s’estan destinant a la seva finalitat: la millora de 
les inversions al Cos de Bombers.

Els articles 60 i següents de la Llei 5/1994, de 4 de maig, reguladora dels ser-
veis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, estableixen una contribu-
ció especial per a l’establiment, la millora i l’ampliació dels serveis de prevenció 
i extinció d’incendis i de salvaments, a percebre per la Generalitat. Els subjectes 
passius són les entitats asseguradores que tenen contractades pòlisses en casos 
d’incendis o de multirisc de qualsevol tipus. Aquesta contribució s’ha concretat en 
convenis amb UNESPA. Fruit d’aquests convenis, la Generalitat ingressa 25 mi-
lions d’euros anuals. Tot i així, aquest ingrés, que s’hauria de dedicar a incrementar 
el pressupost ja previst per als serveis de bombers, de manera que, com a ingrés 
finalista, es destinés a inversions (capítol VI), sembla que no s’utilitza amb aquest 
criteri. Si aquest ingrés acaba servint per cobrir part del pressupost ordinari, se’n 
desvirtua el sentit.

En uns moments d’absoluta urgència pel que fa a inversions no seria acceptable que 
aquest ingrés anés a cobrir una part del pressupost ja prevista. A més, per una qüestió 
de transparència i rendiment de comptes, caldria que la Generalitat presentés els in-
formes jurídics corresponents en què s’aclarís el seu criteri i a quins capítols s’ha estat 
imputant aquest ingrés extraordinari durant els darrers anys.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Destinar, de manera finalista, els ingressos provinents d’UNESPA a la millora 

de les inversions en el Cos de Bombers de la Generalitat.
2) Elaborar un informe sobre quina destinació han tingut els ingressos provinents 

d’UNESPA durant els darrers 5 anys

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la publicitat de les instruccions que 
regeixen l’actuació dels Mossos d’Esquadra
250-01039/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 51490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari 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 la 
publicitat de les instruccions que regeixen l’actuació de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’article 4 del Codi Europeu d’Ètica de la Policia estableix que «la legislació que 

regeix la policia ha de ser accessible als ciutadans i suficientment clara i precisa; si 
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és el cas, ha de completar-se amb reglaments clars igualment accessibles als ciuta-
dans».

Aquest principi de publicitat i transparència no és el que regeix la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra, doncs les instruccions que regulen les tècniques i 
els materials utilitzats en les funcions de seguretat ciutadana i d’ordre públic no son 
ni públics ni accessibles a la ciutadania.

L’accés públic a les normes internes del Cos de Mossos d’Esquadra que regulen 
l’ús d’armes i altres eines d’ús policial, com les pistoles elèctriques o els projectils 
de FOAM, són fonamentals per garantir la transparència i la rendició de comptes, ja 
que tot dispositiu ha d’estar subjecte a la legalitat i avaluar si compleix les necessi-
tats operatives, requisits tècnics, idoneïtat de la instrucció, la formació o l’absència 
de qualsevol risc injustificat.

Diverses entitats socials i de drets humans han sol·licitat al Departament 
 d’Interior la publicació de les normes i protocols que regeixen l’ús de diferents ar-
mes i eines policials, però la Direcció General de la Policia s’hi ha negat per escrit.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Fer públiques i accessibles a la ciutadania totes les instruccions internes que re-

geixen l’actuació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i l’ús d’armes 
i altres dispositius i eines d’ús policial per part del cos.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la implantació d’un sistema ferroviari de 
rodalia a Lleida
250-01040/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la imple-
mentación de un sistema ferroviario de rodalies en Lleia, para que sea sustanciada 
ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En enero de 2019, CCOO presentó un estudio sobre la necesidad y posibilidad de 

dotar a Lleida de un sistema de Rodalies, como el que tienen el resto de las capitales 
de provincia catalanas, posibilitando así una mejor conexión de la capital con Cer-
vera, Montblanc y Monzón y mejorando las conexiones con los Avant.

En el área de influencia de la ciudad de Lleida, existe una amplia red ferroviaria 
convencional que se encuentra infrautilizada y no cubre las necesidades de movili-
dad de la población, ni posibilita las bases de su desarrollo socio-económico, am-
biental y vertebración del territorio.

La Generalitat asumió la competencia de Rodalies el año 2010, y por tanto es la 
autoridad responsable de los horarios, tarifas y convoyes en servicio. No obstante, 
realiza su gestión a través de la operadora RENFE y siendo las vías de tren, las es-
taciones y los andenes titularidad del Estado.
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En 2014, el entonces Conseller de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Santi Vila, 
anunció la implementación de «Rodalies Lleida» con nuevos convoyes, sistema ta-
rifario integrado e incremento de las frecuencias. Pero cinco años después, sólo ha 
quedado en declaraciones y promesas incumplidas aún contando con el apoyo uná-
nime del territorio.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Crear tres nuevas líneas de Rodalies, con dimensión suficiente en las frecuen-

cias: Lleida-Balaguer, Lleida-Cervera, Lleida-Monzón y Lleida-Montblanc.
2. Dotar a las tres nuevas líneas de Rodalies, como mínimo, con modelos de tre-

nes como el 448, que están adaptados para personas con movilidad reducida.
3. Incluir la línea Lleida-Balaguer en el sistema de Rodalies Lleida.
4. Negociar con ADIF, la rehabilitación y apertura de la estación «Pla de Vila-

noveta» en el polígono industrial del Segre.

Palacio del Parlamento, 6 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’ús de referències històriques correctes 
per la Generalitat
250-01041/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Mar-

tín Eusebio Barra López diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Héctor 
Amelló Montiu, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la Propuesta de resolución sobre el uso de referencias históricas correctas por parte 
de la Generalitat de Cataluña para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
D. Joan de Sans i de Barutell, doctorado en la Universidad de Cervera, académi-

co de la Real Academia de la Historia y de las Reales Academias de Bellas Letras 
y de Ciencias Naturales de Barcelona, leía el 17 de Julio de 1812, ante la Real Aca-
demia de la Historia su Memoria sobre el Incierto Origen de las Barras de Aragón 
que comienza así: «Desaparecieron ya felizmente los siglos de ignorancia, y de pre-
ocupación, en los que forjar cuentos para engrandecer el origen o acciones heroicas 
de una nación o de una familia poderosa era reputado por un verdadero mérito. El 
impostor, el supersticioso, el fanático podían entonces fingir y delirar con la segu-
ridad de que corriendo de pluma en pluma se perpetuarían sus delirios y ficciones 
hasta usurparse el derecho de verdades históricas».

También decía «Sabemos que la verdad es imprescindible y que ella sola es dig-
na de nuestro homenaje, y no los hechos inverosímiles ni las glorias, si merecen ese 
nombre, fundadas en ridículas patrañas».

Conocedor que en siglos anteriores se habían formulado versiones sin fundamen-
to sobre el origen de las citadas barras, también añade: «creo me será lícito discurrir 
en el asunto, y que mis compatriotas ilustrados, lejos de disgustarse conmigo, me 
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darán las gracias por haber purgado de tal fábula la historia de nuestro país, que no 
necesita de falsas glorias para quedar al nivel de los más ilustres».

Lamentablemente, dos siglos después sus previsiones no se han cumplido y si-
guen existiendo formuladores de patrañas, creadores de fábulas inverosímiles y de 
glorias inexistentes, que además pueden gozar del gran poder de diseminación in-
discriminada que proporcionan las redes sociales para trasmitir sus quiméricas for-
mulaciones.

Resulta especialmente lamentable que, de forma intencional o por torpeza, algu-
nas de estas fabulaciones sean trasmitidas por organismos oficiales, instituciones de 
prestigio o medios de comunicación públicos.

Por ejemplo, el pasado 5 de octubre, el Arxiu Nacional de Catalunya, dependien-
te del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, emitía un tweet con 
motivo del 700 aniversario del nacimiento de Pedro el Ceremonioso (también apo-
dado el del Punyalet) y se refería a él como «Pere III de Catalunya-Aragó».

La auténtica realidad histórica es que Pedro el Ceremonioso nunca ostentó nin-
gún título de Cataluña. Fue nombrado Rey de Aragón (el cuarto de su nombre), Rey 
de Valencia (el segundo de su nombre) y posteriormente Rey de Mallorca (el prime-
ro de su nombre). Así mismo, entre muchos otros títulos (Duque de Atenas, Conde 
de Ampurias, etc. etc.), también era Conde de Barcelona (el tercero de su nombre).

Llamarlo Pere III de Catalunya-Aragón es históricamente falso y totalmente in-
justo con un personaje fundamental en la historia de la Corona de Aragón. Que esta 
denominación la utilice un organismo oficial que además tiene la condición de «ar-
chivo histórico» es especialmente grave.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Insta al Govern a que la Generalitat de Catalunya y todos sus entes dependien-

tes utilicen siempre referencias históricas contrastadas en todas sus comunicaciones 
e informaciones, y no den pábulo a pseudohistorias creadas al margen de la ciencia 
histórica más prestigiosa.

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martín Eusebio Barra López, Héctor Amelló 

Montiu, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets dels estudiants 
d’accedir a les universitats i sobre la modificació del sistema 
d’avaluació
250-01042/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, David Bertran Román, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, Ignacio Martín Blanco, diputat 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 sobre la vulneració de drets dels es-
tudiants a accedir i a fer classes a les universitats i sobre la modificació del sistema 
d’avaluació a les universitats catalanes segrestades per les pressions ideològiques 
del independentisme radical, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Joventut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Des del passat mes d’octubre i a partir de la publicació de la sentència del Tribu-

nal Suprem en relació amb el judici del procés, les universitats públiques catalanes 
han estat objecte de la voluntat del moviment secessionista de segrestar el màxim 
d’entitats socials en favor de la seva causa i crear un clima de bloqueig i caos que 
desestabilitzés la vida pública per a, amb aquest xantatge, aconseguir els seus objec-
tius mitjançant una negociació amb el Govern d’Espanya.

S’ha pogut constatar com certs òrgans de govern d’aquestes administracions aca-
dèmiques han sobrepassat les seves competències i el motiu pel qual van ser esco-
llits i han fet tota una sèrie de declaracions ideològiques parlant en nom de tota la 
comunitat universitària. En aquest sentit, molts professors i alumnes ja han protestat 
pel fet que els hi llevin la seva capacitat de decisió i d’expressió en aquests termes.

D’altra banda, hem pogut observar amb estupor com una part molt minoritària 
dels estudiants universitaris han convocat unes vagues de tipus partidista i, a sobre, 
han volgut implementar-les per la força física impedint que aquells estudiants que 
voliem assistir a classe ho poguessin fer.

De fet, a les universitats com la Universitat Pompeu Fabra, aquests estudiants 
del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans han actuat encaputxats bloquejant 
els accessos als campus amb mobiliari de la universitat i ho van poder fer amb tota 
tranquil·litat donat que el Rector els va permetre romandre a la universitat a les nits 
per ’acampar’ quan es tracta d’una pràctica evidentment prohibida per a qualsevol 
altre alumne.

No satisfets amb aquestes actuacions de tipus totalitari on grups civils desenvo-
lupen actes físics violents en contra d’altres civils per a llevar-los drets fonamentals 
com és en aquest cas el dret a l’educació, uns dies després de les vagues forçades van 
continuar amb aquesta línia d’actuació, bloquejant els campus de forma indefinida 
fins que el Rector de la universitat va decidir claudicar davant el xantatge i accedir 
a les seves peticions de privilegis acadèmics, en comptes de salvaguardar els drets  
i llibertats mitjançant la sol·licitud d’actuació dels cossos i forces de seguretat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Condemnar de forma rotunda l’ús de la violència en els espais públics de les 

universitats catalanes, i no tornar a permetre sota cap situació les accions violen-
tes dintre dels espais educatius universitaris amb el consentiment permissiu per 
parts dels rectorats de les universitats catalanes.

2. Instar als Rectorats com a màxims responsables de l’activitat i la seguretat 
univeristària, a prendre urgents per assegurar que no es tornin a repetir aquests inci-
dents violents que bloquegen l’accés i el normal desenvolupament de l’activitat uni-
versitària, sent un acte de constatació de dèficit democràtic del tot inacceptable que 
impedeix garantir l’accés als estudiants a fer classes i al desenvolupament normal 
de l’activitat acadèmica.

3. Instar els claustres dels centres universitaris perque no aprovin un sistema 
d’avaluació alternatiu que beneficiï a aquells estudiants que no assisteixin a classe.

4. Instar als Rectors i Rectores de les universitats catalanes a refermar el seu 
compromís, com a màxims responsables de la seguretat i l’activitat dintre dels es-
pais universitaris per col·laborar amb els diferents Cossos i Forces de Seguretat de 
l’Estat en el garantiment dels drets de tots els estudiants dintre dels campus univer-
sitaris cada vegada que es produeixin amenaces, coaccions o enfrontaments físics 
al seu interior.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; David Bertran Román, Ignacio Martín Blan-

co, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció de Martorell
250-01043/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
 Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Centre de For-
mació Professional d’Automoció de Martorell, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Formació Professional a Catalunya és la ventafocs del sistema educatiu.
Encara que contínuament es reitera que el Govern faci quelcom per solucionar 

l’històric endarreriment de la implantació de l’FP a Catalunya, el Govern no fa el 
que és necessari per solucionar aquest problema endèmic del sistema educatiu ca-
talà.

A hores d’ara tothom sap els avantatges que l’FP té per damunt d’altres sortides 
professionals per facilitar la incorporació del jovent al mercat laboral i també per 
permetre la reinserció laboral d’aturats de llarga durada, entre altres. Com ja s’ha 
dit en aquesta comissió, mentre a la resta d’Europa l’atur entre els joves menors de 
25 anys és del 14,5%, aquí és del 30%. Mentre a la resta d’Europa la mitjana d’estu-
diants d’FP és del 36%, amb països com Alemanya (51%), França (48%) o Àustria 
(59%) clarament amb percentatges molt per damunt de la mitjana europea.

Mentre passa tot això nosaltres tenim un Centre de Formació Professional d’Au-
tomoció de Martorell que, si no hagués estat per les picabaralles entre les diferents 
Departament implicats de la Generalitat i la falta de visió estratègica de tots plegats, 
podria haver estat un centre de referència en l’àmbit europeu, convertir-se amb un 
centre d’elit en l’àmbit del sud d’Europa i ser un punt d’ancoratge per a les inversions 
del sector de l’automòbil.

Precisament en aquests moments que les empreses de referència a Catalunya es-
tan pensant en escenaris de desinversió, haver comptat amb el centre educatiu a ple 
rendiment –hem de pensar que està aturat des de fa més de 10 anys–, les faria més 
complicades.

Ara hem sabut que el concurs públic per adjudicar la gestió i explotació d’aquest 
centre ha quedat desert, això significa un altre endarreriment de la posada en marxa 
efectiva d’aquest centre, un altre cop més, un altre any més.

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. Presentar, abans d’un mes, la licitació d’un nou concurs públic per la gestió i 

explotació del Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell per tal de 
tenir endegada una oferta de serveis educatius pel curs 2020-2021 i següents.

2. Depurar les corresponents responsabilitats pel fet del retard en la posada en 
marxa a ple rendiment del Centre de Formació Professional d’Automoció de Marto-
rell per aquest curs 2019–2020.

3. Desenvolupar la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació pro-
fessionals, en el seu article 10, segons el qual es crea l’Agència Pública de Formació 
i Qualificació Professionals de Catalunya, dotant-la dels recursos necessaris per al 
seu correcte funcionament.
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4. Promoure, de forma efectiva, la col·laboració dels agents socials i econòmics 
per tal de contribuir a una integració més real entre el món acadèmic i les empreses.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre les mesures urgents i necessàries en 
matèria de riscos laborals a l’Institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona
250-01044/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jean Castell Sucarrat, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de prendre les mesures 
urgents i necessàries en matèria de riscos laborals a l’Institut d’Investigació Biomè-
dica de Girona (IdIBGI), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IDIBGI) té els seus orígens en la 

Fundació Privada Dr. Josep Trueta (1995), amb la finalitat de promoure, desen-
volupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica en l’àmbit de les comarques de 
 Girona. Des de l’any 2008 té caràcter públic, amb l’entrada de la Generalitat de Ca-
talunya en els òrgans de govern, i actualment forma part, com a centre adscrit del 
programa de recerca de qualitat en ciències biomèdiques CERCA d’àmbit nacional 
i europeu.

En una visita a les instal·lacions hem pogut constatar la gran feina que porta a 
terme l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IDIBGI) coma centre de referèn-
cia per investigadors científics en temes sanitaris situat dintre del complex d’edificis 
i jardins del Parc Hospitalari Martí i Julià, concretament en l’actual edifici Manco-
munitat 2, on s’ha portat a terme una reforma i adequació interior d’aquest edifici 
que forma part del Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic de Catalu-
nya. Durant l’estada hem pogut constatar la remodelació i adequació d’aquest edifici 
protegit a l’activitat científica i hem detectat que el passadís de l’àrea d’investigació 
hi ha instal·lades dues dutxes per possibles alertes de contaminacions que no estan 
dotades dels requisits mínims en matèria de mesures de prevenció riscos laborals 
en salut.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern al Govern de la Generalitat: 
1. Prendre urgentment les mesures necessàries en matèria de riscos laborals se-

guretat i salut en el treball per millorar i adequar les instal·lacions de les dutxes si-
tuades en el passadís de l’Àrea de Cultius.

2. Donar el suport i el reconeixement a l’Institut de Recerca Biomèdica de Giro-
na (IDIBGI), així com el personal que porta a terme feina de recerca i investigació 
com a referent en l’àmbit d’Espanya i Europa.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castell Sucarrat, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’optimació energètica dels sistemes de 
reg i mecànica de fluids
250-01045/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la optimi-
zación energética de los sistemas de riego y mecánica de fluidos, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En tiempos de los romanos, aunque ya se conocían los sifones y los túneles, para 

sortear las depresiones con los conocimientos y materiales de la época, en muchos 
casos no tenían más remedio que resolverlo mediante la construcción de una obra 
de arquería (que denominaron «acueducto») que permitiera por gravedad llevar el 
agua a los núcleos de población.

Con el paso del tiempo, llegaron las tuberías con materiales que soportaban la 
presión, la electricidad y las estaciones de bombeo que hoy conocemos y utilizamos.

La tendencia y evolución de este modelo hidráulico es hacia el ahorro y optimi-
zación de la energía eléctrica. Sirva de ejemplo la «Canonada de la Mola» de seis 
kilómetros de longitud, con un coste de 5 millones de euros que permitirá el riego 
por gravedad de 4.000 hectáreas en Tamarite (Huesca), eliminando cuatro estacio-
nes bombeo y consiguiendo un ahorro energético que se traducirá en 600.000 euros 
anuales de factura eléctrica.

Las actuales tecnologías, en vigorosa evolución, también están permitiendo ren-
dimientos satisfactorios mediante la utilización de energía fotovoltaica y otras ener-
gías limpias, que deben ser consideradas de manera prioritaria en las obras hidráu-
licas.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Incluir en los nuevos proyectos hidráulicos y en los actualmente en ejecución 

como el Canal Segarra Garrigues la optimización energética, minimizando el uso 
en lo posible de bombas con necesidad de suministro eléctrico de la red.

2. Establecer un plan de modernización de las actuales instalaciones hidráulicas 
con el objetivo de mejorar su eficiencia energética.

3. Incorporar una línea de financiación y ayudas para las comunidades de regan-
tes que acometan medidas tendentes al ahorro energético en los sistemas de regadío.

4. Requerir a la Agencia Catalana de l’Aigua a realizar un inventario de instala-
ciones susceptibles de mejorar su eficiencia energética y que se establezca un plan 
de mejoras calendarizado.

Palacio del Parlamento, 18 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el IV Pla de suport al tercer sector social
250-01046/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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 
IV Pla de suport al Tercer Sector Social, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Catalunya compta amb un teixit social extens, plural i actiu conformat per en-

titats i organitzacions que sorgeixen de la lliure iniciativa ciutadana i canalitzen la 
solidaritat i la participació social dels catalans i catalanes vers persones, famílies o 
col·lectius afectats per una situació o necessitat de caràcter social.

La llarga trajectòria de moltes d’aquestes entitats fa que el Tercer Sector Social 
compti avui amb un nivell associatiu i organitzatiu molt important i imprescindible 
a l’hora d’atendre col·lectius vulnerables al nostre país. El Tercer Sector Social cons-
titueix un actiu fonamental de la societat catalana, per configurar-se com una so-
cietat justa, igualitària, solidària, cohesionada, participativa i democràtica i, permet 
respondre de manera més integral, propera i participativa a les necessitats socials, 
des de la col·laboració entre sectors i amb la participació de les pròpies persones, 
famílies o col·lectius destinataris.

El passat mes de juliol de l’any 2018, el Molt Honorable President de la Generali-
tat, Quim Torra, va mantenir una reunió de treball amb les entitats que formen part 
de la Taula del Tercer Sector de Catalunya.

En aquesta reunió de treball, el cap de l’executiu català es va comprometre a ela-
borar un nou Pla de Suport al Tercer Sector Social que contribueixi a la millora i 
l’enfortiment de les entitats socials i que impulsi mesures d’interès reivindicades pel 
propi sector. Tanmateix, es va anunciar en aquesta mateixa trobada que el IV Pla 
estaria enllestit durant el primer trimestre de l’any 2019. Hores d’ara, aquest Pla no 
s’ha presentat.

El darrer Pla que el Govern va presentar en relació a aquest àmbit, va ser apro-
vat el juliol de 2016 entre el Govern i la Taula del Tercer Sector, com a continuïtat 
dels que es van signar amb anterioritat: elaboració del Llibre blanc (2003), el pri-
mer Pla de suport (2008-2010) i el segon Pla de suport (2012-2015). No tenir un IV 
pla de Suport suposa un trencament amb una línia encetada fa molts anys i que ha 
estat valorada com a positiva tant per les entitats com pels diferents Governs de la 
Generalitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, en el termini de 4 me-

sos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, el IV Pla de Suport al Tercer 
Sector.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre el model de treball protegit a Catalunya
250-01047/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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 
model de treball protegit a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els Centres Especials de Treball (CET) són entitats que ocupen persones amb 

discapacitat. Aquests organismes tenen com a objectiu la inclusió laboral de les per-
sones amb discapacitat física o psíquica. A Catalunya existeixen uns 47.000 ciuta-
dans i ciutadanes amb discapacitat, dels quals 16.000 treballen a Centres Especials 
de Treball.

Els CET són, per tant, una peça clau de l’economia social, sostenible, competi-
tiva i solidària del nostre país. Són empreses molt arrelades en el territori i la seva 
activitat té un gran impacte en la seva població. Els processos que han de dissenyar 
per adaptar-se a les possibilitats del personal amb discapacitat poden beneficiar tam-
bé l’empresa ordinària, i no només generen beneficis econòmics, sinó també socials, 
que ajuden a crear llocs de treball per a persones amb discapacitat que, d’altra for-
ma, estarien condemnades a situacions d’atur.

Catalunya necessita una aposta clara també per la inserció de les persones amb 
discapacitat a l’empresa ordinària, amb els suports necessaris, fent complir les reser-
ves de llocs de treball per a persones amb discapacitat que contempla la legislació 
vigent i introduint una acció proactiva en la recerca de llocs de treball i en la predis-
posició de les empreses a contractar persones amb discapacitat.

Per altra banda, l’increment del Salari Mínim Interprofessional l’any 2019 ha 
posat de relleu la necessitat de revisar la planificació, els recursos i les accions que 
es duen a terme, que requereix d’un nou model que endreci, impulsi i consolidi la 
important xarxa de Centres Especials de Treball, i que defineixi les línies a seguir 
per part del Govern pel que fa la integració laboral de persones amb discapacitat, la 
seva inclusió en l’empresa ordinària i la capacitació i apoderament d’aquelles perso-
nes amb especials dificultats.

Fa molts anys que es parla del nou model de treball protegit a Catalunya. Altres 
comunitats autònomes ja han fet aquest exercici, però Catalunya no. Un model que 
ha de comptar amb el consens dels diferents actors que hi participen en l’ocupació 
de les persones amb discapacitat, però que també asseguri la derivació a nous ser-
veis quan aquestes persones deixen de ser actives. Des de fa anys, s’han portat a 
terme reunions poc sistematitzades, amb la participació parcial de col·lectius, i en 
les que no s’ha afrontat quin ha de ser el veritable model de futur.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar, amb caràcter bimestral, 

reunions per a la creació del nou model de treball protegit a Catalunya amb repre-
sentants de totes les entitats del sector, públiques i privades, per tal de definir i con-
sensuar un nou model, i que aquest pugui ser aprovat al Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de 
l’associacionisme
250-01048/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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 per a la 
tramitació de la llei de foment de l’associacionisme, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 12 de juliol de 2017 el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de  

Catalunya (CAVC) va aprovar la tramitació de l’avantprojecte de Llei de foment  
de l’associacionisme.

Aquest avantprojecte té per objectiu regular les mesures de foment de l’associa-
cionisme que han de portar a terme les administracions públiques de Catalunya amb 
la finalitat d’enfortir-lo, fer-lo créixer i incentivar la conscienci-ació social sobre els 
seus valors i principis davant la ciutadania.

A més, proposa regular la coordinació entre administracions catalanes, impulsar 
una simplificació administrativa i fixar les diferents iniciatives en relació a la fisca-
litat i el mecenatge.

L’avantprojecte de llei sorgeix d’un mandat de la Llei del Voluntariat de 2015 que 
preveu, en la disposició transitòria tercera, que «El Govern, en el termini de divuit 
mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de presentar un projecte de 
llei per a fomentar l’associacionisme i donar-hi suport.» Han passat més de dos anys 
des de l’aprovació del projecte de Llei i aquest no ha iniciat la seva tramitació par-
lamentària.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, en el termini de tres mesos 

des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, el tràmit parlamentari del pro-
jecte de Llei de Foment de l’Associacionisme per tal que sigui discutit al Parlament 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
dels centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada
250-01049/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
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167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les 
condicions laborals dels treballadors i les treballadores dels centres de protecció de 
menors de gestió concertada i delegada, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya existeixen, segons dades de la pròpia Conselleria de l’any 2018, 

79 Centres Residencials d’Acció Educativa: 11 amb gestió delegada, 9 amb gestió 
directa, i 59 concertats, alguns d’ells amb pressupostos que superen el 1,8 milions 
d’euros. Per tant, el 90% del Centres de Protecció de Menors a Catalunya estan sent 
gestionats per empreses privades a través de la concertació o delegació del servei. 
Aquest fet provoca també que hi hagin diferències entre les condicions laborals 
d’aquells treballadors/es dels centres totalment públics i d’aquells que tenen gestió 
delegada o concert.

En els darrers mesos, els treballadors/es del Centres de Protecció de Menors de 
gestió delegada han manifestat la necessitat de sentir-se protegits davant els episo-
dis de violència que pateixen en el seu lloc de treball. Alguns d’aquests episodis han 
tingut ressò mediàtic, s’han conegut públicament i, fins i tot, han estat recollides en 
diverses mocions i propostes de resolució al Parlament de Catalunya.

Al mes de novembre de l’any 2019, els sindicats UGT i CCOO van fer públic 
un comunicat arrel de la concentració que van realitzar davant la seu de la Direc-
ció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. En ell explicaven els passos 
que havien dut a terme per reclamar que la DGAIA exigís a les empreses gestores 
a disposar d’un «Protocol de prevenció i acció enfront les situacions de violència i 
les situacions hostils» per tal de donar compliment a la Llei de prevenció de riscos 
laborals. En aquest mateix comunicat, s’explica que, tot i les reunions mantingudes 
amb diferents responsables de la DGAIA, aquests conclouen que l’administració no 
pot intervenir en les empreses gestores per reclamar-les tenir aquest protocol, dei-
xant clar que no vol assumir cap responsabilitat envers la situació dels centres de la 
seva titularitat ni de la seguretat dels seus treballadors/es.

Aquesta resposta per part de l’administració contradiu allò que s’indica al Pro-
grama marc per als Centres Residencials de desembre de 2015, les recomanacions 
de l’Informe sobre els drets de l’Infant, publicat pel Síndic de Greuges de Catalunya 
l’any 2017, l’article 65 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals o la moció 
94/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dignificació de l’atenció a la infància, o 
la Resolució 618/XI del Parlament de Catalunya, sobre les condicions laborals dels 
professionals que treballen en els centres dependents de la Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència i sobre la resposta a l’increment de la conflictivitat 
en aquest àmbit.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir la seguretat dels treballadors/es dels Centres de Protecció de Menors 

de Catalunya.
2. Incloure en els plecs de condicions de futurs concursos públics per a la ges-

tió de qualsevol servei relacionat amb la infància i l’adolescència, la necessitat que 
l’empresa adjudicatària disposi d’un Protocol de prevenció i acció enfront les situa-
cions de violència i les situacions hostils, a actualitzar cada dos anys l’avaluació de 
riscos psicosocials dels llocs de treball i a complir la ràtio de la cartera de serveis 
socials.

3. Instar, a les empreses que actualment gestionen els centres de protecció de 
menors de gestió concertada i delegada a, presentar, en el termini de tres mesos des 
de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, d’un Protocol de prevenció i acció 
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enfront les situacions de violència i les situacions hostils que protegeixi la integritat 
dels seus treballadors/es.

4. Inspeccionar, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta 
de resolució, les empreses que gestionen els centres de protecció de menors de ges-
tió concertada i delegada per tal de garantir que tinguin actualitzada l’avaluació de 
riscos psicosocials dels llocs de treball i si compleixen les ràtios fixades per la car-
tera de Serveis Socials.

5. Revisar, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de 
resolució, les ràtios que s’indiquen a la Cartera de Serveis Socials pel que fa als ser-
veis de protecció a la infància i l’adolescència.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les cases d’infants
250-01050/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari 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 les 
Cases d’Infants a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la 
Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
Catalunya, a través de la Conselleria de Treball, Afers Socials famílies i a instàn-

cia de diverses mocions i resolucions aprovades pel Parlament, ha decidit impulsar 
el model de Barnahus o Cases d’Infants, per atendre de forma integral als infants 
que són víctimes d’abusos sexuals.

Diversos estudis realitzats a Catalunya indiquen que almenys un 17% de la po-
blació ha patit abusos sexuals durant la infància, però les xifres oficials permeten 
constatar que no es detecta ni tan sols el 2% de les víctimes. Quan es detecta, l’in-
fant ha de patir, a més, un procés llarg i penós que té com a resultat que 7 de cada 
10 processos judicials que s’inicien per un cas d’abús sexual acabin en sobreseïment.

El model de Cases d’Infants, implantat als Estats Units i els països escandinaus, 
busca posar sota el mateix sostre tots els professionals i procediments que han d’in-
tervenir en un cas d’abús sexual per evitar la revictimització, i també per poder aug-
mentar la detecció que actualment és molt baixa. Aquest sistema intenta reparar les 
mancances de l’actual model.

Actualment s’està desenvolupant el projecte pilot de Barnahus a Tarragona amb 
la intenció d’estendre’l a tot Catalunya i així donar compliment, a més, allò que es-
tableix la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència sobre l’obligatorietat de crear unitats d’atenció integral dependents de 
la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies.

L’experiència dels països on aquestes Cases d’Infants ja estan funcionant i les re-
comanacions d’entitats com Save the Children que impulsen el projecte, recomanen 
que aquestes unitats integrals d’atenció comptin amb alguns requisits addicionals 
per assegurar el seu bon funcionament com la creació d’un organisme independent 
que vetlli pel seu bon funcionament però també protocols específics de coordinació. 
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Cal garantir que el nou model de detecció i atenció als infants víctimes d’abusos se-
xuals funcioni de la millor manera possible i amb totes les garanties.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Modificar l’actual normativa perquè sigui obligatori l’ús de les Cases d’Infants 

a Catalunya, en el termini d’un any, de manera que cap infant sigui avaluat per un 
altre servei.

2. Elaborar un full de ruta, abans de finalitzar el primer trimestre del 2020, que 
especifiqui com es desplegaran les Cases d’Infants i els estàndards de qualitat que 
tindran.

3. Crear un observatori independent format per experts de diferents àrees que 
avaluï el desplegament de les Cases d’Infants i faci un seguiment del seu funcionament.

4. Elaborar un protocol de coordinació interdepartamental que especifiqui les 
tasques, les responsabilitats i els recursos que posarà cada Departament.

5. Elaborar un estudi que determini quin és el perfil de les víctimes a Catalunya 
i dels agressors que permetin desplegar polítiques de prevenció efectives.

6. Garantir que les Cases d’Infants incloguin el tractament terapèutic que perme-
ti la recuperació de totes les víctimes.

7. Garantir que l’infant estarà al centre de totes les decisions i procediments, i 
que l’interès superior del menor prevaldrà per sobre altres qüestions tal com indica 
la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre els centres educatius d’alta complexitat
250-01051/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre els centres educatius d’alta complexitat, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya hi ha més de 340 centres públics considerats d’alta complexitat. 

Aquests centres són escoles i instituts amb un major nombre de famílies desafavori-
des i amb importants mancances i necessitats econòmiques. Sovint aquests centres 
estan estigmatitzats i reben poca demanda per part de les famílies.

A més, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb un nivell més elevat de 
segregació econòmica entre les escoles.

La Fundació Jaume Bofill ha presentat un estudi on mostra que, a Catalunya, el 
16% dels centres escolars de secundària i el 17% dels centres d’infantil i primària 
són centres reconeguts com d’alta complexitat. El 85% dels centres de secundària i 
el 91% d’infantil i primària d’alta complexitat són públics.
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Les dades també demostren que el nivell de complexitat condiciona de forma 
significativa els resultats educatius dels centres. L’estudi evidencia que hi ha dife-
rències significatives de resultats entre centres d’alta i baixa complexitat: 1,6 punts 
sobre 10 en matemàtiques i 1,2 en català a l’ESO.

La Fundació Jaume Bofill adverteix que «si no s’actua per combatre les causes i 
les conseqüències associades als centres d’alta complexitat es compromet la funció 
d’equitat i d’igualtat d’oportunitats pròpia de l’educació».

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar un nou sistema de finançament pel qual els centres educatius de Ca-

talunya rebin els recursos econòmics i humans segons el nivell de complexitat.
2. Incentivar projectes d’intervenció als centres d’alta complexitat, adaptant-los 

al context social del territori, introduint sistemes d’accés dels docents i de la direc-
ció d’aquests centres, així com millores de la formació del professorat, que reforcin 
l’estabilitat de les plantilles d’aquests centres, i els seus projectes educatius.

3. Crear zones d’atenció educativa preferent als territoris més desfavorits, desti-
nant-hi més competències i recursos de planificació i gestió de programes i serveis 
educatius.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’igualtat per al 
Cos de Mossos d’Esquadra
250-01052/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada, Carles Cas-

tillo Rosique, 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 l’elaboració d’un pla d’igualtat per al Cos de Mossos 
d’Esquadra de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 1986 es van graduar les primeres 43 dones als Mossos d’Esquadra. Era 

la segona promoció per accedir al cos i la primera en què es podien presentar les 
dones. Des d’aleshores, la xifra de dones que han entrat al cos ha augmentat fins a 
situar-se actualment en 3.529, que representen el 21% del Cos dels Mossos d’Esqua-
dra. Per tant, és una de les policies amb més presència de dones d’Europa.

Tot i que les dones representen 1 de cada 5 membres del Cos de Mossos d’Es-
quadra, segueixen sense comptar amb un pla d’igualtat. Tampoc s’ha desplegat el 
protocol per a la prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament sexual.

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes estableix 
en el seu article 5 que dins de l’àmbit territorial respectiu, i en l’exercici de les com-
petències que li atribueix l’ordenament jurídic, corresponen a l’Administració de la 
Generalitat, en matèria de polítiques d’igualtat de gènere la funció d’elaborar, apro-
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var, executar i avaluar els plans d’igualtat de dones i homes destinats al personal al 
seu servei.

A més, l’article 15 estableix que les institucions de la Generalitat, l’Administra-
ció de la Generalitat i els organismes públics vinculats que en depenen, i també les 
entitats, públiques i privades, que gestionen serveis públics, havien d’aprovar, en el 
termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un pla d’igualtat de 
dones i homes destinat al personal que hi presta serveis.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aprovar, abans de finalitzar el primer trimestre del 2020, el Pla d’Igualtat per 

al Cos de Mossos d’Esquadra.
2. Desplegar, abans de finalitzar el primer trimestre del 2020, un protocol per a 

la prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament sexual per al Cos de Mossos 
d’Esquadra.

3. Augmentar el nombre d’efectius femenins però especialment, com en altres 
àmbits, la presència de dones en càrrecs de comandament.

4. Establir un pla de treball continuat en matèria d’igualtat que permeti incor-
porar la perspectiva de gènere en l’estructura i organització d’aquest cos policial, 
treballant per eliminar conductes i estereotips dins de l’estructura i la cultura or-
ganitzacional, principalment aquells que limitin el desenvolupament professional  
i l’accés als llocs de responsabilitat.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, Carles Castillo Rosi-

que, diputat,  GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els talls viaris a la frontera espanyola i 
francesa i el dret a la lliure circulació de persones i mercaderies
250-01053/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los cor-
tes entre la frontera española y francesa de la Jonquera y el derecho a la libre circu-
lación de personas y mercancías amparado en el TFUE, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde el día 14 de octubre de 2019, los autodenominados «Comités de Defen-

sa de la República» y el autodenominado «Tsunami Democrático» se dedicaron a 
cortar día tras día diversas carreteras de Cataluña y varias de las principales calles 
de la ciudad de Barcelona, además de provocar múltiples actos vandálicos como la 
quema de contenedores o organizar continuamente algaradas y disturbios callejeros.

Los objetivos de dichos grupos eran realizar cortes de infraestructuras y vías de 
comunicación y así impedir la libre circulación tanto de personas como de mercan-
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cías entre dos estados miembros de la Unión Europea, incumpliendo de este modo 
el artículo 17 de la Constitución y los artículos 28 y 45 del TFUE.

Los agentes de la Police Nationale y de la Gendarmerie de Francia se vieron en 
la tesitura de intervenir para reestablecer la circulación de la vía y disolver a los al-
borotadores que habían acampado en la vía y se dedicaban a encender hogueras y 
desmantelar guardarraíles durante 24 horas. Finalmente, ante la intervención de los 
agentes franceses, el Cuerpo de Mossos d’Esquadra actuó para reestablecer la situa-
ción en la AP-7 y la N-II.

El Govern de la Generalitat no parece haber tomado las medidas necesarias para 
impedir que futuros cortes se puedan dar nuevamente, por lo que otra situación de 
cortes de infraestructuras de comunicación que provoquen bloqueos transfronteri-
zos se va a repetir. Ello volverá a suponer nuevamente unas pérdidas económicas 
millonarias, cifradas las anteriores en 15 millones de euros, además de múltiples 
camiones que no puedan entregar a tiempo sus mercancías, que puede comportar el 
deterioro irreversible de las mismas, o ciudadanos europeos que no puedan circular 
libremente entre dos estados de la Unión.

Todas estas acciones, que persiguen el bloqueo de las fronteras, atentan directa-
mente contra las libertades europeas fundamentales como la libertad de circulación 
de las personas o la de mercancías y crean además un problema de índole diplomá-
tica, puesto que afecta a las entradas y salidas de los respectivos Estados, así como 
a su seguridad nacional.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Dar las explicaciones oportunas en sede parlamentaria respecto los episodios 

sucedidos en la Jonquera los días 11, 12 y 13 de noviembre.
2. Adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar el ejercicio de las li-

bertades europeas de circulación de personas y de mercancías frente a los bloqueos 
de los radicales separatistas en las fronteras.

3. Informar al Gobierno de España de las medidas adoptadas para que éste pue-
da asimismo informar a la Comisión Europea y al Gobierno de Francia de todas las 
acciones que se están desarrollando para garantizar el ejercicio de tales libertades 
europeas.

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la destinació dels mitjans necessaris per 
a la reforma i construcció d’un edifici per a l’Institut de Vilafant
250-01054/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada, Héctor Amelló 

Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta  
de resolución para destinar los medios necesarios para la reforma y la construcción de  
un edificio para el Instituto de Vilafant, en Girona, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
El Instituto de Vilafant se encuentra desde hace 10 años instalado en barracones. 

Se puso en marcha tras años de reivindicaciones por parte de un grupo de madres 
y padres que se organizaron como plataforma Pro-Instituto de Vilafant para exigir 
que el Departamento de Educación revisara el mapa educativo de la comarca y de-
cidiera construir un centro de secundaria en la población.

El centro inici su actividad lectiva en el año 2008-2009 con dos líneas de pri-
mero de ESO instaladas en barracones en un terreno de equipamientos al lado de la 
Escuela de Educación Especial Mare de Déu del Mont, en Les Forques. Esta era una 
ubicación provisional mientras se iniciaba la redacción del proyecto y construcción 
del edificio en los terrenos que el Ayuntamiento de Vilafant cedió al Departament 
d’Educació al lado del Pabellón Joel González.

Actualmente en el centro se cursa ESO, Bachillerato y ciclos formativos. Está 
formado por 44 profesores, 18 grupos y un total de 485 alumnos; desde sus inicios el 
alumnado no ha dejado de crecer y actualmente se encuentra en una situación donde 
es insostenible continuar en barracones.

En el año 2017 el Ayuntamiento recibía el compromiso por parte del Departa-
ment de que se comenzaría a redactar el proyecto para construir el edificio en los 
terrenos en el lado sur del pabellón Joel González. Unas nuevas instalaciones con 
una superficie de 10.000 metros cuadros que suponían terminar con los barracones. 
Este anuncio, del que nada más se ha sabido, ha sido la última promesa incumplida 
como otros tantos anuncios que realizo el Departamento diciendo que la puesta en 
marcha de las obras para la construcción del nuevo centro eran inminentes.

La comunidad educativa se ha manifestado en varias ocasiones para reclamar la 
necesidad de realizar el proyecto y construir un edificio en la ubicación definitiva.

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. Destinar los recursos necesarios para la construcción de un edificio que aloje 

al Instituto de Vilafant en Girona, incluyendo una partida en el presupuesto del año 
2020, con todos los equipamientos pertinentes, eliminando los módulos prefabrica-
dos actuales.

2. Incluir el proyecto del Instituto de Vilafant, en el Plan de Infraestructuras 
Educativas (PIE).

3. Potenciar la coordinación y colaboración entre los diferentes departamentos 
de la Generalitat de Cataluña implicados en dicho proyecto y el Ayuntamiento de 
Vilafant, con el objetivo de tener redactado el anteproyecto, el proyecto básico y 
ejecutivo, el estudio de seguridad y salud, así como cualquier otro que resultara ne-
cesario, durante el primer trimestre del año 2020.

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, Héctor Amelló Montiu, 

diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la llibertat d’ensenyament
250-01055/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 52020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

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

Daniel Serrano Coronado, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la llibertat d’ensenyament, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els pares són els primers responsables de l’educació de llurs fills. Aquest paper 

no pot ser substituït ni condicionat pels poders públics, ans al contrari, els pares han 
de tenir la garantia de què els poders públics els protegeix i garanteix llurs drets.

La Constitució Espanyola de 1978 estableix com a dret fonamental tant el dret 
a l’educació com la llibertat d’ensenyament, responent a la voluntat de què ambdós 
drets es trobessin en un pla d’igualtat i fonamental, i així ho han recollit les diferents 
reformes educatives al llarg del anys.

La mateixa declaració universal dels Drets Humans en el seu art. 26.3 estableix 
que «els pares tindran el dret preferent a escollir el tipus d’educació que haurà de 
donar-se als seus fills».

També a la Llei 12/2009 d’educació de Catalunya recull implícita i explícitament 
aquest dret quan al seu article 2, on es descriuen els principis rectors del sistema 
educatiu, aposta pel respecte als drets i deures que deriven de la Constitució, l’Esta-
tut i la resta de legislació vigent i també pel respecte a la llibertat d’ensenyament i a 
la llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders 
públics.

Tanmateix, el darrer projecte de llei del Govern d’Espanya per a la reforma edu-
cativa qüestiona aquest pacte educatiu a l’intentar limitar les llibertats educatives 
reconegudes a la Constitució, a l’Estatut i a les legislacions vigents.

Les recents manifestacions de la Ministra d’Educació que a pesar, de l’abundant 
normativa i jurisprudència, han generat una gran alarma social per quan qüestiona 
que els pares puguin escollir la educació dels fills, dret que es materialitza quan les 
famílies escullen un centre educatiu i no altre.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya ratifica el compromís adquirit a la Constitució, a 

l’Estatut i a les lleis vigents en relació al dret d’educació i a la llibertat d’ensenya-
ment.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Garantir que els pares, com a primers responsables de l’educació de llurs fills, 

puguin escollir el tipus d’educació i el centre educatiu on escolaritzar llurs fills.
b) Defensar la xarxa de centres concertats com a garants de la existència d’una 

oferta plural complementaria a la xarxa pública assegurant la igualtat de oportuni-
tats en l’exercici d’aquest dret.

c) Promoure i recolzar l’autonomia organitzativa i pedagògica dels centres respec-
tant llur caràcter propi, per desenvolupar projectes educatius de qualitat que puguin 
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respondre a les inquietuds i prioritats de les famílies amb l’objectiu que aquestes pu-
guin escollir amb tota llibertat.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, Daniel 

Serrano Coronado, diputats, SP PPC

Proposta de resolució sobre l’adopció d’un protocol de cobertura 
informativa d’esdeveniments potencialment violents
250-01056/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 52021 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, dipu-

tada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre l’adopció d’un protocol de cobertura informativa d’esdeveniments 
potencialment perillosos, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Inte-
rior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El pasado mes de octubre de 2019 el Tribunal Supremo publicó la sentencia del 

459/2019. Desde entonces los incidentes de carácter violento, como respuesta a esta 
sentencia, se han venido reproduciendo casi a diario en calles de varias localidades 
de Catalunya, en estaciones tren, aeropuertos, frente a comisarías de Policía y Guar-
dia Civil, etc.

La violencia extrema con la que se han producido estos actos han forzado a los 
profesionales de la información, que en el ejercicio de su profesión han tenido que 
dar cobertura informativa de los mismo, a tener que ir identificados con chalecos 
reflectantes y protegidos con cascos.

El derecho a la información es un instrumento fundamental para el ejercicio de 
derechos fundamentales de diverso orden. Es un instrumento estratégico para el 
buen funcionamiento de una democracia liberal y moderna como la nuestra. Así, el 
acceso a la misma, sin censura ni coacción, facilita el desplazamiento de los ciuda-
danos, el trabajo, la seguridad, la protección de la salud...en definitiva, la conviven-
cia. Es también, llave y referencia de la salud democrática de una sociedad.

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

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de Cataluña a adoptar, o revisar en su caso, con la 

participación del sector, un protocolo de actuación policial específico para escena-
rios potencialmente violentos con cobertura informativa.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC
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Proposta de resolució sobre el reforç de mitjans personals en la 
jurisdicció de menors
250-01057/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 52022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, dipu-

tada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre el reforç de mitjans personals de la jurisdicció de menors, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Desde que se diera a conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el refe-

réndum ilegal del 1-O el pasado mes de octubre de 2019, los disturbios y sabotajes 
protagonizados por jóvenes y menores de edad del independentismo radical han sido 
continuos. Algunos de éstos jóvenes o menores pertenecen a los autodenominados 
CDR y otros al conocido como «tsunami democràtic».

La escasez de medios técnicos y humanos de la administración de justicia es por 
todos conocida, pero esta escasez se padece también, y de manera particular, en la 
jurisdicción de menores.

No es descartable que la investigación de los cuerpos policiales competentes dé 
como resultado la identificación de más menores por supuesta autoría de delitos y 
faltas como los desórdenes públicos, atentados contra agentes de la autoridad, da-
ños y lesiones.

A fin de evitar el deterioro de la ya frágil justicia juvenil es necesario establecer 
un operativo especifico de refuerzo del personal de dichos organismos, dada la vul-
nerabilidad y la especificidad de los sujetos que se ven afectados por un expediente.

El Govern de la Generalitat tiene herramientas específicas de las que puede ha-
cer uso, en virtud de lo que dispone la LO 6/1985 y el RD 1451/2005, así como lo 
dispuesto por Ley 27/2001, para poner en marcha dicho refuerzo a la mayor breve-
dad posible.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reforzar, por razo-

nes de urgencia y necesidad del servicio, el personal de la administración de justicia 
juvenil con el nombramiento inmediato de interinos.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic 
de Tarragona i de les poblacions limítrofes amb els polígons químics 
i industrials de Tarragona
250-01058/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 52123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Yolanda 

López Fernández, diputada 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 la realització d’un estudi epidemiolò-
gic de la Ciutat de Tarragona i de les poblacions limítrofes als polígons químics i 
 Industrials de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Complex Petroquímic de Tarragona és una àrea industrial que agrupa diver-

ses empreses de l’àmbit químic i petrolier. La major densitat industrial se situa a la 
zona més pròxima a ponent del municipi, a l’anomenada zona Trèvol, on forma un 
gran complex que continua pel terme municipal de Vila-seca. El conjunt comprèn 
també les poblacions de Reus, Salou, Constantí, el Morell, La Pobla de Mafumet  
i La Canonja.

Va ser l’any 1966 quan, després de l’aprovació que va habilitar per a la construc-
ción d’una refineria, es va inaugurar el complex que es convertiria en el més impor-
tant no sols de Catalunya i Espanya sinó de tot el sud d’Europa.

La indústria petroquímica a Tarragona posseeix 1200 hectàrees i més de 30 
empreses petroquímiques que s’encarreguen, principalment, de la producció dels 
següents materials: plàstics, fertilitzants, insecticides, sals alcalines, gas oxígens, 
àcids, combustibles i clors.

El polígon nord compta amb 470 hectàrees distribuïdes entre El Morell, La Pobla 
de Mafumet, Vila-seca i Tarragona i es composa de: polígon Constantí, zona Nord, 
zona Sud, polígon Alcover i Polígon El Morell.

El polígon  sud, compta amb 720 hectàrees aglutinades a Vila-seca i Tarra-
gona, també conegut com a Zona Trèvol i que inclouen: el Port de Tarragona, el 
polígon Francolí, Zona centro (Polígon Entrevies  i Autovia de Tarragona), Zona  
sud-oest, Zona nord-oest, zona oest i Polígon Riu Clar.

Els veïns expliquen que des de sempre l’aire que respiren està enrarit, que en de-
terminats moments l’olor a gas o a ous podrits resulta irrespirable i que, coincidint 
amb la sortida de fums més foscos de les xemeneies, s’agreugen quadres d’al·lèrgies, 
asma i problemes respiratoris, sobretot entre els més petits.

Els casos de càncer en les zones limítrofes s’han disparat de manera alarmant 
i els sòls resulten cada vegada més àrids per la contaminació. Un altre dels temors 
dels veïns és que l’aigua que beuen també contingui productes tòxics que no estiguin 
sent mesurats i eliminats de manera correcta.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Realització d’un estudi epidemiològic de la Ciutat de Tarragona i de les pobla-

cions limítrofes als polígons químics i Industrials de Tarragona, amb la finalitat de 
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conèixer l’impacte real que tenen les activitats químiques i industrials sobre els ha-
bitants de la zona.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, Yolanda López 

Fernández, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la preservació i la catalogació dels fons 
audiovisuals
250-01059/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 52204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

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

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la preservació i catalogació dels fons audiovisuals, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El patrimoni audiovisual és un senyal d’identitat cultural. La nostra memòria 

queda reflectida en enregistraments, imatges i sons que guardem i volem conservar. 
Gran part d’aquest material té un valor històric, cultural, educatiu, informatiu i re-
creatiu que mereix de bones polítiques de preservació, conservació i difusió.

La UNESCO, amb motiu del Dia Internacional del patrimoni audiovisual, ens 
convida a recordar que «Els arxius audiovisuals són una pedra angular de la memò-
ria del món, amb enregistraments que permeten a les generacions futures recordar 
i contextualitzar la nostra història, cultura i humanitat compartida durant més d’un 
segle. Promogui una major comprensió del paper únic dels arxius audiovisuals i la 
necessitat que sigui salvaguardada, preservada i protegida com a part del nostre pa-
trimoni mundial.»

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Promoure una iniciativa de recull i catalogació de la memòria audiovisual de 

Catalunya, que tingui en compte la creació d’un arxiu històric de l’audiovisual de Ca-
talunya, a partir dels arxius de les televisions locals i de l’arxiu, ja gairebé totalment 
digitalitzat, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

2) Preservar els fons patrimonials audiovisuals públics, en qualsevol suport, pel 
corresponent organisme públic dipositari o titular del mateix, els quals no podran 
ser alienats ni subrogats a privats.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP 

CatECP
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Proposta de resolució sobre les condicions en què es poden prestar 
serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre
250-01060/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 52205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

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

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre les condicions en les quals es poden prestar serveis de comunicació au-
diovisual sense ànim de lucre, 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
La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalu-

nya, preveu al seu article 70 la reserva d’un espai públic de comunicació que ha de  
beneficiar la prestació de serveis de comunicació per part d’entitats sense ànim  
de lucre, l’accés al qual s’ha de dur a terme mitjançant criteris que garanteixin la 
igualtat, la llibertat i la concurrència d’acord amb el que es determini per reglament. 
Més recentment, la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audio-
visual, ha establert, amb caràcter bàsic, el règim jurídic aplicable a aquest tipus de 
serveis, alhora que en preveu el desenvolupament reglamentari, tot respectant els 
àmbits competencials existents, en un termini màxim de dotze mesos a comptar de 
l’entrada en vigor de la mateixa llei.

Per tal de donar eficàcia a aquests mandats, és necessari establir el marc regla-
mentari que faci possible determinar les condicions en les quals es poden prestar 
serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre, i més concretament, el rè-
gim aplicable a les llicències i a la comunicació prèvia.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a determinar, en el termini de sis 

mesos, per via reglamentària, les condicions en les quals es poden prestar serveis 
de comunicació audiovisual sense ànim de lucre, i més concretament, el règim apli-
cable a les llicències i a la comunicació prèvia, donant compliment al que preveu 
l’article 70 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya, de reserva d’un espai públic de comunicació per als serveis de comuni-
cació per part d’entitats sense ànim de lucre, amb criteris que garanteixin la igualtat, 
la llibertat i la concurrència d’acord amb el que es determini per reglament.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP 

CatECP
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Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament 
d’un estabulari a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
250-01061/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 52217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, María del Camino Fernández Riol, Héctor 

Amelló Montiu diputados 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 y puesta en funcionamiento de un 
estabulario en el Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI), para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI) es un centro de in-

vestigación de la red de centros de investigación de Cataluña (CERCA) cuya finali-
dad es promover, desarrollar, gestionar y difundir la investigación biomédica en la 
provincia de Girona.

Este centro pretende vertebrar y desarrollar la investigación de calidad en cien-
cias biomédicas y de la salud pública y comunitaria y trasladarlo a la práctica habi-
tual. Su objetivo es responder a los problemas de salud de la población.

El IDIBGI aglutina a todos los investigadores de todas las instituciones del en-
torno: Hospital Universitario Dr. Josep Trueta (ICS Girona), el Instituto de Atención 
Primaria (IAP), el Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI), el Instituto Cata-
lán de Oncología (ICO) y el Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS). De esta manera 
acoge toda la investigación de todos los hospitales de la red hospitalaria pública de 
Girona.

Asimismo, el IDIBGI se encuentra dentro del Parc Hospitalario Martí i Julià de 
Salt y funciona desde el 2015. Cuenta con dos espacios que suman un total de 1.700 
metros cuadrados y dispone de laboratorios y salas de microscopia, cultivo y conge-
lación, además de almacenes, cámaras frías y despachos.

Dentro del proyecto, estaba previsto incorporar el primer estabulario de la pro-
vincia de Girona, el cual sería un laboratorio para facilitar las investigaciones bá-
sicas y clínicas del IDIBGI, pero a día de hoy no cuentan aún con él, lo ideal sería 
ubicarlo, es que se ubique en un edificio independiente, para asegurar su aislamiento 
del resto de laboratorios y permitir, así, aplicar las medidas de descontaminación 
necesarias.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Dotar una partida presupuestaria concreta en los próximos presupuestos de la 

Generalitat de Cataluña para: 
a. La asignación de un espacio ubicado en un edificio independiente dentro del 

Parc Hospitalari Martí i Julià para la creación de un estabulario.
b. La asignación de recursos necesarios para el funcionamiento del citado esta-

bulario.

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María del Camino Fernández Riol, Héctor 

Amelló Montiu, diputados, GP Cs
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat Deficiències en matèria de 
seguretat nuclear
360-00021/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 52016).
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2019.

Al president del Parlament,
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’informe l’Informe Deficiències en matèria de seguretat nu-

clear, el qual s’ha elaborat a partir de l’anàlisi dels dèficits en matèria de la seguretat 
al voltant de les centrals nuclears de Vandellós i Ascó.

De les seves recomanacions, us destaco la que he adreçat a l’Administració de 
l’Estat i a la Generalitat per tal que es subscriguin els convenis que permetin l’exe-
cució eficaç dels plans de seguretat nuclear, d’acord amb l’article 132 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’èsser objecte de debat parla-
mentari. Donada la matèria a la qual fa referència aquest informe, us suggereixo que 
sigui la Comissió d’Interior la que substanciï aquest debat.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, del 
qual suggereixo la seva culminació en una sessió en la comissió que es consideri 
més oportuna.

Cordialment,

Barcelona, 21 de novembre de 2019
Rafael Ribó, síndic

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

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/30085080.pdf
https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/30085080.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2019
395-00085/12

ACORD

Mesa del Parlament, 26.11.2019

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 de novembre de 2019, ha 

acordat: 
Aprovar l’oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2019 d’una plaça de tècnic 

o tècnica de manteniment del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Segu-
retat del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

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

RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 26 de novem-
bre de 2019, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha ra-
tificat com a president el diputat Antoni Morral i Berenguer per a proveir la vacant 
causada per la de la diputada Marta Madrenas i Mir.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
La secretària de la Comissió, Mònica Palacín París; el president de la Comissió, 

Antoni Morral i Berenguer

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 52017 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 67.2 del Reglament 
del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a la comis-
sió parlamentària: 
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Comissió: Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitu-
ció Espanyola a Catalunya

Alta: Lucas Silvano Ferro Solé
Baixa: Jéssica Albiach Satorres

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT

La Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 
Espanyola a Catalunya, en la sessió tinguda el dia 26 de novembre de 2019, d’acord 
amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, ha elegit vicepresident el diputat Lucas 
Silvano Ferro Solé en substitució de la diputada Jéssica Albiach Satorres.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
La secretària de la Comissió, Gemma Espigares Tribó; el president de la Comis-

sió, Antoni Morral i Berenguer

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 323/XII, relativa a l’Informe 
de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d’actius immobiliaris de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del 2011 al 2014
290-00295/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52227 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 323/XII, relati-
va a l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d’actius immobiliaris de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del 2011 al 2014 (tram. 290-
00295/12), us informo del següent:

En relació a la primera recomanació de l’Informe de fiscalització 18/2018 de la 
Sindicatura de Comptes, la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que estableix 
l’article 37 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, està elaborant una 
ordre del titular del departament competent en matèria de patrimoni per tal de re-
gular el funcionament, formació i accés a l’inventari general dels departaments de 
la Generalitat de Catalunya i dels ens del sector públic, per tal que aquests puguin 
facilitar les dades del seu inventari a la Generalitat de Catalunya.

Així mateix s’han signat diversos convenis de col·laboració amb entitats del sector 
públic per tal que es puguin adherir al programa Gestió Patrimonial de la Generalitat 
(GPG) i que puguin integrar el seu inventari a l’inventari general de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc de les relacions de col·laboració i cooperació entre la Generali-
tat de Catalunya i el seu sector públic, previ al calendari prescriptiu de l’ordre abans 
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esmentada. Aquests convenis s’han signat amb l’Agència Catalana de l’Aigua i amb 
l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat.

En relació a la segona recomanació de l’Informe de fiscalització 18/2018 de la 
Sindicatura de Comptes, l’any 2016 es va decidir, en el marc del Pla Departamen-
tal del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, iniciar el pro-
cediment de revisió i eventualment de regularització de l’Inventari General de béns 
i drets de la Generalitat, d’un total de 4.263 immobles que corresponen a 5.667 
drets –el concepte dret recull les diferents posicions o situacions jurídiques que 
l’Administració de la Generalitat té en relació amb un bé immoble - propietat, ar-
rendament, dret de superfície....–, donats d’alta en l’aplicació informàtica Gestió del 
Patrimoni de la Generalitat (GPG), s’han revisat 3.700 immobles que corresponen 
a 4.578 drets.

A l’inici de la XII legislatura, en compliment del Pla Departamental del Depar-
tament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, d’un total de 4.547 immobles 
corresponents a 6.429 drets, que conformen l’inventari general de béns i drets de la 
Generalitat de Catalunya, resten pendents de revisar 563 immobles que corresponen 
a 1.089 drets. Es preveu durant aquest any 2019 revisar 50 immobles i la resta, 513, 
revisar-los durant l’any 2020.

Per tant, està previst finalitzar la revisió total de l’Inventari de béns i drets de la 
Generalitat de Catalunya a data 31 de desembre de 2020.

Val a dir que, com ha constatat l’Informe 18/2018, els drets corresponen a la Ge-
neralitat de Catalunya, restant pendent l’elaboració de l’inventari del sector públic, 
un dels objectius de l’Ordre.

En el marc del Pla Departamental ja esmentat, i pel que fa al procés de regula-
rització jurídico– patrimonial dels béns i drets derivada de la revisió de l’inventari, 
durant l’any 2015 s’han resolt un total de 8 expedients de regularització, l’any 2016 
s’han resolt 15 expedients, durant l’any 2017: 3 i durant l’any 2018: 12. El que fa un 
total de 38 expedients resolts.

Indicar que a l’inici de la XII Legislatura resten pendents de resoldre 164 expe-
dients de regularització jurídico-patrimonial de béns i drets:

– Inscripció registral de drets (reanudació del tracte successiu): 137
– Regularització situacions possessòries (cessió d’ús): 26
– Regularització situacions possessòries (arrendaments): 1
– Altres: 0
Està previst, en compliment del Pla Departamental de la XII legislatura, del total 

d’expedients pendents resoldre un total de 21 expedients durant l’any 2019 i un total de  
30 expedients l’any 2020.

En relació a la tercera recomanació de l’Informe de fiscalització 18/2018 de la 
Sindicatura de Comptes, el Pla de racionalització i optimització d’espais de la Gene-
ralitat de Catalunya, aprovat pel Govern el juliol del 2013, i adscrit al Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, tenia la missió de realitzar una gestió 
més eficient dels espais ocupats per serveis administratius de la Generalitat de Ca-
talunya (oficines) amb l’objectiu de reduir els costos directes i indirectes derivats de 
l’ocupació d’aquests espais.

Fruit d’aquesta política de racionalització i optimització d’espais, es va traslladar 
l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), a l’abril del 2016, del carrer Fontanella al 
Passeig de la Zona Franca 48. L’estalvi net anual1 d’aquesta operació en renda es va 
estimar en 1,38 milions d’€/any. L’estalvi en costos indirectes (serveis i subministra-
ments associats a l’immoble) es va estimar en un 11,34% anual.

També es va traslladar la Sindicatura de Comptes de Catalunya de l’Avinguda 
Litoral 12-14 a l’edifici de Via Laietana 60, amb un estalvi net anual en rendes, mes 

1.  Estalvi a partir de l’any 2019, un cop ja realitzats els trasllats i les obres d’implantació de tot l’edifici, i tam-
bé les obres d’implantació i trasllat de les unitats compromeses a Fontanella, 6-8 (34,69% d’estalvi respecte 
contractar 2 edificis al centre de BCN per permetre l’expansió de personal prevista).
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despeses, estimat en 735.000,00 €/any, un cop ja realitzats els trasllats i les obres 
d’implantació de tot l’edifici, la qual cosa suposa un 50% d’estalvi respecte la situa-
ció anterior.

Una segona operació de racionalització destacada és l’arrendament d’un nou 
complex d’oficines de 46.000 m2 (sobre rasant) al barri de la Marina de Port de Bar-
celona, amb preus d’arrendament molt competitius. El contracte d’aquesta operació 
es va signar a l’agost del 2015 i, a partir d’aquí, es van endegar les obres de cons-
trucció de l’immoble.

Al desembre del 2018 l’immoble va ser lliurat a la Generalitat i durant el 2019 
s’han realitzat les obres d’adequació interior de l’immoble i el seu equipament. 
Aquest projecte culminarà al març del 2020 quan està previst iniciar el trasllat de 
treballadors. En total, s’hi reubicaran uns 2.700 empleats públics.

S’estima que, durant els 20 anys de durada del contracte, respecte la situació ac-
tual de dispersió d’unitats al centre de Barcelona, aquesta operació comportarà a la 
Generalitat un estalvi en renda i costos indirectes (serveis i subministraments asso-
ciats a l’immoble) d’aproximadament 65 milions d’euros en valor actual net (VAN), 
descomptant les obres d’implantació. Tot això, a banda dels beneficis organitzatius 
derivats de la concentració d’unitats funcionalment relacionades i de les externali-
tats positives generades a la zona d’ubicació de l’immoble (reactivació econòmica).

Actualment s’iniciarà una revisió de la situació actual dels immobles d’oficina 
ocupats per la Generalitat a Barcelona per tal de planificar una segona fase de concen-
tració en la mateixa zona i també programar altres operacions a altres zones de Bar-
celona. Caldrà veure quines unitats són susceptibles de ser traslladades d’acord amb 
criteris econòmics (eficiències), criteris contractuals (finalització de contractes o bé 
contractes d’arrendament rescindibles) i criteris funcionals (sinèrgies organitzatives).

Pel que fa a la racionalització de la despesa immobiliària i l’optimització dels 
espais ocupats, està prevista l’aprovació d’un Catàleg d’Espais d’oficina de la Gene-
ralitat que prescrigui uns criteris d’ocupació de l’espai més eficients.

En relació al compliment del punt 2. b) de la Resolució 323/XII, atès que la Sin-
dicatura de Comptes en el seu informe de fiscalització sobre la gestió d’actius immo-
biliaris de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic 18/2018, corresponent 
als exercicis 2011 al 2014, va comprovar que diverses entitats del sector públic no 
disposaven de l’autorització articulada mitjançant l’emissió de l’informe previ i vin-
culant previst a l’article 15 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya i, no obstant això, havien signat contractes d’arrendament incomplint 
la legalitat patrimonial de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya 
insta a la supervisió i control perquè totes les entitats del sector públic disposin de 
l’informe preceptiu abans de subscriure qualsevol contracte d’arrendament o d’ad-
quisició d’immobles.

Si bé l’article 37 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Cata-
lunya, en la redacció donada per la Llei 5/2017, de 28 de març, estableix que corres-
pon al titular del Departament competent en matèria de patrimoni, regular per mitjà 
d’una ordre el funcionament, la formació i l’accés a l’inventari general, i també esta-
blir les directrius per tal que els departaments, els organismes autònoms i els ens del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya facilitin les dades que han de constar a 
l’inventari, cal assenyalar que a data d’avui l’esmentada Ordre encara no s’ha dictat. 
Per aquest motiu, actualment ja s’està treballant en l’elaboració de l’ordre, conjunta-
ment amb el desenvolupament del sistema informàtic que ha de contenir les dades 
de l’inventari general amb els immobles tant de l’Administració de la Generalitat 
com de les entitats del seu sector públic.

Amb tot, mentre no es disposi de la citada ordre i del sistema informàtic, per tal 
de donar compliment a les disposicions de la Resolució del Parlament de Catalunya, 
la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya ha establert una 
metodologia de treball per tal de detectar aquestes situacions, de les que es donarà 
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compte al Parlament en cada informe de control. Concretament, es realitzaran tres 
tipus d’actuacions:

1. En primer lloc, totes aquelles situacions que, en el marc de l’actuació ordinà-
ria de la Direcció General es detectin d’ofici, es requerirà a les entitats per a la seva 
regularització.

2. En segon lloc, s’analitzaran els informes de control financer de les entitats del 
sector públic que elabora la Intervenció General i, en el cas que s’observin incidèn-
cies relatives a la normativa patrimonial, se sol·licitarà informació i, si s’escau, se 
sol·licitarà a les entitats la seva regularització.

3. Finalment, en tercer lloc, anualment se sol·licitarà informació a totes les enti-
tats del sector públic sobre tots els immobles dels quals disposen, per qualsevol títol, 
per tal de donar compliment a les seves finalitats, amb la qual cosa es comprovarà 
si han sol·licitat o no l’informe previst en l’article 15 de la Llei del Patrimoni de la 
Generalitat en el cas de ser aplicable, entenen la no resposta com un indici de no 
disposar de l’autorització corresponent.

4. Es donarà compte al Parlament de Catalunya de les incidències detectades.
En compliment d’aquesta metodologia, cal assenyalar que en els mesos de maig i 

juny de 2019, la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya s’ha 
adreçat a totes les entitats del sector públic (actualment, 202 entitats), per tal de sol-
licitar la relació d’immobles de què disposa l’entitat per qualsevol títol i que utilitzen 
per la seva activitat, indicant les dades següents:

– Dades identificatives de l’immoble: municipi i adreça complerta.
– Destinació o tipus d’ús de l’immoble: oficina, magatzem, aparcament, altre 

(indicar-ne el tipus).
– Dret sobre l’immoble: propietat, arrendament, ús, altre (indicar-ne el tipus).
– Data del fi de vigència del dret d’arrendament, ús o altre.
– Mode d’adquisició: per concurs públic o per contractació directa (en aquest 

darrer supòsit caldrà informar si es disposa de l’informe de la Direcció General 
del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya previst a l’article 15 del Text refós de 
la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2002, de 24 de desembre).

– Document formalitzat: escriptura pública, contracte, document administratiu, 
altre (indicar-ne el tipus). A més de les dades, en la tramesa caldrà adjuntar còpia 
del document inicial i de la darrera actualització vigent, si escau.

A setembre de 2019, de les 202 entitats a les quals s’ha sol·licitat informació, han 
donat resposta amb tota la informació requerida, un total de 102 entitats - 50,50%. 
Fins al moment, doncs, hi ha 77 entitats que no han contestat al requeriment - 
38,12%. Així mateix, un total de 23 entitats han contestat però sense aportar tota la 
informació requerida dels immobles - 11,39%.

En relació amb les 102 entitats que sí han contestat amb tota la informació re-
querida, cal assenyalar que aquestes disposen d’un total de 3.915 immobles, dels 
quals 2.978 són de l’entitat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 2.772 consi-
derats en la seva destinació com ferroviari. Les característiques dels 3.915 immobles 
són les següents: 

Destinació de l’immoble

Oficina 266 6,79%

Magatzem 20 0,51%

Aparcament 43 1,10%

Altre 3.586 91,60%

Total 3.915 100%
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L’opció Altre és la més utilitzada, no només pels immobles de Ferrocarrils de la 
Generalitat destinats a ferroviari, sinó que s’ha de tenir en compte que molts dels 
immobles no són utilitzats per a un únic ús (per exemple, oficina i magatzem) i s’ha 
utilitzat aquesta opció per encabir aquesta informació.

Tipus de dret que es té sobre l’immoble

Propietat 2.665 68,07%

Arrendament 270 6,90%

Ús 296 7,56%

Altre 679 17,34%

Sense resposta 5 0,13%

Total 3.915 100%

El tipus de dret predominant és la Propietat, amb gairebé un 70% del total d’im-
mobles, 2.448 propietat de Ferrocarrils de la Generalitat.

Mode d’adquisició de l’immoble

Contractació directa 394 10,06%

Concurs públic 45 1,15%

Altre 3.028 77,34%

Sense resposta 448 11,44%

Total 3.915 100%

L’opció Altre novament és la més utilitzada pel pes relatiu a la informació tra-
mesa per Ferrocarrils de la Generalitat, on s’indica que el mode d’adquisició és Ad-
ministratiu i 2.200 vegades es fa referència a l’article 36 de Llei 31/2002 de 30 de 
desembre, de mesures fiscals i Administratives.

«Article 36
Cessió de béns al patrimoni propi de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
1. Queden incorporats al patrimoni propi de Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya:
a) Els béns mobles i immobles dels quals és titular la Generalitat afectats a l’ex-

plotació ferroviària.
b) Els béns mobles i immobles afectats a l’explotació de les línies que anterior-

ment depenien de Ferrocarrils de Via Estreta (Feve) i que actualment són explotades 
per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

2. Resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquest article els béns mobles i immobles 
que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei no siguin afectats a l’explota-
ció ferroviària.

3. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha d’elaborar, en el termini mà-
xim d’un any des de l’aprovació d’aquesta Llei, l’inventari complet dels béns a què 
es refereix l’apartat 1.»

Del total d’immobles que han estat adquirits per contractació directa (394), es 
detalla a continuació el número d’immobles que disposen de l’autorització de l’arti-
cle 15 del Text refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
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Disposa de l’informe de l’article 15

Sí 148 37,56%

No 131 33,25%

Sense resposta 115 29,19%

Total 394 100%

El 37,56% dels immobles disposen de l’informe de l’article 15, però cal remarcar 
que no hi ha informació sobre la disposició d’aquest informe en gairebé el 30% dels 
immobles contractats de manera directa, per la qual cosa la Direcció General del 
Patrimoni presumeix la seva inexistència.

De l’anàlisi de la informació facilitada per les entitats del sector públic es poden 
observar les 4 situacions jurídiques patrimonials següents en relació amb la contrac-
tació dels arrendaments o de l’adquisició dels drets reals:

1. Entitats del sector públic que tenen contractes d’arrendament o d’adquisició de 
drets reals amb l’informe favorable de l’article 15 del Text refós de la Llei de patri-
moni de la Generalitat de Catalunya.

En aquests casos, la Direcció General del Patrimoni comprovarà la seva vigència 
i el seu venciment.

2. Entitats del sector públic que han adquirit algun dret real sobre algun immo-
ble pel sistema de contractació directa i que no han sol·licitat l’informe preceptiu de 
l’article 15 esmentat a la Direcció general de Patrimoni o bé hi ha un informe des-
favorable d’aquesta unitat directiva.

En aquests casos, es donarà un termini de 12 mesos per regularitzar la situa-
ció jurídica patrimonial d’aquests immobles atès que s’ha incorregut en una in-
fracció de l’ordenament jurídic que comportaria l’anul·labilitat o la nul·litat de la 
contractació, i es requeriria la convalidació o una nova contractació degudament 
informada, segons el cas.

3. Entitats del sector públic que disposen del preceptiu informe de l’article 15 del 
Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, però que ja no és 
vigent.

En aquests casos aquestes entitats disposaran de 12 mesos per a la seva regula-
rització patrimonial.

4. Entitats del sector públic que no han facilitat les dades requerides.
En aquests casos s’entendrà que no disposen de l’informe corresponent i tindran 

també 12 mesos per fer la regularització patrimonial.
En relació amb totes aquestes situacions exposades, mentre no es disposi de l’Or-

dre que reguli l’Inventari General, la Direcció general de Patrimoni farà les actua-
cions següents:

1. Elaborarà un informe anual de seguiment i de comprovació del compliment de 
les regularitzacions pendents.

2. Activarà un nou camp en el sistema d’inventari de la Generalitat de Catalu-
nya amb dades bàsiques, procediment de contractació, existència o no de l’informe 
de l’article 15 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, i terminis de vigència dels 
contractes patrimonials dels departaments i de les entitats del sector públic que ha-
gin demanat l’informe de l’article 15 esmentat.

3. Notificarà a les entitats del sector públic de l’obligació de facilitar aquestes 
dades amb la presumpció que, en el cas de silenci administratiu, no es disposa de 
l’informe previ i vinculant corresponent.

4. Notificarà al tancament de cada exercici, als departaments i entitats del sector 
públic els contractes que acaben amb una antelació de 12 mesos per tal que s’iniciïn 
els procediments patrimonials adients.
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En relació al compliment del punt 2. c) de la Resolució 323/XII, l’Ordre d’inven-
tari que està previst elaborar incorporarà el procediment de manera prescriptiva per 
tal que els departaments, els organismes autònoms i les entitats del sector públic fa-
cilitin les dades que han de constar a l’inventari.

El procediment que permetrà garantir que els ens dependents sol·licitin l’informe 
preceptiu i vinculant previst a l’article 15 del Text refós de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, 
respecte dels contractes pel sistema de contractació directa, tant si són nous contrac-
tes com si són renovacions, modificacions o resolucions, es farà mitjançant la inte-
gració dels respectius inventaris de les entitats del sector públic a l’inventari general 
dels béns i drets de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de novembre de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 390/XII, sobre el material 
tecnològic dels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut i el 
Siscat
290-00361/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52222 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 390/XII, sobre el 
material tecnològic dels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut i el Siscat 
(tram. 290-00361/12), us informo del següent:

El Servei Català de la Salut va rebre oportunament l’encàrrec d’elaborar l’estudi 
per a determinar l’estat del parc tecnològic instal·lat als hospitals de l’Institut Cata-
là de la Salut i del SISCAT. L’informe avalua la tecnologia disponible, analitza les 
estratègies oportunes per a la renovació de material tecnològic −considerant l’esta-
bliment de criteris harmonitzats per a la introducció i la renovació de la tecnologia 
disponible en centres de l’ICS i del SISCAT−, i les alternatives per a la implementa-
ció del Pla de renovació, així com altres criteris que responen al nivell assistencial.

Un cop finalitzat aquest estudi, ha estat voluntat del Departament de Salut treba-
llar de manera coordinada amb tots els agents implicats el Pla de renovació tecnolò-
gica, per l’alta complexitat que comporta la planificació i decidir-ne la priorització. 
Un cop aquest estigui consensuat, es presentarà davant dels òrgans de direcció del 
Departament de Salut i del Servei Català de la Salut, amb la previsió d’aprovar-lo 
abans que finalitzi l’any i donar-lo a conèixer davant la Comissió de Salut quan 
aquesta estimi oportú.

Barcelona, 8 de novembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Control del compliment de la Resolució 437/XII, sobre l’atenció 
pediàtrica urgent a Tarragona
290-00407/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52223 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 437/XII, sobre 
l’atenció pediàtrica urgent a Tarragona (tram. 290-00407/12), us informo del se-
güent:

El Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC) té com a missió principal 
assegurar una atenció continuada i urgent, equitativa i de qualitat, que s’adapti a les 
necessitats de salut de les persones, a través d’una xarxa d’atenció integrada, acces-
sible i resolutiva, liderada per professionals, situant el ciutadà al centre del sistema.

La planificació i les actuacions previstes per al període d’hivern 2019-2020, per 
donar resposta a les necessitats assistencials en l’àmbit de les urgències, s’emmarquen 
en el desplegament del Pla nacional d’urgències de Catalunya. Un dels instruments 
que preveu el PLANUC, per a la planificació d’aquestes actuacions, és disposar de 
plans de contingència territorials.

Els Plans d’acció territorial concreten a nivell territorial, les accions que cal-
drà desenvolupar a mesura que pugui augmentar la pressió assistencial i realitzen 
una descripció dels recursos territorials, l’organització territorial, l’activitat i les 
diferents actuacions que es preveu realitzar per fer front al període hivernal. Ca-
dascun d’aquests Plans, en el seu àmbit territorial, són aprovats pel seu Comitè 
operatiu d’urgències i emergències (COUE), format per representants de les dife-
rents entitats proveïdores que intervenen en el procés d’atenció a les urgències del 
territori: hospitals, CAP, centres sociosanitaris i SEM.

Els Comitès operatius d’urgències i emergències (COUE) són òrgans d’ordena-
ció, integració, coordinació i gestió dels serveis d’urgències, emergències i atenció 
continuada en un territori. Estan integrats pels professionals d’aquells serveis que 
tenen un paper en l’atenció urgent i continuada, és a dir, atenció primària, hospitals 
d’aguts, transport sanitari, centres sociosanitaris, residències, etc. D’aquesta manera 
es configura una xarxa de participació i coresponsabilitat dels clínics en el procés 
de planificació operativa. Cada COUE desplega el seu pla de contingència, el qual 
concreta la resposta dels diferents dispositius d’un territori en funció de la pressió 
assistencial per cobrir les necessitats de tota la població, inclosa la pediàtrica: Incre-
ment d’activitat, adequació de llits, flux de pacients entre dispositius, flexibilització 
d’agendes, reforç del 061 CatSalut respon, entre d’altres.

Conseqüentment, i d’acord amb les mesures del Pla d’Hivern 2019-2020, que 
des del Departament de Salut vam presentar el passat mes d’octubre, s’aproven els 
plans de contingències de les regions sanitàries per a la campanya 2019-2020. Entre 
aquests, el de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, que a hores d’ara resta pendent 
d’aprovar-se pel Comitè operatiu d’urgències i emergències i que, un cop aprovat, es 
farà públic a través del web del Servei Català de la Salut, i per la qual cosa ens po-
sem a disposició de la Comissió de Salut, per donar-los-hi a conèixer.

Pel que fa a l’atenció sanitària durant l’edat pediàtrica a la Regió Sanitària Camp 
de Tarragona, aquesta està garantida les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, pels 
professionals formats i capacitats per dur-la a terme amb criteris de qualitat, segu-
retat i excel·lència, tant en matèria de promoció de la salut i la prevenció de la ma-
laltia com en el de l’atenció als processos patològics aguts i crònics aguditzats. Així 
doncs, els ciutadans tenen a la seva disposició els dispositius necessaris per poder 
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atendre els processos de malaltia durant l’edat pediàtrica a la ciutat de Tarragona i 
al Camp de Tarragona.

La Regió Sanitària Camp de Tarragona disposa de 20 centres d’atenció conti-
nuada, 3 centres d’urgències d’atenció primària i 5 serveis d’urgències hospitalàries,  
a més de la disponibilitat permanent del 061 CatSalut Respon. En l’horari d’obertura 
dels centres d’Atenció Primària, de 08 a 21 hores de dilluns a divendres, la patologia 
pediàtrica és atesa per pediatres i per metges de família amb formació i capacitació 
per atendre patologia pediàtrica. Així, en el cas que un metge de família tingui al-
gun dubte el pot consultar amb un pediatra de referència i pot resoldre la incidència 
mitjançant una consulta a distància; en el cas de ser necessari, estan establerts els 
circuits necessaris per a que el pacient pugui ser atès presencialment per aquest pro-
fessional de referència.

Pel que fa l’atenció continuada i urgent, aquella que es presta fora de l’horari ha-
bitual d’obertura dels centres d’Atenció Primària, l’atenció pediàtrica la garanteixen 
professionals formats i capacitats per dur a terme aquest treball. Concretament, el 
servei d’urgències de l’Hospital Joan XXIII compta amb dos pediatres de guàrdia 
i un cirurgià pediàtric localitzat per la patologia quirúrgica. Tanmateix, l’hospital 
Sant Joan de Reus compta també amb l’especialitat de pediatria en el servei d’ur-
gències.

Cal fer esment que, conscients de la necessitat d’una optimització dels dispositius 
que actualment presten atenció continuada i urgent, s’està duent a terme una anà-
lisi d’acord amb els criteris establerts pel Pla Nacional d’Urgències de Catalunya i 
l’ENAPISC, i s’està treballant en el desenvolupament d’un pla integral de millora de 
l’atenció urgent a la ciutat de Tarragona.

En el marc de l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària, i 
en referència a la pediatria, es proposa fer una revisió del model d’atenció pediàtri-
ca a l’atenció primària. Amb aquesta finalitat s’ha constituït una Comissió tècnica 
pluridisciplinar amb la participació de societats científiques, col·legis professionals 
i professionals experts. L’objectiu és revisar el model organitzatiu, la cartera de ser-
veis, la dotació de recursos, l’abordatge comunitari, els perfils competencials, el 
desenvolupament professional, la relació amb altres nivells assistencials, el lideratge 
i el reconeixement, sempre cercant la millor aplicació pràctica en el territori de la 
Regió Sanitària.

Barcelona, 4 de novembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 464/XII, sobre l’impacte de 
la contaminació acústica del projecte BRAIN a Argentona, Òrrius i 
Vilanova del Vallès
290-00428/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51980 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 464/XII, so-
bre l’impacte de la contaminació acústica del projecte BRAIN a Argentona, Òrrius  
i Vilanova del Vallès (tram. 290-00428/12), us informo del següent:
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La competència sobre l’operativa i l’impacte acústic derivat del funcionament de 
l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat, com a infraestructura general de l’Es-
tat, correspon al Ministeri de Foment.

Per tant, el passat 27 d’agost es va adreçar un escrit al ministre de Foment per 
tal que es prenguin en consideració i s’impulsin les mesures adients per fer efectiu 
el mandat parlamentari.

Tot i això, el Departament de Territori i Sostenibilitat forma part del Grup de 
Treball Tècnic de Sorolls (liderat per AENA) de l’aeroport Josep Tarradellas Barce-
lona - El Prat, el qual es reuneix trimestralment per fer un seguiment i implementar 
millores en tot allò relacionat amb l’impacte acústic que es pugui produir pel funcio-
nament de l’aeroport. Actualment, aquest grup està format per: Dirección General 
de Aviación Civil, Ministerio para la Transición Ecológica, Ajuntaments de Gavà, 
Castelldefels, Viladecans, El Prat de Llobregat i Barcelona, Generalitat de Catalu-
nya (Departament de Territori i Sostenibilitat), ENAIRE i AENA.

Tot i que es tracta d’un impacte generat en el marc de les competències estatals, 
el capteniment del Departament de Territori i Sostenibilitat al respecte és aprofitar 
aquest grup de treball per incidir en que s’implementin mesures per tal de minimit-
zar l’impacte acústic produït pel tràfic aeri de l’aeroport.

La darrera reunió del Grup de Treball ha estat el 26 de setembre de 2019.
Sobre l’amidament d’immissions sonores, el passat 24 de juliol, l’Ajuntament 

d’Òrrius va dirigir-se a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
exposant la problemàtica de l’impacte acústic d’aquesta nova operativa de l’aeroport 
de Barcelona - El Prat sobre el seu municipi. El 30 de juliol es va oferir a l’Ajunta-
ment d’Òrrius la possibilitat de realitzar una campanya de mesuraments al seu mu-
nicipi per determinar el compliment dels valors d’immissió sonora establerts.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic està realitzant una 
campanya de mesuraments d’immissió sonora coordinada amb els Ajuntaments 
d’Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès per valorar l’impacte acústic rebut per 
aquesta nova operativa. Actualment hi ha 4 equips instal·lats repartits entre els tres 
municipis. La previsió de finalització dels mesuraments és aquest mes de novembre 
i seguidament s’analitzaran els resultats.

Barcelona, 19 de novembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 465/XII, sobre el projecte 
constructiu de la nova estació d’autobusos de Lleida
290-00429/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51981 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 465/XII, sobre el 
projecte constructiu de la nova estació d’autobusos de Lleida (tram. 290-00429/12), 
us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) va redactar el 2013, per en-
càrrec a l’empresa pública Infraestructures.cat i en coordinació amb la Paeria de 
Lleida, el projecte constructiu per l’execució d’una nova estació d’autobusos a l’en-
torn de l’estació de tren de Lleida, a uns terrenys escollits per la Paeria, actualment 
de propietat d’ADIF, prop de l’estació de tren.
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Atès el temps transcorregut i tenint en compte les noves necessitats funcionals 
que necessita la futura estació d’autobusos, així com les previsions de creixement 
previst del transport públic, s’ha fet palesa la necessitat d’actualitzar aquesta pro-
posta.

En aquest sentit, a continuació de les recents reunions que el DTES ha mantingut 
amb la Paeria de Lleida en relació amb aquest assumpte, properament s’impulsarà 
una reunió amb ADIF per tal de fixar un calendari per encaixar la disponibilitat 
dels terrenys necessaris per encabir la futura estació a l’entorn de l’estació de tren.

Barcelona, 19 de novembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 469/XII, sobre el canal 
industrial de Seròs
290-00433/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51982 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 469/XII, sobre el 
canal industrial de Seròs (tram. 290-00433/12), us informo del següent:

El passat 27 d’agost es va adreçar un escrit a la ministra per a la Transició Eco-
lògica per tal que es prenguin en consideració i s’impulsin les mesures adients per 
fer efectiu el mandat parlamentari. Així mateix, el passat 16 de setembre l’Agència 
Catalana de l’Aigua va adreçar un escrit a la Confederació Hidrològica de l’Ebre en 
el mateix sentit.

Barcelona, 19 de novembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 493/XII, sobre l’eliminació 
dels mòduls prefabricats de l’Escola Els Ganxets, de Reus
290-00456/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51849 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 493/XII, sobre 
l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Els Ganxets, de Reus (tram. 290-
00456/12), us informo del següent:

En l’Acord de Govern de 30 d’abril de 2019 el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya va aprovar l’encàrrec a l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya (Infraestructures.cat) per l’execució de les obres de nova construcció i 
d’adequació de l’Escola Els Ganxets, d’una línia, a l’edifici Ciutat de Reus, amb un 
pressupost total de 2.000.000 d’euros.
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Des del Departament d’Educació s’estan duent a terme el tràmits necessaris per-
què es pugui licitar el concurs per l’adjudicació de la redacció del projecte executiu.

Barcelona, 18 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 494/XII, sobre l’eliminació 
dels mòduls prefabricats de l’Escola Vilamar, de Calafell
290-00457/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51850 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 494/XII, sobre 
l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Vilamar, de Calafell (tram. 290-
00457/12), us informo del següent:

El Departament d’Educació ha establert un pla de construccions a 7 anys que 
permetrà la reducció de mòduls prefabricats, la construcció de nous edificis i la re-
ordenació dels espais en aquells centres educatius on, com a conseqüència de la da-
vallada de les necessitats d’escolarització, quedin espais lliures.

La programació de l’oferta escolar ha de ser una eina en la lluita contra la segre-
gació escolar. Un excés en l’oferta de places escolars respecte a les necessitats reals 
d’escolarització pot tenir un impacte negatiu sobre els centres educatius amb un en-
torn més desafavorit.

El curs 2019-2020 el municipi de Calafell disposa d’una oferta total de 9 grups 
als ensenyaments de primer curs d’educació infantil de segon cicle que donen res-
posta a les necessitats d’escolarització d’aquest.

Les projeccions demogràfiques del municipi de Calafell evidencien que en els 
propers cursos les necessitats d’escolarització en els ensenyaments de primer d’edu-
cació infantil de segon cicle, es reduiran a un total de 7 grups, tot i que podrien ser 
8 pel fet que Calafell és un municipi dividit en dos nuclis clarament diferenciats, el 
de Calafell i el de Segur de Calafell.

En el marc de la coresponsabilitat entre les Administracions, el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Calafell estan treballant conjuntament per elaborar la 
programació escolar per als ensenyaments d’educació infantil i primària del muni-
cipi de Calafell i per tal que l’escola Vilamar pugui disposar d’uns espais definitius.

Barcelona, 18 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Fascicle segon
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Control del compliment de la Resolució 496/XII, sobre el finançament 
de la construcció de l’institut escola de Santa Susanna amb càrrec al 
pressupost de la Generalitat
290-00459/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51851 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 496/XII, sobre el 
finançament de la construcció de l’institut escola de Santa Susanna amb càrrec al 
pressupost de la Generalitat (tram. 290-00459/12), us informo del següent: 

D’acord amb l’establert en el conveni de col·laboració signat entre el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Santa Susanna el 9 d’abril de 2019 per a la construcció 
de la part de secundària de l’Institut escola del municipi, correspon a l’ajuntament 
fer-se càrrec de totes les despeses que comporta la construcció de l’edifici.

L’Institut escola de Santa Susanna ha entrat en funcionament aquest curs escolar 
2019-2020.

Barcelona, 18 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 498/XII, sobre el deute 
pendent de la Generalitat amb relació al sosteniment de les llars 
d’infants municipals
290-00461/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51852 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 498/XII, sobre el 
deute pendent de la Generalitat amb relació al sosteniment de les llars d’infants mu-
nicipals (tram. 290-00461/12), us informo del següent: 

Des del Departament d’Educació, i en el marc de la comissió mixta, constituïda 
per representants de les entitats municipalistes i del propi Departament d’Educació, 
s’ha fet la proposta de contribuir al finançament de la despesa corrent ocasionada 
pel funcionament de les llars d’infants de titularitat de les corporacions locals des 
d’una perspectiva de corresponsabilitat.

Concretament, s’ha proposat establir un import per al finançament d’aquestes 
places, que serà un mòdul fix per any i per alumne, al qual se li aplicarà un incre-
ment progressiu.

Aquest mòdul hauria de comptar amb el cofinançament imprescindible de les 
Diputacions, i la part assumida des de les Diputacions s’aniria reduint de manera 
inversament proporcional a l’increment assumit des del Departament d’Educació.
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Tenint en compte que fa 7 anys que des del Departament d’Educació no es finan-
cen les escoles bressol, es pretén establir un acord que reguli el retorn en termes de 
corresponsabilitat i de restitució progressiva.

Barcelona, 18 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 499/XII, sobre les necessitats 
educatives a Lloret de Mar
290-00462/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51853 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 499/XII, sobre 
les necessitats educatives a Lloret de Mar (tram. 290-00462/12), us informo del se-
güent: 

L’oferta de llocs escolars al municipi de Lloret de Mar dona resposta a les neces-
sitats d’escolarització del municipi, i les projeccions demogràfiques evidencien que 
no és necessari incrementar l’oferta ni a curt ni a llarg termini en els ensenyaments 
de segon cicle d’educació infantil.

Des del Departament d’Educació s’està desenvolupant el procediment per a la re-
visió de les classificacions de tots els centres educatius de Catalunya amb els criteris 
establerts a la Resolució ENS/2466/2018, de 22 d’octubre, per la qual s’actualitza la 
relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració 
de dificultat especial.

Al municipi de Lloret de Mar hi ha un total de cinc escoles dependents del De-
partament d’Educació de les quals una està catalogada amb complexitat estàndard, 
tres amb alta complexitat i una amb màxima complexitat.

Tots els centres educatius del municipi disposen de la plantilla que els correspon 
d’acord amb l’establert a la Resolució de 15 de maig de 2019, del director general de 
professorat i personal de centres públics, amb l’excepció de l’Escola Pere Torrent, a 
la qual se li ha autoritzat una plantilla que supera en un total de 0.5 el nombre total 
de dotacions.

També us informo que d’acord amb l’establert a la Resolució ENS/2466/2018, de 
22 d’octubre, des del Departament d’Educació s’han autoritzat un total de cinc dota-
cions d’aula d’acollida i un total de dos suports intensius d’educació inclusiva, a més 
del nombre de llocs de treball que correspon a cada escola del municipi.

El curs 2019-2020 la ràtio en el primer curs d’educació infantil de segon cicle del 
municipi de Lloret de Mar és d’un total de 23,8.

Barcelona, 18 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Control del compliment de la Resolució 540/XII, sobre la presentació 
del projecte de pressupostos de la Generalitat al Parlament i als 
grups parlamentaris
290-00496/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51854 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 540/XII, sobre la 
presentació del projecte de pressupostos de la Generalitat al Parlament i als grups 
parlamentaris (tram. 290-00496/12), us informo del següent:

Els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya es presenten en un full de càl-
cul d’ençà de l’exercici 2015 i es poden consultar al portal de pressupostos de cada 
exercici. Des de l’any 2019, l’avantprojecte de pressupost també es publica a la web 
de pressupostos en un full de càlcul, i es preveu continuar-ho fent en els successius 
pressupostos que es presentin al Parlament.

D’altra banda, a l’àmbit de pressupostos de la pàgina web del departament de la 
Vicepresidència, d’Economia i Hisenda, hi ha l’apartat «Pressupostos oberts» amb 
informació molt extensa sobre pressupost i execució que es pot descarregar i tractar.

Barcelona, 15 de novembre de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 542/XII, sobre l’accessibilitat 
dels llocs web públics per a persones amb discapacitat auditiva
290-00498/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51855 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 542/XII, sobre 
l’accessibilitat dels llocs web públics per a persones amb discapacitat auditiva (tram. 
290-00498/12), us informo del següent:

La Directiva (UE) 2016/2102 sobre l’accessibilitat digital i el Reial Decret 
1112/2018 que la transposa exigeixen que els llocs web dels organismes del sector 
públic siguin accessibles d’acord amb les pautes WCAG 2.0 del W3C.

En aquest sentit, i com ja es va exposar en l’informe de compliment de la Re-
solució 60/XII relativa a directrius de la iniciativa per a l’accessibilitat web en les 
pàgines web de la Generalitat (290-00045/12), les actuacions que s’estan fent són:

– Exigir als proveïdors i desenvolupadors que contracta la Generalitat de Cata-
lunya que els webs responguin als criteris de conformitat del nivell doble A (AA).

– Auditar contínuament el grau compliment de l’accessibilitat dels webs de gen-
cat mitjançant una eina que ajuda els webmàsters a detectar i corregir errors d’ac-
cessibilitat en les pàgines i els documents que es publiquen. Això significa que, per 
exemple, s’ofereixen alternatives de text quan el contingut no és textual (multimèdia, 
àudio o vídeo), es subtitulen o transcriuen elements multimèdia en directe... També 
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es revisa la redacció per garantir l’ús d’un llenguatge planer (vocabulari senzill, fra-
ses curtes) i s’elaboren esquemes d’informacions molt extenses.

– Habilitar en els webs de gencat un formulari web perquè la ciutadania pugui 
informar de continguts web no accessibles o suggerir millores.

– Publicar en tots els webs de gencat la declaració d’accessibilitat sobre la con-
formitat amb allò que estableix la normativa.

– Organitzar activitats formatives en matèria d’accessibilitat web i elaborar ma-
terials de suport per a editors i webmàsters.

– Oferir puntualment, en algunes webs, la transcripció de continguts en llenguat-
ge de signes. Aquesta pràctica és un requeriment de nivell AAA i no es pot estendre 
a mitjà termini a la resta de webs atesos els recursos que comportaria.

Actualment, segons l’indicador Accesibility Score que utilitza l’eina d’audito-
ria per mesurar el nivell de compliment dels estàndards fixats en les WCAG 2.1, el 
percentatge mitjà assolit per al conjunt de webs de la plataforma corporativa és del 
76,3%, un increment de l’11,6% respecte al 64,8% del 2018.

Atès que la normativa estableix el 23 de setembre de 2020 com a termini mà-
xim per adaptar els webs publicats abans del 23 de setembre de 2018, l’objectiu és 
assolir en el proper any un percentatge el més proper possible al 100% per a tots 
els webs. I, en el cas que hi hagi continguts que no puguin ser accessibles, oferir 
alternatives que sí que ho siguin o explicar per què no poden ser-ho a la declaració 
d’accessibilitat.

Barcelona, 13 de novembre de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 69/XII, sobre el finançament 
necessari per a reforçar l’estat del benestar
390-00069/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 52230 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 69/XII, sobre el finançament neces-
sari per a reforçar l’estat del benestar (tram. 390-00069/12), us informo del següent:

(2a) Participació en espais de diàleg útils per a la ciutadania
El Govern participa en els espais de diàleg útils per defensar els interessos dels 

ciutadans de Catalunya. En aquest sentit, mitjançant la Subcomissió de Seguiment 
normatiu, prevenció i solució de conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Es-
tat, el 2018 es va negociar amb l’Estat la retirada de recursos d’inconstitucionalitat 
contra Lleis catalanes, arribant a un desistiment total amb relació a la Llei 9/2017, 
de 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb fons públics per mit-
jà del servei català de la salut i a dos desistiments parcials en relació amb la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica i la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures  
de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social.

Així mateix, el 2018 es van iniciar negociacions amb relació a la Llei 6/2018, de 
3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 que van culminar 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?topicLevel1.id=500&amp;topicLevel2.id=20523&amp;webFormId=391&amp;set-locale=ca_ES
https://web.gencat.cat/ca/menu-ajuda/ajuda/accessibilitat/
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amb la derogació per part de l’Estat de la disposició en conflicte. El 2019, en el marc 
de l’esmentada Subcomissió, s’ha negociat i arribat a un acord per evitar la inter-
posició d’un recurs d’inconstitucionalitat amb relació al Reial decret llei 20/2018, 
de 7 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmi-
ca en el sector de la indústria i el comerç a Espanya i en relació amb el Decret Llei 
3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació 
parcial de la paga extraordinària per al personal del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya.

Resta oberta una negociació amb relació al Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, 
de mesures urgents per a la garantia de la unitat de tracte i d’oportunitats entre do-
nes i homes en el treball i l’ocupació, i en relació amb la Llei catalana 3/2019, de 17 
de juny, dels espais agraris.

(2b) Aprovació dels pressupostos
El 27 de febrer de 2019 el Govern va explicar davant del Parlament l’elaboració 

de l’Avantprojecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019.
Preveu una despesa no financera no finalista de la Generalitat, de 26.157 milions 

d’euros, un augment de la despesa de 1.665,5 milions d’euros pel conjunt de departa-
ments, la qual cosa suposa una pujada de la despesa global del 7,4 per cent respecte 
del 2017, i recuperar els nivells precrisi en despesa corrent de la Generalitat, en bona 
part, dels àmbits socials.

Incrementa la despesa dels departaments d’Educació, de Treball, Afers Socials 
i Famílies, i Salut, en nivells superiors als màxims assolits el 2009 i 2010. L’incre-
ment de despesa de només aquests tres departaments, representa, el 73,6 per cent de 
l’increment total del conjunt de la Generalitat.

En concret, la despesa de salut creixeria en 532 milions d’euros, destinats per 
exemple, a recuperar i millorar les condicions laborals dels professionals, i a millo-
rar els temps d’espera i reforçar l’atenció primària. En l’educació, ho farien en 473,2 
milions d’euros, un augment que ens situa molt per sobre de l’any 2010, i en treball i 
afers socials, en 222,2 milions d’euros, destinats a millorar l’atenció a la dependèn-
cia, a l’atenció a la infància i l’adolescència en riscs socials, o als centres especials 
de treball.

Amb l’avantprojecte de pressupostos de la Generalitat per al 2019 es recuperen, 
i en la majoria de casos se superen els nivells de la precrisi.

En tot cas, cal tenir present que les regles fiscals actualment vigents limiten molt 
la capacitat d’incrementar la despesa pública, la Generalitat de Catalunya  encara 
està en una situació de reducció de dèficit. Els escenaris a mitjà termini indiquen 
que els increments de despesa futurs seran moderats perquè una vegada assolit 
l’equilibri començarà a actuar la restricció de la regla de despesa. L’increment ten-
dencial de la despesa pública derivada de l’envelliment de la població, les innova-
cions mèdiques, el desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania aprovada 
per unanimitat al Parlament, i les millores laborals aprovades, entre altres, esgoten 
la totalitat de l’increment permès per la regla de despesa. Per tant, el desplegament 
d’aquestes actuacions estarà supeditat, en tot moment, al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

(2c) Reforma fiscal progressiva, redistributiva i verda
Des del Govern s’està estudiant la reforma dels impostos de naturalesa progres-

siva per tal d’incloure, si escau, les corresponents modificacions en la propera llei 
de mesures tributàries.

Pel que fa a la fiscalitat verda, actualment s’està elaborant l’avantprojecte de llei 
de modificació de la Llei que regula l’impost sobre les emissions de diòxid de car-
boni dels vehicles, per a la seva efectiva implantació en aquest exercici; a més, està 
pendent també el desenvolupament de la regulació de l’impost sobre les activitats 
econòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle i de l’impost sobre les emi-
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ssions portuàries de grans vaixells (previstos en les disposicions finals onzena i dot-
zena, respectivament, de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic).

2d) Requeriments al govern de l’Estat
Actualment, els darrers càlculs de la balança fiscal corresponen a l’any 2014. 

La Generalitat ha reiterat successives vegades la petició de les dades per tal d’ac-
tualitzar-ne el seu càlcul. El 21 de desembre de 2017 es va demanar les dades a la 
IGAE corresponents als anys 2015 i 2016 i el mes de març de 2018 la IGAE va trame-
tre unes dades si bé amb un detall inferior al requerit, que no permet fer els càlculs 
d’acord amb la metodologia acordada pel grup d’experts. Per aquest motiu, s’ha rei-
terat la petició en 4 ocasions més, tant a través d’escrits adreçats a la IGAE com via 
correu electrònic. Fins a la data actual no s’ha rebut cap resposta a aquestes peticions.

Respecte l’actualització de les bestretes del model de finançament, la Secretaria 
d’Economia va trametre una carta al Secretario general de Financiación Autonómi-
ca y Local sol·licitant aquesta actualització i recordant que l’any 1986 amb pròrroga 
pressupostària durant tot l’any, el Govern de l’Estat va aprovar un Reial decret llei de 
concessió de crèdits extraordinaris i suplementaris per fer front a determinades des-
peses estatals, entre elles les relatives al finançament de les comunitats autònomes. 
Aquesta carta s’ha acompanyat de diverses trucades al ministeri d’Hisenda. El mes 
d’agost la Generalitat de Catalunya va aprovar presentar un recurs contenciós admi-
nistratiu contra el Govern espanyol per tal que aquest fes efectiu l’ingrés de l’actu-
alització de les bestretes d’aquest any 2019, vist que encara no havia donat cap res-
posta. Finalment, durant el mes d’octubre, el Govern espanyol ha aprovat un Decret 
llei per fer efectiu el pagament pendent de l’actualització de les bestretes del 2019.

Pel que fa a la compensació de la pèrdua d’ingressos arran de l’aprovació del Re-
ial decret 7/2019, de l’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, 
ja en ocasió de l’anterior Reial Decret-llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures 
urgents en matèria d’habitatge i lloguer, en el qual es va disposar la creació de la 
mateixa exempció, el vicepresident de la Generalitat, en carta de data 17 de gener de 
2019 dirigida a la Ministra d’Hisenda, va expressar el malestar per la forma en què 
es va procedir a la modificació de l’impost. En ella li va recordar que es tracta d’un 
impost cedit a les Comunitats Autònomes sobre el qual aquestes disposen de capa-
citat normativa. Aquest Reial Decret Llei, no fou convalidat pel Congrés dels Dipu-
tats i posteriorment, es va regular en el mateix sentit per mitjà del Reial Decret-llei 
7/2019, de l’1 de març. El vicepresident va reiterar de nou, mitjançant carta del 7 de 
març del 2019, la sol·licitud de compensació al Ministeri d’Hisenda.

Pel que fa al compromís de pagar el deute de l’Estat amb la Generalitat derivat 
del compliment de la DA 3 de l’Estatut i del finançament dels mossos d’esquadra, el 
plenari de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat del 25 
de setembre de 2018 va arribar a un acord pel qual en els projectes de pressupostos 
generals de l’Estat del període 2019-2022 es dotarien els crèdits pressupostaris per 
inversions equivalents al deute de 759 milions d’euros i es va fixar que la dotació del 
projecte de pressupostos generals de l’Estat pel 2019 seria de 200 M€.

En la mateixa sessió plenària es va acordar que la revisió provisional del finan-
çament dels mossos d’esquadra es quantificava en 700 M€ i que en els projectes de 
pressupostos generals de l’Estat del període 2019-2022 es dotarien els crèdits pres-
supostaris corresponents i es va fixar que la dotació del projecte de pressupostos ge-
nerals de l’Estat pel 2019 seria de 150 M€.

L’Estat no ha aplicat l’acord de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals 
Estat-Generalitat. El fet de no aplicar aquest acord tindrà un impacte negatiu en el 
tancament de l’exercici 2019, tanmateix són partides que es continuaran exigint per 
tal de garantir la defensa dels drets de la ciutadania de Catalunya.

Barcelona, 21 de novembre de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda
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Control del compliment de la Moció 102/XII, sobre les polítiques 
d’habitatge
390-00102/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 51983 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 102/XII, sobre les polítiques d’ha-
bitatge (tram. 390-00102/12), us informo del següent:

En relació amb la reedició del Pacte Nacional per l’Habitatge, el Govern està 
treballant en l’adaptació de determinats continguts tècnics del Pla Territorial Secto-
rial d’Habitatge (PTSH), l’aprovació del qual permetrà iniciar un procediment per a 
l’impuls del Pacte Nacional per l’Habitatge esmentat.

Sobre el treball compartit amb els agents socials i els ens locals per a aconseguir 
un nou marc normatiu que suposi una millora de les polítiques públiques, us informo 
que el Govern està impulsant un procés de treball, que inclourà la corresponent ne-
gociació amb els grups parlamentaris, d’una normativa que incorpori contingut del 
Decret Llei 5/2019, que no va poder ser convalidat pel Parlament, amb l’objectiu d’in-
troduir canvis significatius en diferents normes que afecten la política pública d’ha-
bitatge, i més específicament el marc regulador que incideix amb la capacitat de les 
administracions públiques, els promotors, i les entitats socials, per a ampliar el parc 
d’habitatge amb protecció oficial.

Pel que fa a l’acció contra els habitatges buits, s’informa que la Generalitat ja 
porta a terme accions de detecció d’habitatges buits, mitjançant el Registre d’habi-
tatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant creat pel Decret Llei 1/2015, 
de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habi-
tatges provinents de processos d’execució hipotecària. En el marc del funcionament 
del Registre, el creuament de dades plantejat a la Moció es pot posar en marxa si 
així queda acreditat pels tècnics com a mecanisme efectiu i viable.

En relació amb l’efectivitat de l’impost sobre els habitatges buits, el Govern està 
estudiant, entre altres elements, les condicions que determinen el règim de bonifi-
cacions.

Així mateix, en compliment de la Resolució 36/XII, sobre l’avaluació de l’efec-
tivitat de l’impost sobre els habitatges buits (IHB) (290-00022/12), el Departament 
de la Vicepresidència o d’Economia i Hisenda va realitzar un estudi d’avaluació 
juntament amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) els resultats del qual 
es varen incorporar en el document de 25 de juliol de 2019 adreçat a la Mesa del 
Parlament (BOPC 406 de 5 de setembre de 2019).

En l’apartat final de l’informe, es conclou que l’avaluació de l’efectivitat de l’IHB 
es considera positiva ja que mitjançant la recaptació de l’impost ha estat possible in-
crementar la capacitat de despesa de la Generalitat destinada a polítiques d’habitat-
ge. Així, des de l’entrada en vigor de l’impost s’han meritat quatre exercicis (2015, 
2016, 2017 i 2018) i la recaptació total dels mateixa ha estat de 58M€. A més, l’exis-
tència de l’impost ha permès l’establiment de convenis amb sis entitats financeres 
que, pels beneficis fiscals que la cessió comporta per a aquestes entitats, ha suposat 
la cessió de 2.302 habitatges a l’AHC.

En atenció als resultats obtinguts, s’està estudiant ara la possibilitat de modifi-
car alguns dels elements quantitatius de l’impost, com ho són l’escala de gravamen 
aplicable per determinar la quota tributària i el règim de bonificacions de la quota, 
regulats als articles 12 i 13, respectivament, de la Llei 14/2015, de 21 de juliol. A tal 
efecte, s’està valorant quina o quines modificacions poden resultar més adequades 
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atenent al caràcter extrafiscal del tribut, expressat en el propi preàmbul de la Llei 
quan diu que «es configura com un impost que grava l’incompliment de la funció 
social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats de manera per-
manent» i que el ser objectiu «és reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne la 
disposició a lloguer social». En aquest sentit, és clar que l’impost considerat en sí 
mateix ja és un factor dissuasiu per a la tinença d’un elevat nombre d’habitatges, so-
bretot en tractar-se d’un impost gravat a tarifa progressiva, per la qual cosa, la mo-
dificació d’aquesta pot ser una de les opcions: l’increment dels tipus de gravamen 
pot comportar que els subjectes passius redueixin el seu paquet d’immobles, però no 
necessàriament se sentiran compel·lits a aportar-los a sistemes de lloguer assequible. 
A l’efecte d’aquesta finalitat, la modificació del règim de bonificacions pot resultar 
una mesura més efectiva.

En qualsevol cas, cal fer avinent que, efectivament i a resultes de l’informe d’ava-
luació de l’impost, a data d’avui ja s’està estudiant si la situació actual reclama una 
modificació més o menys immediata i, en el seu cas, quina o quines podrien ser 
les modificacions més adequades atenent a les finalitats que persegueix el tribut en 
l’àmbit de la política social d’habitatge. Quant a la detecció de pisos buits en col·la-
boració amb els ajuntaments, el Govern posa a disposició dels ajuntaments l’accés 
a la informació continguda al Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense 
títol habilitant creat pel DL 1/2015.

Així mateix, us informo que s’està en procés d’impuls d’una comissió interde-
partamental sobre el problema de les ocupacions, en la qual participarien, per part 
de la Generalitat, els Departaments de Territori i Sostenibilitat, Interior i Justícia.

Pel que fa a la revisió del protocol d’actuació de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra davant les ocupacions, al gener de 2019 es va posar en marxa 
un nou procediment d’actuació policial en ocupacions d’immobles aliens sense vio-
lència ni intimidació. Per tal de millorar la resposta policial en la gestió d’aquesta 
problemàtica, s’ha creat un grup de treball que està en procés de revisar aquest pro-
cediment. Una vegada s’hagin recollit totes les aportacions s’elaborarà un informe 
que valorarà les millores proposades i la seva integració al procediment.

Pel que fa a la creació d’un registre de domicilis en absència el Govern de la Ge-
neralitat ha iniciat els contactes entre els departaments implicats per donar compli-
ment a aquest punt de la Resolució.

Alhora, pel que fa a les actuacions per a «facilitar la rehabilitació d’habitatges i 
incrementar els ajuts a la rehabilitació», el Govern està treballant en la implantació 
d’un Programa de préstecs bonificats impulsats per l’Institut Català de Finances (ICF) 
i l’AHC, mitjançant el qual Impulsar intervencions desitjables de lluita contra el canvi 
climàtic i l’exclusió social a través de facilitats d’accés al crèdit a les comunitats de 
propietaris d’edificis d’habitatges per a promoure obres de rehabilitació per a la millo-
ra de l’eficiència energètica i d’implantació de fonts renovables en els seus edificis, la 
millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat i garantir la seguretat estructu-
ral dels edificis. Amb aquest nou instrument s’ajudarà les comunitats de propietaris 
perquè es dotin de mecanismes de finançament amb interessos tous i llargs terminis 
de devolució.

Sobre l’increment del parc públic, us informo que l’increment del parc d’habitat-
ge públic i de lloguer social que es definirà en termes quantitatius com a objectiu del 
futur PTSH, com a full de ruta amb objectius i línies estratègiques per a assolir-los. 
Mentre no entra en vigor aquests instrument, el Govern està treballant en l’amplia-
ció del parc públic, que des de finals de 2015 s’ha incrementat en més de 2.500 ha-
bitatges mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte previst al DL 1/2015, als 
quals cal afegir el suport a aquest mètode d’ampliació dels parcs d’habitatge social 
impulsat amb el Programa de préstecs bonificats posat en marxa per l’ICF i l’AHC 
per ajudar ajuntaments i entitats del tercer sector en l’adquisició d’habitatges per tan-
teig i retracte, al qual cal sumar el Programa de préstecs bonificats posat en marxa 
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també per l’ICF i l’AHC per a la promoció pública i privada d’habitatges amb pro-
tecció oficial.

Alhora, la petició que formula la Moció perquè el pressupost de la Generalitat 
destinat a polítiques públiques d’habitatge s’incrementi en un mínim de 1.000 M€ 
per any resulta d’inviable compliment mentre els recursos del PEV i el sistema de 
finançament es mantingui en els paràmetres actuals.

Finalment, pel que fa a l’increment dels recursos a les Oficines Locals d’Habi-
tatge (OLH), el Govern, mitjançant l’AHC, ha incrementat els recursos destinats a 
les OLH en els darrers anys. L’AHC signa convenis amb ens locals, ajuntaments i 
consells comarcals per al manteniment de les OLH i les Borses de mediació per al 
lloguer social, amb l’objectiu d’apropar l’administració a la ciutadania i facilitar-li 
els tràmits i gestions. A tall d’exemple d’aquest increment, s’assenyala que mentre 
l’any 2017 es van destinar 12,7 M€, l’any 2018 van ascendir a 15,1 M€.

Barcelona, 19 de novembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 103/XII, sobre el pla d’acció dels 
departaments davant l’emergència climàtica
390-00103/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 51984 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 103/XII, sobre el pla d’acció dels 
departaments davant l’emergència climàtica (tram. 390-00103/12), us informo del 
següent:

Pel que fa al punt 6.a), la Direcció General de Serveis Socials del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies lidera l’elaboració del Pla de prevenció i abor-
datge integral de la vulnerabilitat energètica en què hi ha implicats els departaments 
d’Empresa i Coneixement, Salut, Interior i Territori i Sostenibilitat; i que es preveu 
aprovar i implementar l’any 2020.

El text del pla incorpora la perspectiva de gènere i té previst traslladar a les ac-
cions que proposa la metodologia de treball i els mecanismes necessaris perquè 
tinguin un impacte equitativament positiu en tots dos sexes, amb l’objectiu d’evitar 
que el sistema sexe-gènere exclogui les dones de les possibles millores o en limiti 
l’eficàcia de les accions.

Quant al punt 6.b), el Departament d’Empresa i Coneixement ha dut a terme el 
tràmit de consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret per a derogar 
el Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments admi-
nistratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltai-
ques a Catalunya.

Aquest tràmit de consulta pública prèvia es va efectuar mitjançant el portal par-
ticipa.gencat.cat i paral·lelament es va adreçar consulta, via correu electrònic, a 21 
entitats representatives del sector eòlic i fotovoltaic, així com a ecologistes.

Dins del termini atorgat, es varen rebre quatre aportacions efectuades per Eo-
licCat (Associació Eòlica de Catalunya); ASEME (Associació d’Empreses Elèctri-
ques); UNEFCAT (Associació d’Empreses Fotovoltaiques de Catalunya) i SomEner-
gia (Cooperativa de consum d’energia verda).
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Aquestes aportacions tenen com a denominador comú que es mostren a favor de 
la derogació del Decret 147/2009, de 22 de setembre, i posen de manifest la neces-
sitat de simplificar la tramitació administrativa per a la implantació a Catalunya de 
parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques.

Actualment s’està elaborant el document de retorn de valoració d’aquestes apor-
tacions i es continua amb la tramitació pròpia d’un Projecte de decret amb l’objectiu 
de derogar l’esmentat Decret 147/2009, de 22 de setembre.

D’altra banda, el Govern va aprovar l’encàrrec d’elaboració de l’estratègia 
 SOLARCAT per preparar Catalunya per a la captació, aprofitament i emmagatze-
matge elèctric de l’energia solar. Es preveu que aquesta estratègia es presenti per 
aprovació del Govern al llarg del 2020.

En el marc de l’elaboració de l’estratègia SOLARCAT, amb una dotació econò-
mica de 5,6M€ al llarg de tres anys, es preveu endegar diferents iniciatives de suport 
a la generació d’energia solar fotovoltaica a Catalunya.

Entre aquestes iniciatives, cal destacar la convocatòria de subvenció (0,7M€ per 
al 2020) per a la instal·lació de bateries elèctriques en instal·lacions d’autoproducció 
fotovoltaica domèstiques (per tal d’apoderar el ciutadà com a generador d’energia i 
facilitar l’acoblament de generació i consum). En el mateix sentit, es preveu el suport 
a la preparació dels plecs legals i financers de projectes de generació renovable local 
basats en el finançament cooperatiu, així com la creació d’una plataforma d’integra-
ció de sistemes de generació renovable i d’emmagatzematge.

En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, l’estratègia SOLARCAT desenvolu-
parà models i projectes de parcs solars fotovoltaics en la modalitat d’inversió  pròpia 
i en la modalitat de contracte PPA (Power Purchase Agreement), amb inversió pro-
vinent d’una empresa privada i amb la compra garantida a llarg termini, per part 
de la Generalitat de Catalunya, de l’energia renovable generada, així com donarà 
suport a la implantació de 20MWp d’autoproducció fotovoltaica a la Generalitat de 
Catalunya, mesura especificada en el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis 
i equipaments de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Govern el passat mes de 
desembre de 2018.

Pel que fa al punt 6.c), la consellera d’Empresa i Coneixement ha enviat una 
carta al Ministeri per a la Transició Ecològica, en què li donava trasllat de la Mo-
ció aprovada pel Parlament de Catalunya, i demanava que es prenguin les mesures 
oportunes per complir aquest punt.

Quant al punt 6.d), en l’actualitat s’estan identificant diferents elements metodo-
lògics per tal d’abastar de la manera més àmplia possible tots els aspectes que cal te-
nir en compte per a l’elaboració d’un pla de transició. Entre aquests elements es pre-
veu inventariar plans sectorials ja existents que hi tinguin incidència i metodologies 
per delimitar el territori implicat, establir una durada en el temps, identificar agents 
rellevants, establir el disseny de governances, alternatives de finançament, etc.

Pel que fa al punt 6.e) i f), malgrat les dificultats normatives per al desenvolupa-
ment de l’autoconsum fixades pel Govern Espanyol (RD 900/2015), des del Govern 
de la Generalitat es va decidir apostar per l’autoconsum com un dels pilars de la 
transició energètica cap a un nou model d’energia neta, renovable, distribuïda i au-
tòctona i garantint la democratització del sistema i la participació activa dels ciuta-
dans. En aquest sentit, el Govern, a proposta de l’ICAEN, va aprovar el 7 de febrer 
de 2017 la creació de la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya amb 
l’objectiu principal de facilitar l’actuació conjunta i la coordinació dels diferents ac-
tors implicats en l’autoconsum (administracions públiques, empreses i associacions 
professionals del sector fotovoltaic, enginyeries, distribuïdores i comercialitzado-
res d’electricitat, col·legis professionals, associacions de consumidors, fabricants i 
distribuïdors d’equips i materials) amb la finalitat d’assolir una millor i més ràpida 
penetració de l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya per avançar cap a un sistema de 
generació elèctrica més net, més distribuït i amb una major participació ciutadana.
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La Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic continuarà treballant estretament 
amb el món local. Concretament, en l’àrea de la normativa local, la Taula ja ha ela-
borat un model d’ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d’au-
toconsum amb energia solar fotovoltaica. Aquest model d’ordenança estableix una 
regulació d’àmbit municipal que promou i incentiva la implantació de les instal-
lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, mitjançant una simplificació 
administrativa i l’establiment de bonificacions fiscals. La Taula d’impuls a l’auto-
consum fotovoltaic reforçarà el treball conjunt amb la (també constituïda) «Taula 
estratègica per al desplegament de la infraestructura de recàrrega per als vehicles 
elèctrics a Catalunya».

En l’àmbit dels ajuts, l’ICAEN, en el marc de l’estratègia SOLARCAT, promourà 
per a l’any 2020 una nova línia d’ajuts per a la instal·lació de bateries que permetin 
convertir els sostres i terrats dels edificis en la seva principal font d’energia, per tal 
d’afavorir la transició energètica cap a un model renovable i distribuït. La línia, do-
tada amb 700.000€, es dirigeix a les famílies i a les comunitats de propietaris per-
què puguin instal·lar bateries que emmagatzemin l’energia elèctrica generada per les 
plaques solars fotovoltaiques que hi estiguin associades.

Aquesta ajuda se suma a les ajudes ja atorgades fins a data 12 de setembre de 
2019 que són: 360.000€ l’any 2017 i 360.000€ l’any 2018.

Quant al punt 6.g), en exercici de les seves competències en matèria de regulació 
energètica, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha encarregat a la Comissió Na-
cional dels Mercats i la Competència la resolució per la qual s’aprova el format dels 
fitxers d’intercanvi d’informació entre comunitats i ciutats autònomes i distribuïdo-
res per a la remissió d’informació sobre l’autoconsum d’energia elèctrica.

Les aportacions del Govern català en aquest àmbit permetran unificar el tràmit 
de Seguretat Industrial i d’Energia d’instal·lacions d’autoconsum amb una potència 
inferior a 100 kW sense excedents.

Pel que fa al punt 6.h), en relació al Port de Barcelona, la connexió elèctrica dels 
vaixells atracats al port a la xarxa elèctrica per estalviar el funcionament dels mo-
tors auxiliars de dièsel que generen emissions és una solució que han adoptat diver-
sos ports arreu del món per reduir les emissions i millorar la qualitat de l’aire, i que 
cada cop més ports aniran adoptant per reduir les emissions contaminants i també 
per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

La Directiva europea 94/2014 sobre infraestructures de combustibles alternatius 
s’ha inclòs la recomanació que l’any 2025 els ports principals d’Europa haurien de 
disposar d’infraestructures de connexió als molls per permetre que els vaixells s’hi 
connectin durant la seva estada. En el Marc d’Acció Nacional de desplegament de la 
directiva es recull aquesta necessitat i es recomana actuar contra els principals obs-
tacles per a la seva implantació com es el cas dels peatges a la electricitat i el terme 
de potència a la electricitat subministrada als vaixells.

No obstant això, un dels altres obstacles per a la implantació és la necessitat de 
disposar d’elevades potències d’electricitat per donar subministrament suficient per 
a determinats vaixells grans com els creuers i els grans portacontenidors.

Fins ara, al Port de Barcelona s’hi han fet dues iniciatives sobre connexió de vai-
xells al moll. La primera va ser en el marc del projecte europeu CORE LNGas hive,  
subactivitat EPT1 sobre connexió elèctrica a vaixell des de motor generador de 
gas, i va ser fet durant quatre escales del vaixell ro-ro L’AUDACE de la naviliera 
 SUARDIAZ el mes de desembre de 2017. La connexió va ser en alta tensió (20 kV) 
i per una potència de 800 kW.

La segona experiència és la connexió a la Marina Barcelona 92 d’un iot gran du-
rant la seva estada a la drassana per al manteniment. Es tracta d’una connexió a 6,6 kV  
i 2.000 kW.

Actualment, el Port es planteja endegar un gran projecte per electrificar els seus 
molls on fan escales els creuers, car carriers, portacontenidors i ferris en un termini 
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de 7 anys. El primer pas ha estat sol·licitar la connexió una alta tensió des de la xarxa 
troncal de Red Electrica Española por poder tenir capacitat assegurada per assolir 
la potència requerida que s’estima en uns 80.000 kW per a tots els molls. En espera 
de rebre l’autorització, la pretensió es dissenyar una infraestructura nova de xarxa 
elèctrica a mitja tensió (25 kV) exclusivament per a donar serveis als vaixells atra-
cats i separada de la xarxa de distribució de companyia. El consum estimat màxim 
de tots els vaixells connectats s’estima en més de 100 GWh anuals, aproximadament 
el 40% de tot el consum elèctric del port a dia d’avui.

El calendari de tasques en el que s’està treballant preveu que progressivament 
es vagi desplegant aquesta xarxa a través d’estacions transformadores i centres de 
comandament per ajudar a ramificar fins arribar als molls on s’hi connectaran els 
vaixells.

Pel que fa a la creació d’una àrea de control d’emissions (ECA segons les sigles 
en anglès) a les aigües, el Port de Barcelona defensa que la ECA sigui declarada 
a nivell de tot el Mar Mediterrani i no només a les aigües territorials dels estats 
membres europeus ja que aquesta segona opció podria desviar el tràfic marítim per  
la banda sud del Mediterrani, cosa que perjudicaria als ports europeus, situats en la  
banda Nord del Mar. Amb l’impuls de l’estat francès i el recolzament d’Itàlia i d’Es-
panya, es preveu que la proposta d’ECA al Mediterrani es presenti al Comitè de 
Protecció Marí de la Organització Marítima Internacional en la sessió del proper 
any 2020. La seva aprovació estimem que serà sobre l’any 2022 o 2023 i la seva en-
trada en vigor seria sobre l’any 2025. La designació del Mediterrani com a ECA serà 
per a emissions de SOx (obligació d’usar combustibles baixos en sofre, com el dièsel 
marí) i NOx (a partir de l’any d’entrada en vigor, els nous vaixells hauran de portar 
filtres per emetre un 80% menys de NOx).

En relació al Port de Tarragona, s’ha incorporat l’electrificació de molls com un 
dels elements a fer-ne el seguiment estratègic per la seva oportunitat d’implantació 
en aquest port. Tant aviat com aquesta possibilitat pugui fer-se amb un impacte po-
sitiu en l’operativa del Port, des del punt de vista mediambiental, es procedirà al seu 
desenvolupament. Pel que fa a l’Àrea de Control d’Emissions, el Port de Tarragona 
ja ha expressat que està a disposició d’allò que s’acordi en el conjunt del sistema por-
tuari català per tal de fer el desenvolupament i implantació d’aquesta mesura.

A més a més, el Govern de la Generalitat de Catalunya està impulsant, a través 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, iniciatives per consolidar els ports ca-
talans com a infraestructures sostenibles amb l’entorn, en correspondència amb el 
que preveu la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. Així mateix, el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, com administració portuària, vetlla perquè les 
polítiques, la planificació, l’elaboració i execució de projectes i la gestió de les infra-
estructures portuàries incorporin els elements relatius a la mitigació i adaptació al 
canvi climàtic previstos a llei esmentada.

El Pla de Ports de Catalunya. Horitzó 2030 (actualment en fase de resposta a les 
al·legacions a la informació pública i institucional), defineix 7 línies estratègiques 
que han d’articular les línies d’actuació per fer front als reptes plantejats en el siste-
ma portuari català en els pròxims anys. Dins aquestes línies estratègiques hi ha la 
dedicada a la sostenibilitat ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic. De les 
línies d’actuació definides dins l’esmentada línia estratègica s’hi troba la contribu-
ció a la mitigació del canvi climàtic essent una acció concreta i definida l’estratègia 
d’impuls de les energies renovables i de baix impacte ambiental i electrificació pro-
gressiva dels ports.

Atès que la sostenibilitat ambiental és un àmbit d’aplicació transversal en tots els 
sectors del territori, resulta necessari millorar l’eficiència energètica del sistema por-
tuari establint sinergies amb altres sectors per tal que els beneficis associats al canvi 
energètic tinguin una major repercussió. A banda de fomentar l’ús d’energies reno-
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vables de forma global, es particularitzarà pel sistema portuari català potenciant la 
recerca de mesures que prioritzin les energies amb baix impacte mediambiental.

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

Entre d’altres s’avaluarà la possibilitat d’implementar cadenes logístiques d’ener-
gies de baix impacte ambiental com ara bé Gas Natural Liquat i Gas Liquat de Pe-
troli.

En qualsevol cas, la reducció d’emissions passa necessàriament per la reducció 
de la dependència de combustibles fòssils i l’aposta per les renovables. L’Estratègia 
d’impuls de les energies renovables i de baix impacte ambiental i electrificació dels 
ports preveu establir les actuacions necessàries per materialitzar aquesta aposta.

Així mateix, i dins les accions que es proposen concretament en el sector turístic 
i de creuers està la de promoure mesures d’estalvi energètic facilitant l’alimentació 
elèctrica directa als creuers.

En quant al calendari que el nou Pla de Ports estableix, posar en marxa l’estratè-
gia d’impuls de les energies renovables i de baix impacte ambiental i electrificació 
progressiva dels ports entra dins les fites a 4 anys vista des de l’aprovació del Pla. 
Concretament per aquesta acció el desenvolupament es preveu durant els anys 2019, 
2020, 2021 i 2022.

El nou Pla de Ports estableix la realització d’un Inventari d’emissions de Gasos 
d’Efecte Hivernacle (GEH) per al conjunt del sistema portuari català i la posterior 
definició d’una Estratègia de reducció d’emissions de GEH.

També, l’altre instrument que està en tramitació al Parlament de Catalunya és la 
Proposició de Llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, la qual 
preveu que l’administració portuària dins del seu àmbit competencial vetlli perquè 
les polítiques, la planificació, l’elaboració i execució de projectes i la gestió de les 
infraestructures portuàries incorporin els elements relatius a la mitigació i adaptació 
al canvi climàtic previstos a la normativa catalana sobre canvi climàtic. Una vegada 
aprovada caldrà portar a terme aquest impuls.

A més a més, la disposició addicional novena bis d’aquesta proposició de llei 
estableix que cal incloure un pla d’electrificació progressiva per a la connexió a la 
xarxa elèctrica local en el programa d’actuació, d’inversions i de finançament dels 
Ports de la Generalitat. L’electrificació per a la connexió a la xarxa elèctrica local 
s’ha d’incloure també en els nous projectes d’infraestructures portuàries.

Pel que fa a la creació d’una àrea de control d’emissions en les infraestructures 
portuàries, a la Proposició de llei de ports, en la seva Disposició addicional dotzena 
estableix que el Govern, ha d’impulsar, amb els països de la Mediterrània, la creació 
d’una àrea de control d’emissions de sofre (ECA) a la mar Mediterrània, per limitar 
el contingut de sofre dels combustibles d’ús marítim.

Totes aquestes previsions legals que s’estan impulsant seran dutes a terme pel 
Govern com a manaments legals, una vegada sigui aprovada pel Parlament.

El Govern ha presentat una proposta a la planificació de la xarxa estatal de trans-
port d’energia elèctrica per al període 2021-2026 relativa a l’electrificació del Port 
de Barcelona.

L’actuació preveu l’ampliació per a l’any 2023  de la futura subestació Cerdà  
220 kV mitjançant una posició 220 kV GIS, que alimentarà una nova subestació 
PortBCN amb l’objectiu d’atendre els nous subministraments del Port de Barcelona. 
Aquesta nova subestació PortBCN, a més de donar servei a la nova demanda que 
pugui sorgir fruit de l’activitat portuària, també permetrà resoldre la doble alimen-
tació d’un futur subministrament ferroviari dins del recinte del Port de Barcelona.
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Quant al punt 7, des de l’àmbit de les competències atribuïdes a la Direcció Ge-
neral d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en línia amb l’impediment 
de la fracturació hidràulica que es demana, el Departament d’Empresa i Coneixe-
ment exigirà el màxim rigor en l’acompliment de la normativa de seguretat minera 
(necessària per a la implementació de la tècnica de la fracturació hidràulica). A més, 
sempre es demanarà el corresponent informe al departament amb competències en 
Medi Ambient.

Per tant, a banda de la possible prohibició que per qüestions ambientals pugui es-
tablir el departament amb competències en Medi Ambient, també des del Departa-
ment d’Empresa i Coneixement, i per les previsibles afectacions greus a la seguretat, 
es pot considerar inviable l’explotació i prohibir l’ús del fracking.

Cal tenir present, per altra banda, que a Catalunya, amb els coneixements actuals 
sobre la seva geologia, no existeixen jaciments d’hidrocarburs explotables d’una ma-
nera rentable pel mètode de la fracturació hidràulica.

Pel que fa al punt 8, l’adaptació del sector primari a les noves circumstàncies 
climàtiques i a la gestió sostenible de l’aigua i la resta de recursos naturals no passa 
únicament per l’elaboració d’un pla estratègic únic sinó per l’execució de moltes i 
molt diverses actuacions en cadascun dels àmbits, atesa la gran diversitat de carac-
terístiques que el sector primari català té en les produccions agrícoles i ramaderes.

Un exemple és la participació en els projectes INTERREG POCTEFA ALBE-
RAPASTUR i POCTEFA CLIM’AGIL. El projecte ALBERAPASTUR està cofi-
nançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a tra-
vés del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) 
i té per objectiu reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera 
Espanya-França-Andorra mitjançant el desenvolupament d’activitats econòmiques, 
socials i mediambientals transfrontereres basades en estratègies conjuntes que afa-
voreixin el desenvolupament territorial sostenible, com és el cas de la ramaderia 
extensiva de muntanya.

Així mateix, l’adaptació del sector primari a les noves condicions climàtiques i a 
la sostenibilitat dels recursos i l’aigua, té, indirectament, altres actuacions a destacar 
com el nou Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les 
dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables 
en relació amb la contaminació per nitrats que provenen de fonts agràries i les ac-
tuacions que s’hagin previst. No cal dir l’impacte que aquesta nova norma té en rela-
ció amb la contaminació d’aigües i les limitacions que s’imposen sobre la producció 
ramadera, la qual cosa té una repercussió directa relativa a l’adaptació a les noves 
exigències abans esmentades, ja que una limitació de la producció suposa també un 
menor consum de recursos.

Fer esment a la modificació, actualment en tràmit, del Decret 40/2014, d’ordena-
ció de les explotacions ramaderes, que tindrà un impacte indirecte sobre la qüestió 
atès que les limitacions previstes tindran una repercussió similar sobre la càrrega 
ramadera i, per tant, sobre el consum de recursos naturals i les conseqüències que té 
aquesta qüestió envers el canvi climàtic.

També té un impacte directe l’aplicació de la normativa obligatòria de les Mi-
llors Tècniques Disponibles (MTD), especialment a les granges d’annex I, que són 
les que tenen una càrrega ramadera superior i, per tant, una afectació al medi més 
evident.

Altres actuacions que es duen a terme, tant de forma conjunta amb el sector com 
des de l’impuls que en fa l’Administració, són, per exemple, la reducció de la càrrega 
de nitrogen en les dietes del bestiar, la qual cosa permet una millora de l’eficiència de 
l’alimentació acompanyada d’una disminució de la càrrega contaminant de les dejec-
cions, amb el lògic menor impacte sobre el medi.

Des del punt de vista de la recuperació de varietats cultivades, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) impulsa el Pla de la Biodi-
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versitat Cultivada, el qual preveu la recuperació i la conservació de varietats locals 
catalanes, adaptades a les condicions agroclimàtiques del territori. Aquestes varie-
tats es caracteritzen per tenir una gran diversitat, que és important com a factor 
d’adaptació als canvis. Les varietats comercials actuals presenten una gran unifor-
mitat i són molt estables, però no aporten diferències en el seu comportament. Les 
varietats tradicionals, en canvi, tenen la diversitat que permet a la naturalesa i als 
agricultors seleccionar els exemplars que s’adapten millor a les condicions i neces-
sitats locals. Igualment es dona foment a les races autòctones. Aquests recursos ge-
nètics, per tant, són clau per donar resposta als nous reptes que es puguin plantejar 
en un futur.

I finalment, esmentar que en aquests moments la Direcció General d’Agricultura 
i Ramaderia ja ha iniciat els treballs interns per analitzar la viabilitat de crear una 
normativa especifica sobre la producció sostenible en l’àmbit agrícola.

Quant al punt 9.a), el DARP fa anys que treballa en diferents projectes de col·la-
boració en el marc del Pla anual DARP-IRTA amb l’objectiu d’impulsar la implan-
tació de nous cultius que contribueixen a diversificar la producció agrària i a donar 
valor afegit a l’agricultura de zones de muntanya.

Un exemple n’és el projecte de fructicultura de muntanya, el de l’experimentació 
en el cultiu del safrà, l’experimentació en el cultiu del llúpol o el de la rotació en 
cultius extensiu ecològics (cereal, colza i pèsol).

En relació amb el Pla Estratègic per a la Ramaderia Extensiva de Muntanya cal 
informar que es troba en fase d’anàlisi i de redacció.

Pel que fa al punt 9.b), la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia ha ende-
gat un procés d’avaluació del disseny i implementació del Programa de foment de 
la producció agroalimentària ecològica 2015-2020. Aquesta avaluació té el propò-
sit d’entendre i valorar els fonaments lògics del programa i valorar la política en el 
seu conjunt, de forma que això esdevingui la base a partir de la qual avaluar la seva 
implementació i construir els indicadors que han de servir per a fer el seguiment 
del mateix.

Pel que fa a la implementació, les tasques que es porten a terme es centren en la 
recollida d’informació del desplegament del Pla i les seves actuacions d’acord amb 
l’avaluació del disseny.

Sens dubte, aquesta avaluació ha de permetre que atès que el programa vigent fi-
nalitza el proper any 2020, per al nou programa previst per al període 2021-2025 es 
disposi dels elements necessaris de partida que han de garantir una posada en marxa 
amb força més elements d’èxit que l’anterior, si més no, amb l’experiència sobre com 
desplegar o implementar algunes de les actuacions que dotaran el nou programa.

També, cal destacar la posada en marxa del Pla de dinamització territorial de la 
producció agroalimentària ecològica. Aquest pla, dissenyat des de la Direcció Gene-
ral d’Agricultura i Ramaderia, pretén recollir l’experiència de 10 anys de dinamitza-
ció territorial de la PAE i detectar les mancances i oportunitats per tal de reorientar 
l’actuació dels 14 dinamitzadors tècnics agrícoles i 10 dinamitzadors veterinaris que 
hi treballen distribuïts arreu del territori.

En aquest nou plantejament es considera d’entrada, que cal una nova orientació 
basada en:

1. Reorganitzar les actuacions als diferents nivells de l’estructura del DARP.
2. Coordinar els diferents actors territorials en el desenvolupament del sector 

ecològic.
3. Elaborar un nou pla de treball comarcal i territorial en relació al sector eco-

lògic.
4. Redefinir les funcions dels dinamitzadors territorials.
Quant al punt 9.c), per un abanda, el DARP fomenta i gestiona l’ajut per a la mi-

tigació del canvi climàtic en les explotacions agràries, que té per objectiu promoure 
l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç 
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d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, aconseguint un ús més eficient de 
l’energia i facilitant el subministrament i l’ús de fonts renovables d’energia. Aquest 
ajut s’inclou al Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

També mitjançant els ajuts destinats a les comunitats de regants per a la millora 
i modernització de les xarxes de regadius, es pot generar energia relativa a les fonts 
renovables.

Per l’altra, la política energètica de Catalunya aposta per aprofitar el potencial au-
tòcton d’energies renovables i desenvolupar l’autoconsum elèctric en tots els sectors, 
incloent el sector primari, com un dels pilars de la transició energètica cap a un nou 
model d’energia neta, renovable, distribuïda i autòctona i garantint la democratitza-
ció del sistema i la participació activa dels ciutadans. Aquests principis són recollits 
en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya i la Llei 16/2017, del 
Canvi Climàtic, aprovats l’any 2017.

Pel que fa al punt 9.d), sobre la prohibició de l’ús de la substància activa gli-
fosat, cal tenir en compte que el Reglament 2017/2324 va renovar l’aprovació 
d’aquesta substància activa fins el 15 desembre de 2022. Aquest Reglament ja pre-
veia la minimització de l’ús del glifosat en àmbits no agraris (parcs i jardins pú-
blics, àrees escolars i àrees properes a centres sanitaris) i la prohibició d’autoritzar 
productes fitosanitaris que continguin glifosat co-formulat amb tallowamina. En 
el cas dels usos agraris del glifosat, el sector és molt conscient de la propera cadu-
citat de l’autorització de la substància activa. Per això, ja fa temps que el DARP, en 
col·laboració amb el sector, està treballant en alternatives, com ara el desherbatge 
mecànic i se’n fa divulgació a través de jornades tècniques.

És precís recordar que el Parlament Europeu i el Consell van adoptar el 21 d’oc-
tubre de 2009 dos actes legislatius que van modificar profundament la normativa 
abans vigent en matèria de comercialització i utilització de productes fitosanitaris, 
incorporant els postulats de l’estratègia per a l’ús sostenible de plaguicides i atenent 
el que estableix el VI Programa Comunitari d’Acció Mediambiental. Aquests actes 
són el Reglament (CE) 1107/2009, relatiu a la comercialització de productes fitosa-
nitaris, i la Directiva 2009/128/CE, per la qual s’estableix el marc de l’actuació co-
munitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

La Directiva 2009/128/CE, conté les disposicions bàsiques relatives a la racio-
nalització de l’ús de productes fitosanitaris per reduir els riscos i efectes de la seva 
utilització en la salut humana i el medi ambient, i també, el Pla d’acció nacional 
requerit per a la seva consecució, que cal incorporar a l’ordenament jurídic intern. 
L’àmbit d’aplicació de la nova normativa comunitària i l’amplitud del terme «pro-
ducte fitosanitari», definit en el Reglament (CE) 1107/2009, determinen que afecti 
tant els productes utilitzats en les activitats agràries com els utilitzats en altres àm-
bits parcs i jardins, xarxes viàries...).

La mateixa Directiva estableix específicament en el seu article 14 «Gestió inte-
grada de plagues», l’obligació a tots els estats membres d’adoptar les mesures ne-
cessàries per fomentar la gestió de plagues amb baix consum de plaguicides, donant 
prioritat, quan sigui possible, als mètodes no químics, de manera que els usuaris 
professionals de plaguicides optin por les pràctiques i els productes que suposin un 
risc mínim per a salut humana i per al medi ambient, d’entre tots els disponibles per 
tractar un mateix problema de plagues.

Mitjançant el Reglament (CE) 1107/2009, es van derogar les directives que an-
teriorment regulaven la comercialització dels productes fitosanitaris, i això va fer 
necessari el desenvolupament de normativa estatal que inclogués disposicions rela-
tives al compliment de requisits establerts a l’article 67, que afecten els comerciants 
i usuaris de productes fitosanitaris.

Així, el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc 
d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris (RDUS) es-
tableix, entre d’altres, les disposicions necessàries per portar els registres d’utilitza-
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ció de productes fitosanitaris, instruments de suport imprescindibles per aplicar les 
polítiques de consecució de la sostenibilitat i del control oficial en la utilització de 
productes fitosanitaris que estableix la dita Directiva 2009/128/CE, sense els quals, 
no es podria donar compliment als manaments que s’hi contenen, i ho fa extensiu a 
tots els operadors.

Atenent això, el RDUS regula el Registre oficial de productors i operadors fitosa-
nitaris, que a Catalunya es desenvolupa mitjançant el Decret 61/2015 de 28 d’abril, 
sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les 
Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV). Aquest Decret crea el Registre oficial de 
productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya (ROPCAT),  
que regula la capacitació per a l’aplicació i manipulació de productes fitosanitaris, el 
reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues,  
i estableix el règim jurídic de les agrupacions de defensa vegetal.

Des de la publicació del RD 1311/2012, el DARP ha dut a terme un conjunt d’ac-
tuacions per tal de reduir i millorar l’ús dels productes fitosanitaris, entre les que 
destaca el foment de la gestió integrada de plagues (GIP), la promoció i regulació 
de les ADVs (120 a Catalunya, que compten amb 171 tècnics assessors en GIP) i 
la implementació de mètodes no químics en el control de plagues (confusió sexual 
amb feromones, captura massiva, lluita biològica...) a través dels ajuts agroambien-
tals del PDR 2015-2020, amb gran èxit en cultius com la vinya per al control del cuc 
del raïm, els fruiters i cítrics per lluitar contra la mosca de la fruita i altres plagues.

Cal destacar que gràcies a la implementació a Catalunya de tècniques de llui-
ta alternatives s’ha aconseguit suprimir els tractaments aeris que es realitzaven en 
alguns casos i en alguns territoris en concret amb la col·laboració de les ADVs,  
en ambdós casos.

A més a més, el DARP ha endegat els programes Fruit.Net i Horta.Net, amb la 
finalitat d’optimitzar i reduir l’ús dels productes fitosanitaris mitjançant un treball en 
xarxa entre els tècnics del DARP, de l’IRTA i del sector productor.

Ara, però, s’ha començat a treballar ja en el disseny d’un nou Pla per a la reduc-
ció de l’ús dels productes fitosanitaris.

Aquest Pla s’ha previst amb uns objectius concrets a assolir mitjançant unes ac-
cions específiques, agrupades en 6 eixos. La consecució dels objectius prèviament 
establerts s’avaluarà amb els indicadors corresponents.

Prèviament a la implementació del Pla es farà una diagnosi de l’ús de productes 
fitosanitaris i de l’aplicació de la gestió integrada de plagues en l’actualitat per esta-
blir on cal actuar amb mesures concretes.

Els principals objectius són:
– Reduir la quantitat de productes fitosanitaris que s’apliquen a Catalunya, tant 

en els conreus agrícoles com en els àmbits no agraris.
– Augmentar la superfície agrícola amb assessorament en gestió integrada de 

plagues.
– Augmentar la superfície agrícola en la qual s’utilitzen mitjans alternatius a la 

lluita química.
– Augmentar la superfície de conreus ecològics a Catalunya.
– Optimitzar la formació dels agricultors, professionals i assessors en gestió in-

tegrada de plagues.
En aquests moments el DARP ja té enllestit un primer document que caldrà anar 

definint amb el sector per tal que pugui esdevenir una realitat el més immediata i 
consensuada possible.

Quant al punt 12. a), el Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva de Muntanya té 
una visió transversal i conseqüentment i s’hi incorporen tots els aspectes rellevants 
a les zones on es realitza aquesta activitat. Per tant, s’inclouen també els factors que 
garanteixen la biodiversitat i d’altres amb l’objectiu de garantir la continuïtat i via-
bilitat de les explotacions ramaderes.
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Pel que fa la punt 12.b), el DARP treballa en la millora de la prevenció d’incendis 
en diverses línies d’actuació. Per una banda, es recolza l’agricultura, la ramaderia i 
la gestió forestal sostenible per tenir un paisatge menys vulnerable als incendis fo-
restals, es recolzen a les administracions i ens locals (ajuntaments, ADF) que realit-
zen actuacions de prevenció d’incendis forestals i es planifiquen les infraestructures 
(zones de baixa càrrega de combustible, xarxa viària, punts d’aigua, etc..).

Dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020 
es publica anualment els ajuts a la gestió forestal sostenible que preveuen, entre al-
tres mesures, la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal 
(operació del PDR 08.03.01), les actuacions silvícoles de millora (operació 08.05.01) 
i la millora de la xarxa viària (operació 04.03.03) que contribueix al modelatge del 
paisatge tant en relació amb la prevenció d’incendis com amb la millora de la bio-
diversitat.

Igualment les intervencions directes mitjançant el Programa Econòmic Finan-
cer amb Forestal Catalana, SA tenen una incidència directa en el manteniment del 
paisatge agroforestal.

Finalment, també fer esment que la intervenció de l’administració forestal en re-
lació amb la gestió de les rompudes, canvi dels usos del sòl forestal per destinar-los 
a ús agrícola, incideix de forma directa en la distribució del mosaic agroforestal.

Quant al punt 12.c), l’any 2014 es va aprovar l’Estratègia interdepartamental per 
promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola (2014-2020). 
Anualment es fa un seguiment dels indicadors que permeten valorar l’evolució de 
la seva aplicació.

La posada en marxa de l’Estratègia ha permès incrementar la gestió dels boscos, 
ja que s’ha augmentat en 5.500 ha la superfície gestionada i en 130.000 tones la bio-
massa forestal aprofitada per a usos tèrmics. En total, s’han instal·lat 2.700 calderes 
de biomassa –industrials i domèstiques– que sumen més de 240 MW, a més d’evi-
tar l’emissió de 300.000 tones de CO2. En el marc de l’estratègia, s’ha constituït el 
Clúster de la Biomassa de Catalunya, s’ha creat l’Observatori de calderes de Bio-
massa, s’han promogut instal·lacions de referència, s’ha coordinat la participació en 
projectes europeus i s’han dut a terme diferents actuacions de difusió i sensibilitza-
ció per promoure la correcta utilització de la biomassa.

La valoració del seguiment de l’estratègia és molt positiva ja que ha actuat com a 
marc per impulsar accions sinèrgiques dels agents en benefici del compliment dels 
seus objectius i s’ha aconseguit la funció coordinadora interna de la Generalitat que 
permet donar una resposta consensuada i única als agents interns i externs. Després 
d’avaluar els resultats s’està valorant la possibilitat de mantenir i reforçar aquesta 
estratègia més enllà del 2020.

Com a projecte singular, destaca la Central de biomassa impulsada per la Man-
comunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa. Així mateix, s’està duent a 
terme un projecte per a la instal·lació de calderes de biomassa en edificacions de di-
versos centres, com ara les Escoles de Formació Agrària i les Oficines Comarcals 
del DARP.

Pel que fa al punt 14.a), en el marc de l’avantprojecte de llei de prevenció i ges-
tió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya, per la que actualment s’ha 
iniciat un procés participatiu després de la consulta prèvia, es preveu analitzar en 
profunditat la capacitat d’ampliar l’àmbit d’aplicació de la responsabilitat ampliada 
del productor a productes actualment no coberts per aquesta figura com ara són els 
residus tèxtils, els mobles, els residus perillosos, etc.. Concretament, es preveu ana-
litzar la capacitat normativa del Govern de la Generalitat per implantar aquest tipus 
de mesures.

Quant al punt 14.b), el passat mes de juny el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya va aprovar un Acord de Govern de restricció de determinats productes de plàstic 
d’un sol ús a la Generalitat de Catalunya:
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http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/transparencia/acords_go-
vern/2019/2019_06_11/SIG19TES0700.pdf 

Aquest acord inclou com a mesures obligatòries per tots els departaments i orga-
nismes que en depenen com, entre d’altres:

– Els departaments de la Generalitat i els ens i organismes del seu sector públic 
han de posar a disposició de les persones treballadores i visitants fonts d’aigua po-
table als centres de treball.

– En les reunions i actes públics organitzats pels departaments de la Generalitat 
i pels ens i organismes del seu sector públic no s’ha de subministrar als participants 
ni als ponents begudes en envasos de plàstic d’un sol ús, ni productes plàstics que 
siguin d’un sol ús (com coberts, plats, gots, tasses, palles de begudes, bastonets per 
remoure begudes i bastonets de globus).

Pel que fa al punt 14.c), per una banda, l’avantprojecte de llei de prevenció i ges-
tió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya preveu incorporar mesures 
per reduir la generació de residus en diferents àmbits, com ara podria ser aquesta 
mesura. Caldrà valorar el seu impacte ambiental i econòmic, juntament amb el de la 
resta de mesures que es proposin.

Quant al punt 14.d), de nou, l’avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels 
residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya, així com la nova planificació 
de residus a Catalunya (continuació del PRECAT20) serà l’oportunitat de definir 
l’estratègia per la reducció de residus i l’ús eficient dels recursos a Catalunya. La 
combinació dels instruments de planificació i normatius ha de permetre fer un salt 
qualitatiu i quantitatiu important a Catalunya.

En definitiva, els punts plantejats en aquesta Moció es consideraran en el marc 
de la futura llei de prevenció i gestió de residus i de l’ús eficient dels recursos, ara 
en fase de procés participatiu.

Pel que fa al punt 15.a), la Generalitat de Catalunya ha aprovat, mitjançant Acord 
de Govern del 4 de desembre de 2018, el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edi-
ficis i equipaments de la Generalitat 2018-2022.

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/transparencia/acords_
govern/2018/2018_12_04/SIG18EMC1186.pdf

El Pla té com a objectius principals realitzar inversions en eficiència energètica, 
optimitzar la gestió energètica de la Generalitat, modernitzar les seves instal·lacions, 
reforçar el seu compromís amb el medi ambient i exercir de tractor per al sector  
i per a la societat.

Es proposa assolir una reducció en el consum d’energia i d’emissions del 7,7% 
anual a partir de l’any 2022 respecte al 2017, i una disminució estimada del 5,5% anual 
de la factura energètica de l’administració catalana.

Aquest Acord de Govern s’emmarca en el desenvolupament del Pacte Nacional 
per a la Transició Energètica de Catalunya, que proposa el canvi del sistema energè-
tic cap a un model d’energia neta i descentralitzada.

En aquest marc global, les administracions públiques i, en concret, l’adminis-
tració pública catalana, han de servir d’exemple de bones pràctiques de gestió de 
l’energia davant els ciutadans i les empreses del país.

A aquest Pla s’hi sumen les accions previstes a l’Estratègia catalana per a la re-
novació energètica d’edificis (ECREE) que neix en el marc del Projecte europeu 
 MARIE per mobilitzar la renovació del parc d’edificis residencials i terciaris, tan 
públics com privats. L’estratègia inclou un pla d’acció dividit en cinc eixos centrals i 
un full de ruta que recull les principals accions definides, amb l’horitzó 2020 apro-
vat per l’Acord de Govern el 25 de febrer del 2014.

Així mateix, s’està treballant en la implantació d’un Programa de préstecs boni-
ficats impulsats per l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (AHC), mitjançant el qual s’impulsaran intervencions desitjables de lluita 
contra el canvi climàtic i l’exclusió social a través de facilitats d’accés al crèdit a les 

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/transparencia/acords_govern/2019/2019_06_11/SIG19TES0700.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/transparencia/acords_govern/2019/2019_06_11/SIG19TES0700.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/transparencia/acords_govern/2018/2018_12_04/SIG18EMC1186.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/transparencia/acords_govern/2018/2018_12_04/SIG18EMC1186.pdf
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comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges per promoure obres de rehabilita-
ció per a la millora de l’eficiència energètica i d’implantació de fonts renovables en 
els seus edificis, la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat i garantir la 
seguretat estructural dels edificis.

Amb aquest nou instrument s’ajudarà les comunitats de propietaris perquè es 
dotin de mecanismes de finançament amb interessos tous i llargs terminis de devo-
lució.

De forma paral·lela, l’Institut Català d’Energia publicarà en el decurs del primer 
trimestre del 2020, una convocatòria d’ajuts per a la implementació de mesures d’efi-
ciència energètica en edificis. El pressupost de la convocatòria provindrà dels fons 
territorialitzats del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Cal destacar també, en aquest àmbit, la imminent remodelació normativa per 
part de l’Estat referent a la certificació energètica. La nova proposta normativa, que 
inclou bona part dels suggeriments i al·legacions presentades per la Generalitat de 
Catalunya, permetrà fer de la certificació energètica d’edificis una eina de promoció 
de la rehabilitació energètica. Cal recordar que Catalunya,a nivell territorial, és la 
més avançada en aquest àmbit amb prop d’un milió de certificats energètics gestio-
nats i atorgats.

Pel que fa al punt 15.b) i c), per tal de repensar l’urbanisme amb perspectiva de 
gènere, el Departament de Territori i Sostenibilitat a través de la Secretaria d’Hà-
bitat Urbà i Territori, està adoptant mesures per transformar la realitat urbanística. 
Concretament:

– El Decret 219/2019, de 22 d’octubre, de creació de la Comissió Territorial d’Ur-
banisme del Penedès i de modificació del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es 
regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Genera-
litat de caràcter col·legiat, té en compte la perspectiva de gènere i, en aquest sentit:

• En la composició dels òrgans col·legiats que regula, –comissions territorials 
d’urbanisme–, s’està vetllant per assolir una representació equilibrada d’homes  
i dones.

• En la composició dels òrgans col·legiats hi ha prevista la presència d’una perso-
na experta en urbanisme i gènere.

– És en el si d’aquests òrgans col·legiats on s’avaluen, entre d’altres, la incorpo-
ració dels principis del feminisme a les diverses figures de planejament urbanístic.

Així mateix, el preàmbul de la Nova Agenda Urbana de Catalunya esmenta, com 
un dels seus principis fonamentals, aconseguir la igualtat de gènere.

Quant al punt 16.a), la Direcció General de Contractació Pública (DGCP) efec-
tua el seguiment de la incorporació de clàusules ambientals en els plecs de clàusu-
les administratives des de l’any 2014, i disposa per tant de dades comparatives de 
la seva evolució.

L’any 2018, la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic varen adjudicar un 
total de 8.282 contractes per import d’1.387,2 M€. D’aquestes adjudicacions, 2.133 
van incorporar clàusules ambientals per import de 498,8 M€. El percentatge d’am-
bientalització és del 25,8% del total de les adjudicacions, per un import del 36% del 
volum econòmic global.

En referència específica als contractes d’obres, el 80,5% del seu import està am-
bientalitzat, un percentatge molt superior a la resta de tipologies contractuals on els 
percentatge en import ambientalitzat són del 34,3% de l’import dels serveis i del 
28% de l’import dels subministraments.

Respecte l’any 2017, el percentatge d’ambientalització ha experimentat un incre-
ment tant en nombre com en import. Així, l’any 2017, el 29,7% de l’import adjudi-
cat, que suposava el 14% del nombre de contractes, estava ambientalitzat i l’any 2018 
s’ha experimentat un increment de 6 i de 12 punts percentuals respectivament, per 
assolir el 36% ambientalitzat en import i el 25,8% en nombre.
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Tota aquesta informació està disponible a la pàgina web de la DGCP on es po-
den consultar els informes relatius als darrers 5 anys. També es poden consultar de 
forma interactiva les dades en els visors desenvolupats per la DGCP, que permeten 
fer-ne difusió en les xarxes socials o descarregar les dades relatives a la incorpora-
ció de clàusules ambientals, entre d’altres, amb el detall de tots els contractes am-
bientalitzats.

A la pàgina web de la DGCP es disposa, a més, d’informació relativa a la compra 
pública estratègica i, específicament, la relacionada amb la compra pública ambien-
tal. Es pot accedir en concret a la normativa de contractació relacionada amb aquest 
àmbit i a les guies d’ambientalització de la contractació pública. També es facilita 
l’accés al codi per a una contractació pública socialment responsable, que detalla 
exemples concrets d’aplicació de clàusules ambientals.

En darrer lloc, la DGCP està actualment treballant en una estratègia catalana 
en matèria de contractació pública que, entre d’altres actuacions, incorporarà no-
ves mesures i objectius de foment a l’ambientalització de la contractació pública del 
sector públic de Catalunya. Aquesta Estratègia, que aprovarà el Govern, prèviament 
serà objecte de consulta als agents implicats.

Pel que fa al punt 16.b), en data 5 de novembre de 2019, el Govern de la Generali-
tat ha aprovat la modificació de l’Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre (DOGC 
núm. 7775 de 27/12/2018) pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a 
l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya per al 2017, en el que es preveia l’oferta 
de 760 places de l’escala superior d’administració general del cos superior adminis-
tració de la Generalitat (grup A, subgrup A1), distribuïdes en les opcions general, 
jurídica, economia i prevenció.

Atès que, prèvia anàlisi i valoració tècnica, han estat definides unes tasques 
 específiques relacionades amb el medi ambient en determinats llocs de treballs 
 inclosos a l’oferta de l’Escala superior d’administració general del cos superior d’ad-
ministració de la Generalitat, s’ha entès necessari, per a una més adequada eficièn-
cia en la selecció del personal, afegir l’opció de medi ambient a l’oferta de places de 
l’esmentada escala de funcionaris.

La valoració i definició d’aquesta nova opció ha comportat que s’identifiquin  
26 places de l’opció medi ambient del total de 760 places que conformen l’oferta de 
l’escala superior d’administració general del cos superior de la Generalitat de Ca-
talunya.

Per aquest motiu, el Govern ha aprovat modificar l’annex I de l’Acord 
GOV/156/2018, de 20 de desembre, en allò que fa referència a les opcions de l’Esca-
la superior d’administració general del cos superior administració de la Generalitat, 
que ha quedat redactat de la manera següent: «Escala superior d’administració ge-
neral del cos superior d’administració de la Generalitat, opcions: general, jurídica, 
economia, prevenció i medi ambient».

Quant als punts 17.a) i b) i 18.a), les actuacions de desplegament de la Llei 
21/2015 en l’àmbit legal i reglamentari abasten un doble àmbit: la presentació i apro-
vació parlamentària de projectes legislatius en matèria de finançament del transport 
públic i, en sentit estricte, el desplegament reglamentari a càrrec del Govern.

Pel que fa al desplegament legislatiu «a futur» la mateixa Llei disposa (art.18) 
que «el Govern, en l’àmbit de les seves competències, ha de presentar al Parlament 
els projectes legislatius pertinents per a l’establiment progressiu de nous tributs, te-
nint en consideració els beneficis i els efectes externs derivats del transport públic». 
En relació amb aquestes figures fiscals que es puguin adoptar directament pel le-
gislador català, la Llei 21/2015 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 l’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 
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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 cons-
tituït un grup de treball, en el sí de l’ATM de Barcelona, integrat per representants 
de les diverses administracions consorciades per analitzar la viabilitat i l’impacte 
d’aquestes mesures fiscals abans de la seva proposta formal. Aquest grup de treball 
es troba a hores d’ara en plena activitat de desenvolupament de la tasca encomana-
da. Les seves conclusions han de permetre formular les propostes de mesures fiscals 
tant dins de l’àmbit de competència legislativa de la Generalitat de Catalunya com 
de l’Estat.

També, cal fer avinent –tal i com s’ha informat en altres ocasions a propòsit de 
la Llei esmentada– que el Govern de la Generalitat ha presentat la modificació d’im-
postos propis i la creació de nous tributs propis que tenen en consideració els bene-
ficis i els efectes externs derivats del transport públic.

Així, la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, finance-
res i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, va reformu-
lar l’impost sobre grans establiments comercials (IGEC) per reforçar el seu caràcter 
ambiental, gravant directament l’afluència de vehicles privats a aquest tipus d’esta-
bliments. També, cal recordar que aquesta mateixa llei va crear l’impost sobre les 
emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, que posteriorment 
va ser incorporat en la llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

Sobre la possibilitat d’establir recàrrecs sobre l’IAE i l’IBI (apartats 3.a i 3.e de  
l’art. 18), ja s’ha informat que en l’actual sistema de finançament, la Generalitat  
de Catalunya no té competència normativa a tal efecte.

Sobre la creació d’una contribució especial o una taxa per a l’adopció de mesu-
res especials i extraordinàries d’ordenació del trànsit (art. 18.3.b), es fa avinent que 
existeix ja una taxa per determinats serveis prestats pel cos de mossos d’esquadra, 
on es graven els fets imposables següents:

– La vigilància, la regulació i la protecció en l’acompanyament policial d’acti-
vitats esportives subjectes a autorització administrativa prèvia (proves esportives, 
marxes ciclistes, agrupacions de vehicles antics) que afecten vies interurbanes o que 
tenen més incidència en el nucli urbà, sens perjudici de les competències munici-
pals.

– La regulació i la vigilància en l’acompanyament policial d’usos excepcionals 
de la via, de tot tipus, incloses les obres, subjectes a autorització administrativa prè-
via, quan afecten la circulació normal per espais i vies públiques i la disponibilitat 
normal d’aquestes vies, sens perjudici de les competències municipals que hi con-
corrin.

– La prestació del servei policial que amb recursos extraordinaris per la vigi-
lància i protecció especial, davant d’un possible risc per a la seguretat de persones 
i béns, s’hagin de desplegar per a garantir el desenvolupament correcte d’una acti-
vitat o espectacle públic de concurrència massiva organitzat amb ànim lucratiu, ja 
sigui esportiu o d’una altra naturalesa, que tingui lloc en recintes públics o privats o  
en espais públics, durant l’esdeveniment i en el temps imprescindible anterior i pos-
terior, tant en el recinte o lloc de celebració com als seus voltants.

(Vegeu el capítol IV del títol XXII del Text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de 
juny).

En referència concretament a l’ordenació del trànsit en l’àmbit municipal, corres-
pon als ajuntaments establir les taxes corresponents, de conformitat amb la regula-
ció vigent de les hisendes locals.
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Finalment, en referència a la lletra c) de l’art. 18.1 de la Llei 21/2015, i pel que 
es refereix a la creació d’una taxa d’utilització d’aparcaments de rotació en vies pú-
bliques i establiments comercials o dels existents en edificis o centres generadors 
de mobilitat situats en zones de protecció atmosfèrica especial, cal assenyalat que 
l’actual IGEC, en la modificació introduïda per la Llei 5/2017 en el sentit de gravar 
l’afluència de vehicles privats a centres comercials, grans generadors de mobilitat, 
respon justament a aquest objectiu.

Pel que fa al punt 17.c), cal fer notar que la imposició energètica té un abast molt 
ampli per tal com afecta a més d’una figura tributària, la majoria d’elles, de titulari-
tat i regulació estatal: l’impost especial sobre hidrocarburs, l’impost especial sobre 
l’electricitat, els impostos establerts en la Llei 15/2012, de 27 de desembre de me-
sures fiscals per la sostenibilitat energètica (com l’impost sobre el valor de la pro-
ducció de l’energia elèctrica), etc. Sobre aquests tributs la Generalitat de Catalunya 
no hi pot incidir.

En relació amb tributs propis en els que es consideren les emissions de CO2, cal 
tenir present que el Govern, per una banda, està duent a terme les tasques necessà-
ries per a la implantació efectiva de l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehi-
cles; i, per una altra, té en estudi per a la seva definició i aprovació l’impost sobre 
les activitats econòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb 
allò previst en la disposició final 11a de la Llei 6/2017. Cal fer avinent que la defi-
nició i disseny d’aquest darrer impost –i, més concretament, dels seus elements de 
quantificació– s’haurà de fer de manera que resulti compatible amb el sistema del 
mercat de drets d’emissió.

En aquests moments el preu de la tona de CO2 en el mercat de comerç de dret 
d’emissions de la UE ha anat oscil·lant entre els 25€ i els 29€

Quant al punt 18.b), el passat 27 d’agost es va adreçar un escrit al ministre de 
Foment per tal que es preguin en consideració i s’impulsin les mesures adients per 
fer efectives les qüestions plantejades.

L’aportació de l’AGE es fa per habitant, cal tenir present que dels 30 € per ha-
bitant que aportava el 2010 el barem ha baixat a 20 € per habitant. Cal revertir la 
retallada a l’aportació per càpita d’abans. Això significaria una aportació anual ad-
dicional de 60 milions d’euros.

Aportació AGE
Població 

servida
Aportació per 

càpita

Aportació actual 109,302 5.570.443 19,62€
Aportació 2010 168,615 5.570.443 30,45€

Diferència (Aportació 2019-2010) -60,314 0 -10,83€

D’altra banda, Barcelona i el seu entorn es troben en una situació de contami-
nació atmosfèrica, la reducció de la qual, passa inexorablement per la retenció del 
trànsit dels vehicles contaminants i la potenciació del transport públic.

Tenint en compte aquests dos factors, les administracions consorciades a l’ATM 
van sol·licitar una aportació addicional consolidada de 25 M€ per part de l’AGE. Es 
va sol·licitar tant el 2018 com el 2019.

Pel que fa al punt 18.c), els serveis tècnics de l’ATM ja han treballat els escenaris 
possibles. Està previst que, durant el 2020, es prenguin les determinacions i les de-
cisions oportunes perquè el 2021 pugui implantar-se un nou model tarifari a l’àmbit 
del sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona.

Referent a accelerar la posada en marxa de la T-mobilitat:
El calendari de posada en servei de la T-mobilitat contempla una primera fase, 

a posar en servei en el primer semestre del 2020, inclou els trenta-sis municipis de 
l’AMB, títols il·limitats - T-mes, T-trimestre, tots els que formen l’actual gamma 
de l’ATM–, suport en plàstic i mòbil, centre d’atenció a la ciutadania –el CAC–, 
centre de gestió per a la informació del transport –el CGIT–, canals de venda via 
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internet, aplicacions de mòbil i punts d’atenció als operadors. I una segona fase, a 
posar en servei en el segon semestre del 2020, que inclou: tots els altres municipis 
de l’ATM, títols multiviatge, suport en cartró i canals de venda amb màquines ex-
penedores.»

Quant al punt 18.d), atès el seu important rol estratègic, l’impuls de la mobilitat 
elèctrica ha estat un dels principals eixos d’actuació de l’Administració energètica 
catalana en els darrers anys. En aquest sentit, tant el Pacte Nacional per a la Tran-
sició Energètica de Catalunya, com la Llei 16/2017, del Canvi Climàtic, recullen 
aquesta prioritat i incideixen en el camí de fer de Catalunya un país atractiu per la 
mobilitat elèctrica i d’avançar cap a un model energètic renovable.

En aquest sentit, el 14 de juny de 2016, el Govern va aprovar el Pla Estratègic per 
al desenvolupament de la infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Cata-
lunya (PIRVEC 2016-2019), i el seu òrgan de governança, la Taula per al desplega-
ment de la infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric (TIRVEC), liderada 
per l’Institut Català d’Energia (ICAEN). L’objectiu del PIRVEC, amb una dotació 
pressupostària de 5,8 M€ per a tot el període 2016-2019, és convertir Catalunya en 
un país atractiu per al vehicle elèctric a través de la garantia de subministrament 
energètic als usuaris i al parc de vehicles que circula per la principal xarxa viària 
catalana.

Després de tres convocatòries d’ajuts destinades al recolzament per a la instal·la-
ció d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric, el Pla arriba amb una nova 
convocatòria. Amb aquesta edició s’assolirà el desplegament de la xarxa bàsica de 
recàrrega ràpida a Catalunya, amb més de 100 estacions distribuïdes al territori, que 
n’era un dels principals objectius establerts, per tal que cap punt del territori de Ca-
talunya tingui una distància major de 30km a una estació de recàrrega ràpida.

El Pla també ha aconseguit impulsar l’Aliança per a la interoperabilitat en la re-
càrrega, fet que ha permès facilitar l’accés a la xarxa als usuaris de vehicles elèctrics 
i fer desaparèixer una important dificultat afegida a l’usuari. Una altra fita assolida 
ha estat la de centralitzar la informació en temps real de les estacions mitjançant 
un visor d’estacions en dades obertes i generar un marc de debat on els principals 
actors implicats en la mobilitat elèctrica han pogut trobar sinergies i avançar contra 
les principals barreres per al desenvolupament del sector.

També s’ha impulsat una important col·laboració amb el gremi d’instal·ladors que 
ha permès incorporar els conceptes de la mobilitat elèctrica i en especial de la ITC-
BT-52 en el col·lectiu i capacitar els instal·ladors en aquest àmbit.

A més d’aquests ajuts, durant l’any 2019, l’ICAEN està gestionant un altre pro-
grama d’ajuts econòmics dotat amb 7,3 M€, en el qual s’estableixen línies de sub-
venció a l’adquisició de vehicles elèctrics, instal·lació d’infraestructura de recàrrega 
elèctrica, instal·lació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i actuacions 
incorporades en plans de desplaçament d’empresa. Els fons econòmics d’aquest 
programa d’ajuts provenen del Pla MOVES, aprovat el mes de març pel Govern 
de l’Estat, amb l’objectiu de promoure la mobilitat eficient i sostenible. La dotació 
pressupostària d’aquest Pla MOVES prové de la territorialització (reclamada per la 
 Generalitat de Catalunya i reconeguda pel Tribunal Constitucional) dels recursos 
econòmics i Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es nodreix de l’1,5% de 
la facturació anyal de les empreses energètiques arreu de l’Estat.

En el futur immediat, el pla PIRVEC es reorientarà buscant un encaix amb el 
pla MOVES.

Pel que fa al punt 19.a), actualment, s’està finalitzant el document base que per-
metrà iniciar la tramitació administrativa del Pla esmentat.

Quant al punt 19.c), cal indicar que cada 15 dies hi ha una reunió tècnica on par-
ticipen totes les administracions implicades (Generalitat, ATM, AMB i Ajuntament 
de Barcelona) on es tracten tots els aspectes que s’esmenten i es planifica la seva 
implementació.
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Pel que fa al punt 19.e), s’indica que el nou pla de qualitat de l’aire preveu l’ozó 
com a contaminant i que aquest Pla té com àmbit territorial tota Catalunya.

Quant al punt 19.g), el Departament de Salut ha endegat un projecte de recerca 
que permeti avaluar la contaminació de l’aire a la Regió metropolitana de Barcelona 
i també de Catalunya, i determinar quina afectació té en els col·lectius més vulne-
rables com són els infants, que permeti, més enllà d’actuacions anuals, implemen-
tar polítiques més específiques adreçades a millorar la salut de la població amb un 
abast més ampli.

En el període estival, que a efectes d’actuacions en matèria de salut s’inicia l’1  
de juny i finalitza el 30 de setembre, el Departament de Salut, mitjançant l’Agència de  
Salut Pública i en col·laboració amb altres organismes de la Generalitat i entitats 
d’àmbit municipal, activa anualment i per a cada campanya, el Pla d’actuació per 
prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS). L’objectiu d’aquest 
Pla és predir amb la màxima antelació les possibles situacions meteorològiques de 
risc, minimitzar els efectes negatius sobre la salut de la població, així com coordinar 
les mesures i els recursos existents a Catalunya per fer-hi front.

Amb antelació i de forma preventiva, per tal de planificar i coordinar adequada-
ment els recursos durant els mesos d’estiu, s’analitza exhaustivament quina ha estat 
l’activitat duta a terme arreu de Catalunya en període de vacances, especialment 
durant els mesos de juliol i agost que és quan la població es concentra en zones de 
costa, valorant l’increment en la demanda i el nombre de visites ateses als centres 
respecte a la resta de l’any.

Amb aquesta informació, que permet fer una previsió de l’activitat assistencial i 
adequar els serveis, a l’estiu de 2019, el Servei Català de la Salut ha augmentat el dis-
positiu de professionals per reforçar l’atenció primària i hospitalària de la xarxa sani-
tària pública de Catalunya. Per especialitats, aquest mig miler de professionals s’han 
concretat en 212 metges, 182 infermeres, 102 auxiliars i 7 altres professionals.

Pel que fa l’àmbit hospitalari, cada estiu s’adeqüen els dispositius per respondre 
a l’activitat urgent i a la programada –a la baixa durant aquests mesos–, seguint cri-
teris clínics, mantenint les intervencions amb ingrés i d’alta complexitat i prioritzant 
la cirurgia cardíaca i oncològica.

Assenyalar que el percentatge mitjà de llits disponibles a Catalunya, entre els 
mesos de juliol i setembre, ha crescut durant aquest any 2019 respecte de l’any an-
terior fins el 91,2%. Per territori, la disponibilitat ha estat del 100% a la Regió Sani-
tària Alt Pirineu i Aran, del 85% a la de Lleida, del 92,9% a la de Terres de l’Ebre, 
del 90,3% al Camp de Tarragona i Girona, del 88,5% a la Catalunya Central, del 
91,8% a Barcelona ciutat, del 87,2% a l’àmbit Metropolità Sud i del 95,2% al Me-
tropolità Nord.

Aquesta adequació funcional dels centres, a més de ser transitòria per al període 
d’estiu, amb una previsió sobre les zones on incrementa la demanda i les zones on 
decreix, és també adaptable a les necessitats d’assistència que es produeixin, de ma-
nera que es pugui donar una resposta adequada i flexible en tot moment.

Pel que fa al punt 21, el Departament d’Educació ha incorporat al currículum 
d’educació primària i de l’ESO nombroses referències al medi ambient i la sosteni-
bilitat.

També s’impulsen altres projectes com:
– Escoles verdes.
ht tp://www20.gencat.cat /por ta l /site/mediambient /menuitem.718bb-

c75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=4d8960adde597210VgnVCM-
1000008d0c1e0aRCRD

– Motxilles bioclimàtiques
http://motxilla.obagues.cat/que_es/
Pel que fa als currículums:

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=4d8960adde597210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=4d8960adde597210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=4d8960adde597210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://motxilla.obagues.cat/que_es/
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Currículum educació primària
Àmbit de coneixement del medi

Dimensió Món actual:
Per analitzar fets i fenòmens del món, cal formular-se preguntes i utilitzar es-

tratègies de cerca que permetin realitzar previsions, treure conclusions i justificar 
actuacions.

Les persones han d’ubicar-se en l’espai i en el temps, conèixer i entendre la rea-
litat que les envolta i saber interpretar-la. Han de comprendre situacions i problemes 
socials rellevants, des d’un plantejament globalitzat on la interacció entre els ele-
ments sigui objecte d’estudi i d’anàlisi.

Així poden desenvolupar un pensament propi que les predisposa a actuar per 
millorar el món en què viuen. Interpretar el món des d’aquest vessant ajuda a desen-
volupar una mirada crítica i un compromís personal en la defensa del medi ambient, 
la conservació del patrimoni natural i cultural i la cerca d’una societat més justa.

– Competència 1: Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de 
cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

– Competència 2: Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continu-
ïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

– Competència 3: Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les 
seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi.

– Competència 4: Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors 
socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

– Competència 5: Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes 
i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

Continguts clau:
– Fases d’una investigació.
– Problemes socials rellevants.
– Biodiversitat i sostenibilitat.
– Canvi i continuïtat.
– Globalització, diferenciació i alteritat.
– Organització social.
– Sistema físic.
– Sistema geològic.
– Comunicació i globalització.
– Educació per a la seguretat.
– Espai geogràfic.
– Organització política.
– Economia i sostenibilitat.
– Ecosistema i paisatge.
– Consum responsable.
– Principis i valors democràtics.

Dimensió Tecnologia i vida quotidiana
Les novetats tecnològiques provoquen unes modificacions en els comportaments 

socials i en les estructures de la societat que fan imprescindible que qualsevol per-
sona sigui competent a l’hora d’enfrontar-s’hi. Comprendre i valorar el paper de la 
tecnologia en el món actual permetrà tenir criteri per prendre decisions que tenen 
a veure amb un ús més eficient i segur dels materials, dels aparells i de la identitat 
digital pròpia i aliena, de manera que es pugui lluitar de manera eficaç contra les 
pràctiques que amenacen la salut de les persones i del medi ambient.

– Competència 9: Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements cien-
tífics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes.

https://docs.google.com/document/d/1nqbObXk_iprt_H1BrbdsdtLncr6N80eSixDPdySqLGI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VE-eHoW-ZDNnyuJyImzZkpnWYpkh5iX5MutUqL7tIOw/edit?usp=sharing
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– Competència 10: Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida 
quotidiana de forma segura i eficient.

Continguts clau:
– Biodiversitat i sostenibilitat.
– Educació per a la seguretat.
– Fases d’una investigació.
– Sistema físic.
– Sistema material.
– Canvi i continuïtat.

Dimensió ciutadania
La ciutadania és la condició i el dret que detenen les persones que pertanyen a 

una comunitat política. L’escola contribueix a l’adquisició d’uns hàbits de convivèn-
cia i a l’aprenentatge dels coneixements que crearan el ciutadà responsable del futur. 
L’àmbit escolar és un àmbit imprescindible per a l’assoliment d’aquest objectiu pel 
fet que l’alumne hi conviu amb altres membres de la comunitat, tant els de la seva 
edat com els adults, perquè hi roman una part importantíssima del seu temps i per-
què li ofereix la possibilitat pràctica de participació en la vida col·lectiva més enllà 
dels aprenentatges teòrics. Els continguts d’aquesta dimensió han de dur l’alumne a 
identificar-se amb els valors positius del sistema democràtic, de la llibertat, la igual-
tat i la justícia, a relacionar-se amb els altres amb respecte i tolerància i a implicar-se 
progressivament en la cosa pública.

– Competència 11: Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb 
coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.

– Competència 12: Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, 
per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.

– Competència 13: Valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels 
sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics

Continguts clau:
– Biodiversitat i sostenibilitat.
– Consum responsable.
– Economia i sostenibilitat.
– Ecosistema i paisatge.
– Organització social.
– Sistema físic.
– Globalització, diferenciació i alteritat.
– Principis i valors democràtics.
– Organització política.
– Problemes socials rellevants.

Àmbit d’educació en valors

Dimensió social
Aquesta dimensió es refereix als rols socials de la persona, és a dir, aquells que 

amplien l’àmbit de l’actuació del món interpersonal al món social, més enllà de les 
relacions que s’estableixen amb les persones amb qui compartim la quotidianitat. 
Les competències d’aquesta dimensió proposen que l’adquisició d’aquests rols es 
desenvolupi de forma crítica i que estiguin destinats a la millora de l’entorn, sigui 
natural, social o polític. Així mateix, capaciten per actuar amb criteris davant dels 
canvis cientificotecnològics i fan èmfasi en l’acció col·lectiva i la capacitat d’actuar 
cooperativament, amb objectius compartits, projectant aquesta acció al món d’avui i 
de demà. Els coneixements i les actituds pròpies de les dimensions anteriors, perso-
nal i interpersonal, seran la base per a l’assoliment d’aquestes competències. Les ha-
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bilitats assolides de raonament i de relació permetran establir una relació ètica amb 
l’entorn afavoridora de la convivència i de la resolució de les situacions d’injustícia.

– Competència 7: Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alter-
natives als problemes.

– Competència 8: Mostrar actituds de servei i de compromís social, especial-
ment davant de les situacions d’injustícia.

Continguts clau
– Sentiments i principis morals; actituds ètiques.
– Drets i deures dels infants i dels adults.
– Sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat.
– Cooperació, solidaritat i altruisme.
– Actituds que contribueixen al benestar emocional del grup.
– Participació en el funcionament de l’aula i de l’escola i en activitats de l’entorn 

més proper.
– Hàbits cívics i convivència en els diferents àmbits.
– Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat.
– Causes que provoquen situacions de marginació, discriminació i injustícia so-

cial en l’entorn local i en el món.
– Funcionament democràtic; béns comuns i serveis públics.
– Consum responsable i cura del medi.
– Valoració de les informacions dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.

Currículum d’educació secundària
Relació del currículum de l’ESO amb el medi ambient i la sostenibilitat:
http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso/
S’han incorporat aspectes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat tant 

en les competències com en els continguts i criteris. A continuació es recullen al-
guns exemples:

a) Referències al medi ambient i la sostenibilitat en les competències bàsiques 
de diversos àmbits.

– Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes 
mediambientals derivats de la intervenció humana (àmbit cientificotecnològic).

– Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic 
del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la 
manipulació i en l’impacte mediambiental (àmbit cientificotecnològic).

– Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges per-
sonals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient (àmbit cienti-
ficotecnològic).

– Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar 
les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat (Àmbit social).

– Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respostes adients i pre-
ferentment innovadores (Àmbit de cultura i valors ètics).

– Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspec-
tes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital» (Àmbit digital).

b) Referències al medi ambient i la sostenibilitat en el currículum de diferents 
matèries:

– Ciències de la naturalesa (biologia i geologia) (física i química):
(...) Al llarg de l’educació secundària obligatòria s’ha de posar a l’abast de l’alum-

nat aquells coneixements que proporcionen maneres útils de comprendre el món i 
els seus problemes més rellevants, aquells que el ciutadà i ciutadana trobarà sovint 
al llarg de la seva vida i sobre els quals haurà de prendre decisions, especialment 
els relacionats amb els fenòmens i aparells quotidians, la gestió sostenible del medi 
ambient i la salut pròpia i la comunitària. Així, en fer comprensibles molts proces-

http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso/curriculum
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sos i fenòmens que són rellevants per a la vida dels nois i les noies, es donaran les 
condicions perquè puguin prendre decisions basades en arguments fonamentats en 
la ciència.

Assolir la competència científica comporta: (...) utilitzar el coneixement científic 
per argumentar de manera fonamentada i creativa les actuacions com a ciutadans i 
ciutadanes responsables, especialment les relacionades amb la gestió sostenible del 
medi, la salut pròpia i la comunitària, i l’ús d’aparells i materials en la vida quoti-
diana.

Objectius: La matèria de ciències de la naturalesa de l’educació secundària obli-
gatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

(...) 7– Analitzar i valorar la importància d’utilitzar els coneixements científics 
i les interaccions de la ciència i la tecnologia, per satisfer les necessitats humanes i  
per participar en la presa de decisions sobre problemes locals i globals als quals 
s’enfronta la societat amb vista a assegurar un futur més sostenible.

Primer Curs
Continguts comuns a tots els blocs: Per transferir el nou coneixement a la inter-

pretació d’altres fenòmens i a l’actuació conseqüent i responsable (...).
– Ús dels coneixements apresos per dissenyar i argumentar plans d’actuació 

orientats a minimitzar el consum de materials i el manteniment de la biodiversitat 
en els entorns escolar i familiar.

Continguts. La matèria: Realització d’un projecte sobre l’ús més sostenible d’al-
guns materials a partir de col·laborar en grup en la cerca d’informació i en la presa 
de decisions

Criteris d‘avaluació: Argumentar amb criteris fonamentats científicament la ne-
cessitat d’utilitzar sosteniblement l’aigua i tot tipus de materials tant per al consum 
personal com per a la indústria i l’agricultura, i actuar de manera conseqüent.

Segon Curs
Continguts comuns a tots els blocs: Per transferir el nou coneixement a la inter-

pretació d’altres fenòmens i a l’actuació conseqüent i responsable.
– Ús dels coneixements apresos per dissenyar i argumentar plans d’actuació 

orientats a estalviar l’energia i preservar ecosistemes naturals.
– Lectura crítica de textos que mostrin aplicacions dels coneixements apresos  

i la seva interpretació.
– Establiment de relacions amb aplicacions tecnològiques.

Tercer Curs
Continguts comuns a tots els blocs: Per transferir el nou coneixement a la inter-

pretació d’altres fenòmens i a l’actuació conseqüent i responsable
– Ús dels coneixements apresos per dissenyar, argumentar i aplicar plans d’ac-

tuació orientats a estalviar en el consum d’energia elèctrica i tenir cura de l’entorn 
proper.

– Tecnologia
Objectius: Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvo-

lupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.

Primer Curs
Continguts:
– Materials (CC17, CC19, CC23)
– Propietats, usos i aplicacions dels materials bàsics: paper i fusta.
– Propietats, usos i aplicacions dels diferents materials tècnics: metalls, plàstics, 

tèxtils i materials petris.
– Ús sostenible de materials: estalvi, reutilització i reciclatge.
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Criteris d’avaluació: Seguir correctament les fases del procés tecnològic en el 
disseny i construcció d’un objecte senzill, utilitzar les eines i màquines de forma 
correcta, respectar les normes de seguretat i triar els materials adients fent-ne un ús 
sostenible.

Competències específiques centrades a conviure i habitar el món: Els coneixe-
ments escolars han de permetre al nen i a la nena comprendre i interpretar el món 
en què viu i facilitar-li la participació en la construcció d’una societat més humana. 
L’educació escolar ha de preveure les situacions problemàtiques que tot ciutadà i ciu-
tadana ha ‘aprendre a administrar i solucionar en els camps concrets de l’educació 
científica i tecnològica i l’educació per a la salut, per al medi ambient i per al desen-
volupament sostenible; l’educació social i per a la ciutadania.

– Optatives de l’àmbit cientificotecnològic

Biologia i geologia (4t)

Ecologia i medi ambient
– Biodiversitat i distribució dels éssers vius a la Terra.
– Components de l’ecosistema. Relacions tròfiques. Factors limitants i adaptaci-

ons. Hàbitat i nínxol ecològic.
– Autoregulació de l’ecosistema, la població i la comunitat. Dinàmica de l’eco-

sistema. Cicle de la matèria i flux d’energia. Piràmides ecològiques. Cicles biogeo-
químics i successions.

– Impacte de l’activitat humana en el medi ambient.

Ciències aplicades a l’activitat professional (4t)
– Activitat humana i medi ambient
– Impacte de l’activitat humana en el medi ambient. Contaminants atmosfèrics i 

efectes de la qualitat de l’aire sobre la salut. Pluja àcida, boira fotoquímica, destruc-
ció de la capa d’ozó, efecte hivernacle i canvi climàtic.

– El pH com a mesura d’indicador mediambiental.
– Intervenció de l’R+D+I en l’obtenció de noves tecnologies per millorar la qua-

litat de l’aire, com els catalitzadors.
– Gestió de residus en el laboratori i la indústria (paper, vidre, àcids i bases, me-

talls, halogenats...): tractament i reciclatge.
– Tractaments de potabilització i depuració de l’aigua. Estudi d’un cas del trac-

tament d’aigües en l’entorn proper.
– Les radiacions ionitzants. Casos de contaminació nuclear i necessitat d’una 

bona gestió dels residus.
– Processos i impacte ambiental de la contaminació del sòl com a conseqüència 

de l’activitat industrial i agrícola.
– Altres formes de contaminació i les seves conseqüències sobre la salut dels 

éssers vius: contaminació acústica, contaminació lluminosa, contaminació electro-
magnètica, etc.

– Conceptes de sostenibilitat i petjada ecològica.

Cultura científica (4t):

Continguts:
– Desenvolupament humà i desenvolupament sostenible
– Principals problemes mediambientals (causes, factors que els intensifiquen i 

mesures correctores). Canvi climàtic. Acords internacionals.
– Implicacions socials de la sobreexplotació de recursos naturals, contaminació, 

desertificació, pèrdua de biodiversitat i tractament de residus.
– Dades mediambientals: índex de contaminació, climogrames, nivell del mar.
– Fonts d’energia no contaminants actuals i futures. Energies renovables. La pila 

de combustible.
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– Gestió sostenible dels recursos de la Terra.
– Materials, objectes i tecnologies
– Innovació en materials al llarg de la història, com ceràmica, metalls, polímers, 

biomaterials i nanomaterials. Influència en el desenvolupament de la humanitat.
– Aplicacions dels nous materials en camps com l’electricitat, l’electrònica, els 

teixits, el transport, l’alimentació, la construcció i la medicina.
– Matèries primeres. Mètodes d’obtenció, i repercussions socials i mediambien-

tals.

Tecnologia (optativa de 4t)

Objectius:
– Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament 

econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.
– Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcio-

nament, conèixer els seus elements i les funcions que fan, aprendre la millor for-
ma d’utilitzar-los i controlar-los i entendre les raons que condicionen el seu disseny  
i construcció.

– Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb auto-
nomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació per-
tinent, dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema plantejat 
i avaluar-ne la idoneïtat.

Continguts:
– L’habitatge
– Elements que condicionen el disseny d’un habitatge: situació, característiques 

bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica.
– Protocol d’accés a un habitatge: tràmits per a la compra o lloguer, condicions 

d’habitabilitat, accés als serveis.
– Components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, la simbologia cor-

responent i el reconeixement de la normativa de seguretat. Identificació del cost dels 
serveis bàsics.

– Tècniques bàsiques i materials de manteniment i reparació d’un habitatge. Tèc-
niques de manteniment i reparació en situacions concretes. Avantatges de la utilitza-
ció de nous materials als habitatges. Mesures de seguretat a l’habitatge.

– Estratègies d’estalvi energètic i d’aigua als habitatges: arquitectura bioclimà-
tica i domòtica.

Ciències socials, geografia i història
La consciència ciutadana és imprescindible perquè en un futur l’alumnat pugui 

prendre decisions en relació amb la defensa del patrimoni cultural i natural i l’ús 
sostenible del medi.

Competències pròpies de la matèria: Assolir la competència de conviure i habitar 
el món implica el següent: (...)

– Contribuir en la construcció d’un nou model de societat basat en els principis 
del desenvolupament sostenible, afavorint les pràctiques basades en l’ús responsable, 
racional, solidari i democràtic dels recursos.

Aportacions de la geografia a la matèria de ciències socials: L’educació geogràfi-
ca ha de fer que les persones s’apropiïn dels espais i medis on desenvolupen la seva 
vida quotidiana, així com apreciïn els paisatges i les civilitzacions i cultures dife-
rents a les seves. Una apropiació desitjable de l’espai comporta fer-ne un ús racional, 
habitar-lo amb els altres i, finalment, organitzar-lo i administrar-lo de forma soste-
nible, per garantir el seu futur. D’aquesta manera, l’alumnat coneixerà els orígens 
i les evolucions del territori propi i dels altres i, comprenent-los, hi podrà actuar  
i contribuir, si escau, en la seva transformació amb coneixement de causa.
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Primer Curs
Contingut: El paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el 

medi.
– Valoració de les accions, tant individuals com col·lectives, que afavoreixen  

un desenvolupament sostenible. Aproximació a polítiques de protecció mediambien-
tal des d’àmbits diversos (municipal, autonòmic, estatal, europeu, d’entitats no go-
vernamentals, etc.).

Criteris d’avaluació: Identificar actuacions encaminades a prevenir riscos a partir 
d’una situació determinada i valorar les accions humanes que afavoreixen un desen-
volupament sostenible en àmbit local i mundial.

Tercer Curs
Criteris d’avaluació. Reconèixer i analitzar, per mitjà dels indicadors socioeco-

nòmics, els desequilibris en la distribució dels recursos, explicant possibles causes i 
conseqüències i cercant propostes alternatives a la desigualtat i de suport al desen-
volupament sostenible.

Quart Curs
Continguts: Ciutadania en un món global
– Reconeixement de la pertinença a una ciutadania europea i global, identificant 

els mitjans, tant individuals com col·lectius, per procurar un desenvolupament humà 
sostenible i assumint estratègies de consum racional i responsable.

Emprenedoria (optativa) 3r ESO. (Modificació Decret 51/2012)
Criteris d’avaluació: Reconèixer l’estructura organitzativa bàsica d’una empresa 

i les funcions que desenvolupa en el món econòmic i productiu, tot detectant les ca-
racterístiques que ha de tenir una empresa innovadora i sostenible en el món actual.

Quant al punt 22, Catalunya es divideix en dues demarcacions pel que fa a la 
gestió de l’aigua: el districte de conca fluvial (DCFC) o les conques internes o de 
Catalunya (cursos fluvials que neixen en territori català i desemboquen a la Mediter-
rània) i les intercomunitàries (rius que travessen vàries comunitats autònomes, com 
l’Ebre, el Segre i les dues Nogueres i La Garona).

Al DCFC, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) té plenes competències, men-
tre que a les intercomunitàriaries són compartides amb l’Estat Espanyol mitjançant 
la Confederación Hidrogràfica del Ebro i la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En aquest sentit, la planificació hidrològica del DCFC la realitza l’ACA i s’elabo-
ra com a conseqüència de la transposició de la Directiva Marc de l’Aigua. Comprèn 
un conjunt de plans i programes que fixen els objectius en l’ordenació i la gestió dels 
recursos hídrics i que estableixen les mesures i actuacions que ha de dur a terme 
l’ACA per assolir-los. Un d’ells és el Programa de Seguiment i Control, que analitza 
diversos elements de qualitat i quantitat segons la categoria de la massa d’aigua ava-
luada (rius, estanys, embassaments, aigües de transició, aigües costaneres o aigües 
subterrànies) per determinar-ne l’estat general.

El Programa de seguiment i control del Districte de conca fluvial de Catalunya 
pel període 2019-2024, aprovat pel Acord de Govern 80/2019, de 4 de juny, esta-
bleix, entre les xarxes de control de rius (punt 4.2.2. p 33 i 38 de la seva Memòria), 
la de cabals de manteniment.

El sentit d’aquesta xarxa és realitzar un seguiment del nivell d’assoliment dels 
cabals ambientals objectiu en els principals punts més rellevants, o en actuacions 
concretes d’implantació de cabals ambientals de concessions. Està compresa, com a 
mínim, per l’anàlisi de les dades de les estacions d’aforament, i del SAIH, així com 
per tots els punts on es produeixin captacions o derivacions de cabals significatives 
de les que es pugui obtenir informació dels cabals al riu i/o dels cabals derivats.

http://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/
http://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/programa-de-seguiment-i-control/
http://aca.gencat.cat/web/.content/30_Plans_i_programes/40_Programa_seguiment_i_control/3r_Programa_de_seguiment_i_control_2019-2024/Acord_PSiC2019_2024.pdf
http://aca.gencat.cat/web/.content/30_Plans_i_programes/40_Programa_seguiment_i_control/3r_Programa_de_seguiment_i_control_2019-2024/Memoria_PSIC.pdf
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A més a més, s’està requerint als titulars de els concessions d’aprofitament per-
què presentin un projecte d’instal·lació d’un punt d’alliberament i mesura en els seus 
assuts, que haurà de ser validat per l’ACA.

El seguiment de les dades obtingudes és a l’abast del públic a l’enllaç:
http://aca-web.gencat.cat/sdim21/.

Barcelona, 19 de novembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 104/XII, sobre la crisi ecològica  
i els conflictes ambientals i territorials
390-00104/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 51985 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.11.2019

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 104/XII, sobre la crisi ecològica i 
els conflictes ambientals i territorials (tram. 390-00104/12), us informo del següent:

Pel que fa al punt E, el Govern té previst realitzar-la tal i com es va acordar en 
seu parlamentària.

Durant el 2020, el Govern durà a terme una ronda de reunions al territori per 
exposar el projecte i implicar els diferents agents territorials en la seva confecció.

Un cop finalitzada aquesta ronda territorial, el Govern articularà els mecanis-
mes escaients perquè la població del Pirineu pugui votar i aportar les seves opinions  
i propostes sobre la promoció dels Jocs Olímpics d’hivern.

Quant al punt F, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) inicia i tramita l’extinció 
del dret a l’ús privatiu del domini públic hidràulic d’acord amb el marc regulador 
comprès en el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’aigües (TRLA) i el Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual 
s’aprova el reglament del domini públic hidràulic (RDPH). Els motius en virtut dels 
quals es poden iniciar les extincions de les concessions administratives, a més de la 
pròpia caducitat, d’acord amb el que disposa l’article 53 del TRLA, són les següents:

– A la finalització del termini concessional de la seva vigència, sense perjudici 
que es dugui a terme l’aplicació de la figura de la novació que la Llei preveu no-
més per aquelles concessions d’aigües destinades a reg o abastament de població, i 
que, un cop resolta favorablement, permet al titular de la concessió obtenir un nova 
concessió per al mateix ús i destí de les aigües, sempre i quan ho hagi sol·licitat en 
el tràmit d’audiència prèvia, en el propi expedient de declaració d’extinció del dret 
a l’ús privatiu del domini públic hidràulic, o durant els darrers cinc anys de la vi-
gència del termini concessional. La tramitació de la novació de la concessió haurà 
de ser compatible i prèviament condicionada, atès que es tracta d’atorgar una nova 
concessió, al que determini el corresponent Pla de gestió del districte de conca flu-
vial de Catalunya.

– Per expropiació forçosa, atès que tota concessió està subjecta a expropiació 
forçosa de conformitat amb la legislació general sobre la matèria, a favor d’un altre 
aprofitament que el precedeixi segons l’ordre establert en el Pla de gestió del distric-
te de conca fluvial de Catalunya.

– Per renúncia expressa del titular de la concessió.
La caducitat d’una concessió es pot produir per l’incompliment de qualsevol de 

les seves condicions essencials, així com per l’incompliment dels terminis fixats en 

http://aca-web.gencat.cat/sdim21/


BOPC 479
28 de novembre de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 83 

la seva resolució. També es pot declarar extingit el dret a l’ús privatiu de les aigües 
per la interrupció permanent de l’explotació durant tres anys consecutius, sempre 
que aquella sigui imputable al titular.

Quan s’extingeix el dret concessional reverteixen a l’Estat (gratuïtament i lliu-
res de càrregues) aquelles obres que s’haguessin construït dins del domini públic 
hidràulic per a l’explotació de l’aprofitament, sense perjudici del compliment de les 
condicions estipulades en el document concessional (entre altres, per exemple, se-
guir garantint el cabal de manteniment o ecològic) i d’aquelles altres condicions que 
fessin referència, en el seu cas, a la reversió d’altres elements, encara que estiguessin 
ubicats fora del domini públic hidràulic.

Cal tenir en compte també que l’Administració hidràulica consideri possible i 
convenient, en el moment de la reversió, la continuïtat de l’aprofitament, per la qual 
cosa, en aquests supòsits, podrà exigir al concessionari l’entrega dels béns objecte 
de reversió en condicions d’explotació. Ara bé, si la continuïtat de l’explotació és 
directament inviable, o el seu manteniment resultés contrari a l’interès públic, l’Ad-
ministració podrà exigir la demolició del que hagi estat construït en domini públic 
hidràulic, de conformitat amb la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
(Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre).

Pel que fa al punt G, quant a les conques de l’Ebre de Catalunya, cal dir que la 
gestió per conca hidrogràfica emana de la Directiva 2000/60/CE de 23 d’octubre 
de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la po-
lítica de aigües (d’ara endavant, la Directiva Marc de l’Aigua - DMA). Aquest acte 
legislatiu, que estableix com a unitat de gestió la conca hidrogràfica (vegeu «consi-
derando» 33, ha de transposar-se en cada estat de la Unió Europea. En aquest sentit, 
l’organisme gestor de la conca hidrogràfica de l’Ebre és la Confederación Hidrogrà-
fica del Ebro. Com a tal, té competències plenes en matèria de concessions (Reial 
decret Llei 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. 
Article 24.a).

Quant a la creació d’un organisme de conca del Garona, informem que la trans-
posició de la DMA, determina que la conca de la Garona formi part de la demarca-
ció hidrogràfica de l’Ebre (Reial decret 125/2007, Article 3, apartat 6) i, per tant, és 
una decisió que és competència de l’Estat.

Per tot, el passat 27 d’agost, es va adreçar un escrit al Ministeri per a la Transició 
Ecològica per tal que es preguin en consideració i s’impulsin les mesures adients per 
fer efectives les qüestions plantejades en aquest apartat de la moció.

Quant al punt H, sobre les necessitats de la Selva Marítima:
1r. La carretera GI-600 des de l’enllaç de la C-32 fins a Blanes va ser objecte 

d’unes obres d’eixample i condicionament executades pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat (Política Territorial i Obres Públiques) l’any 2004. Dins de les obres 
fetes s’hi va construir un carril bici sensiblement paral·lel a la GI-600.

2n. S’ha previst la redacció d’un projecte amb l’objectiu de resoldre els accessos 
existents a la carretera C-63 des de i cap a les urbanitzacions de Terrafortuna, Puig-
ventós i Aiguaviva Park. La resta de la carreta C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar 
també s’ha previst que sigui objecte d’altres projectes de millora.

3r. Respecte al projecte EI-TX-05610, es tracta d’un estudi informatiu anomenat 
«Plataformes reservades per a l’autobús a l’eix Blanes-Lloret». Per poder executar 
aquest estudi, caldrà –de forma prèvia– desenvolupar-ho a nivell de projecte cons-
tructiu. A hores d’ara, encara no es disposa del projecte constructiu enllestit.

4t. Pel que fa a la Ronda nord de Lloret de Mar i atès que es tracta d’una ronda 
urbana que no està inclosa en la xarxa de carreteres prevista a la planificació sec-
torial vigent, es considera que, possiblement, hauria de ser el propi Ajuntament qui 
desenvolupés els documents necessaris per poder efectuar les obres al seu càrrec.

5è. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat un pla de millora als 
principals corredors de busos interurbans a Catalunya mitjançant vies específiques 
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o altres mesures infraestructurals i de gestió de trànsit amb l’objectiu de possibilitar 
l’establiment de serveis BRT (bus ràpid trànsit) que millorin l’actual xarxa de serveis 
i especialment que potenciïn la velocitat comercial dels serveis de transport públic 
en autobús per fer-los competitius amb el vehicle privat.

Aquest sistema suposa un pas més per disposar d’uns serveis de busos d’altes 
prestacions a la xarxa de transport interurbà que es va iniciar amb el desenvolupa-
ment de la xarxa exprés-cat i que ara es vol complementar amb l’adopció de mesures 
sobre la infraestructura especialment dissenyades per a aquests serveis, tant pel que 
fa a la creació d’infraestructures segregades com a la millora de gestió de les vies 
existents prioritzant la prestació dels serveis de transport públic col·lectiu.

La xarxa BRCat té com a objectiu proporcionar un sistema de transport col·lectiu 
que pugui assolir els nivells de capacitat d’un sistema ferroviari, però amb la flexibi-
litat de l’autobús. Els corredors BRCat han de combinar estacions, vehicles confor-
tables de baixes emissions, carrils exclusius, plans d’operació flexibles i tecnologia 
per proporcionar un servei eficient i d’alta qualitat enfocat a l’usuari.

D’acord amb l’anterior, es troben en fase d’impuls l’estudi previ del corredors 
BRCat de Blanes a Lloret de Mar, a més dels de Terrassa - Sabadell - Granollers,  
i Manresa - St. Joan de Vilatorrada.

Pel que fa al punt I, el Pla director urbanístic de sòls no sostenibles, està en fase 
d’Avanç. Els suggeriments es tindran en compte en el document que es redactarà 
per a l’aprovació inicial.

Quant al punt J, l’any 2008 van iniciar-se els tràmits per a la construcció d’un 
abocador de residus no especials a Riba-Roja. L’any 2012 es va disposar de l’auto-
rització. A 2012 però, no es va iniciar l’activitat degut a la situació econòmica del 
país. L’any 2017, URBASER va establir una aliança amb el Grup Griñó amb qui van 
crear una UTE per tirar endavant el dipòsit de Riba-roja.

Les instal·lacions que havien quedat sense construir des de la seva autorització 
l’any 2012, van revifar-se a 2018 i es van iniciar els moviments per a la seva cons-
trucció i posada en funcionament.

Actualment, l’empresa ha executat l’obra de construcció del dipòsit i està en dis-
posició d’entrar residus.

La instal·lació ha sol·licitat la inscripció al Registre de gestors i ha presentat do-
cumentació per aquesta inscripció.

Els controls realitzats, tant per l’empresa acreditada que fa el control sectorial, 
com per la pròpia inspecció dels serveis tècnics del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat corroboren que s’ha donat compliment a la resolució.

Pel que fa a la revisió anticipada de l’Autorització Ambiental:
– En resolució de la Secretària de Medi Ambientat i Sostenibilitat en data 15 

d’abril de 2019 es dona inici d’ofici al procediment de revisió anticipada de l’Auto-
rització Ambiental integrada (AAI) atorgada en data 15 de març de 2012 a l’empresa 
Urbaser, SA. (actualment Lestaca Proyectos, SL) per a l’exercici d’una activitat de 
centre de valorització i disposició de residus de classe II emplaçat al paratge Les 
Valls, del terme municipal de Riba-roja d’Ebre.

– Aquesta revisió s’inicia a instància de Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (en 
endavant, CHE) on, en les comunicacions adreçades a la Direcció General de Qua-
litat Ambiental i Canvi Climàtic en dates 14 de març, 2 d’abril i 8 d’abril de 2019, 
posaven de manifest la conveniència que, en cas que es posés en marxa l’activitat, 
la CHE pugui emetre un informe vinculant actualitzat amb les premisses i exigèn-
cies ambientals a les normes i coneixements actualment vigents, atès el temps trans-
corregut des de l’atorgament de l’autorització i les normatives establertes en aquest 
interval o modificades des de llavors, així com diferents avanços tecnològics que 
podrien haver sorgit i hi podrien ser aplicables.

– En data 10 de maig de 2019, l’empresa Lestaca Proyectos, SL va presentar un 
escrit d’al·legacions a la Resolució d’inici de la revisió anticipada de l’Autorització 
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Ambiental, en el que es sol·licitava deixar-la sense efecte. Per tal d’informar-les acu-
radament, es va donar trasllat de les al·legacions a la CHE, que va respondre en data 
15 de juliol de 2019, mantenint-se en els seus arguments. Per aquesta raó, les al·le-
gacions han estat informades en el sentit de considerar procedent la tramitació de la 
revisió de l’Autorització Ambiental.

Pel que fa al punt K, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmos-
fèrica de Catalunya (XVPCA) disposa d’analitzadors automàtics i captadors manu-
als per avaluar els contaminats presents en l’aire. Només els analitzadors automàtics 
permeten determinar les concentracions en base temporal horària.

Pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2) i l’ozó (O3), tots els equips disponibles a 
la XVPCA són analitzadors automàtics. Aquest fet suposa que es puguin determinar 
les concentracions d’aquests contaminants en temps real i com a mitjana horària. El 
Departament de Territori i Sostenibilitat difon aquesta informació mitjançant l’apli-
catiu a la web i l’app per a dispositius mòbils.

En relació amb les partícules en suspensió PM10, la xarxa avalua aquest conta-
minant amb captadors manuals i analitzadors tal com preveu la normativa. Per in-
crementar el nombre de punts de mesura que subministrin informació en temps real, 
s’han anat fent inversions per dotar-la d’equips automàtics que permeten informar 
mitjançant mitjanes horàries. A dia d’avui, la XVPCA disposa d’un nombre impor-
tant d’analitzadors de PM10 que subministren informació en temps real de totes les 
zones de qualitat de l’aire de Catalunya.

La normativa marc sobre gestió i avaluació de la qualitat de l’aire ambient es-
tableix com cal determinar les concentracions dels contaminats i l’avaluació de la 
qualitat de l’aire al territori. Aquesta informació per a Catalunya està disponible a 
la web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Això no obstant, i ateses les 
característiques concretes del territori de Catalunya, hi ha dues zones específiques 
que disposen de taules territorials per a la gestió dels problemes de qualitat de l’aire: 
la conurbació de Barcelona i el Camp de Tarragona. El Departament de Territori i 
Sostenibilitat coordina els organismes que integren les taules de qualitat de l’aire en 
aquestes dues zones, amb l’objectiu d’establir les estratègies de reducció de les emi-
ssions i millora de la qualitat de l’aire (el cas de la conurbació de Barcelona), com 
per establir la planificació de les campanyes específiques de contaminants que pro-
venen bàsicament de fonts industrials (aquest seria el cas del Camp de Tarragona).

Quant al punt L, la taula del Ter, es va crear el desembre del 2016 a partir d’un 
acord que planifica el desplegament d’un seguit d’escenaris (tres), programats a ter-
minis i procedimentats informativament de manera transparent:

All web de l’ACA es poden trobar les actes i presentacions de la Comissió de 
Desembassament del Sistema Ter - Llobregat. En les respectives Comissions de 
Desembassament s’informa de la gestió integrada dels recursos destinats al compli-
ment de l’acord de la Taula del Ter.

Pel que fa al punt M, el Departament d’Interior comparteix la necessitat d’incre-
mentar les partides pressupostàries destinades a la prevenció i a l’extinció d’incendis. 
En aquest sentit, el Projecte Bombers 2025 recull: «Una de les primeres debilitats 
actuals del cos de Bombers que cal considerar seriosament és la insuficiència pres-
supostària. Especialment en els darrers 8 anys, les circumstàncies polítiques i eco-
nòmiques del país han conduït a una situació pressupostària inadequada respecte del 
model de desplegament estratègic del cos de Bombers de Catalunya, que no ha per-
mès el seu sosteniment en el decurs del temps.»

El Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments (DGPEIS) per al període 2017-2022, aprovat per Acord de Govern 
GOV/126/2016, i el Projecte Bombers 2025 identifiquen les necessitats de vestuari, 
del material dels bombers i dels parcs de bombers de la Generalitat de Catalunya. 
La gestió administrativa de la DGPEIS està focalitzada en l’assoliment de les fites 
marcades en el Pla esmentat.
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Les accions per millorar, adequar i actualitzar les mancances del cos de Bom-
bers s’estan reforçant durant aquest any 2019.

En la plataforma electrònica de contractació pública es poden consultar les dife-
rents formalitzacions, adjudicacions de contractes, anuncis de licitacions publicats 
durant aquest any 2019, així com les alertes futures programades per la DGPEIS.

Altrament, cal fer avinent que pel que fa als incendis de vegetació, el Departa-
ments d’Interior coordina amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
(DARP) les actuacions durant la campanya forestal, que comporta el desplegament 
de més efectius per a la vigilància, prevenció i extinció. En concret, la Direcció Ge-
neral d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi té encomanada la prevenció dels 
incendis forestals i és dins d’aquesta responsabilitat on s’emmarca el sistema d’ava-
luació de l’evolució del perill d’incendi forestal.

Així mateix, dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 
2014-2020, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) 
ha publicat la RESOLUCIÓ ARP/1474/2019, de 20 de maig, per la qual es convo-
quen per a l’any 2019 els ajuts a la gestió forestal sostenible que contemplen, entre 
altres mesures, la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal 
(operació del PDR 08.03.01).

L’import destinat a aquesta convocatòria d’ajuts per actuacions en matèria de 
prevenció d’incendis forestals per al 2019 és de 2.852.631,58 € (1.626.000 € a càr-
rec del pressupost del DARP i 1.226.631,58 € a càrrec del fons FEADER). Aquesta 
quantitat està igualment prevista per a les anualitats següents del PDR.

Així mateix, al Pla Econòmic Financer (PEF) entre el DARP i Forestal Catala-
na, SA s’ha pressupostat 1,5 M€ en inversions d’actuacions en matèria de prevenció 
d’incendis forestals, per aquesta anualitat 2019 i està prevista la mateixa quantitat 
per a l’any 2020.

Les actuacions relacionades amb la prevenció d’incendis forestals incloses en el 
PEF de Forestal Catalana, SA, com són els tractaments silvícoles, el tractament de 
les restes vegetals, la creació i arranjament de camins d’accés a forests i la construc-
ció de basses i punts d’aigua, estan cofinançades pel Programa Operatiu FEDER 
Catalunya 2014-2020.

Per a l’exercici 2019 s’ha aconseguit poder destinar els retorns del FEDER a no-
ves actuacions en matèria de prevenció d’incendis forestals, que seran efectius per a 
l’execució 2020, i que suposaran uns fons addicionals de 462.563, 50 €.

Així mateix, si finalment s’aproven els pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per al 2020, hi ha la previsió d’incloure en el pressupost inicial 2020 recursos 
procedents del FEDER que ajudin a incrementar les actuacions en l’àmbit de la pre-
venció. En concret, està previst consignar recursos finançats amb fons FEDER per 
import de 707.452,83 €.

Com a actuació destacable que coadjuvarà amb l’objectiu d’incrementar els mit-
jans destinats a la prevenció d’incendis forestals, cal mencionar l’Acord el Govern 
GOV/107/2019, de data 16 de juliol de 2019, pel qual s’aprova el Pla Estratègic del 
Cos d’Agents Rurals (PECAR) 2019-2024.

El PECAR 2019-2024 té com a objectiu definir l’estratègia de desenvolupament 
del Cos d’Agents Rurals a fi d’identificar les mancances actuals per poder plantejar 
solucions i planificar les millores necessàries que cal tirar endavant en els pròxims 
anys, i donar l’impuls necessari perquè el Cos d’Agents Rurals pugui desenvolupar 
les seves funcions de servei públic, pel que fa a la preservació del medi ambient, 
entre les quals trobem la prevenció d’incendis forestals, amb un alt grau de qualitat, 
professionalitat i efectivitat.

Pel que fa a la col·laboració amb els responsables dels mitjans d’extinció, cal 
indicar que els projectes d’infraestructures estratègiques de prevenció dels grans 
 incendis forestals que es redacten des del DARP, es realitzen amb la col·laboració 
del personal de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, 
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perquè és important que en el disseny de les actuacions de prevenció es tinguin en 
compte les maniobres d’extinció.

Quant al punt N, la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Ca-
talunya, corresponent al segon cicle (2016-2021), està integrada pel Pla de gestió del 
districte de conca fluvial de Catalunya (2016–2021) i el seu Programa de mesures. 
Aquest programa de mesures, pel que respecta a aquesta mesura en concret esta-
bleix: «es planteja la implantació progressiva dels cabals de manteniment tot obrint 
un període de concertació entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i els usuaris, 
tenint en compte les possibilitats de flexibilització dels aprofitaments i els títols con-
cessionals».

Així, un dels objectius principals de la planificació hidrològica és garantir l’ex-
plotació sostenible dels aqüífers. Per això, l’ACA impulsa l’explotació coordinada 
dels recursos subterranis i els superficials per part dels operadors de l’abastament.

S’han incoat diversos expedients sancionadors per no disposar dels sistemes 
d’alliberament i mesura dels que preveu l’article 19 de les determinacions normati-
ves del PGDCFC (Decret 1/2017).

Pel que fa al punt O, el nou Pla de Ports de Catalunya. Horitzó 2030, (actualment 
en fase de resposta a les al·legacions a la informació pública i institucional), impul-
sat pel Departament de Territori i Sostenibilitat com a una de les principals eines de 
política portuària del Govern, estableix i programa accions a aplicar per implantar 
el necessari canvi de model energètic en els ports de manera compatible a un pro-
grama adaptat a la demanda dels serveis portuaris.

Aquest nou Pla de Ports defineix 7 línies estratègiques que han d’articular les lí-
nies d’actuació per fer front als reptes plantejats en el sistema portuari català en els 
pròxims anys. Dins aquestes línies estratègiques hi ha la dedicada a la sostenibilitat 
ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic. De les línies d’actuació definides 
dins la línia estratègica esmentada s’hi troba la contribució a la mitigació del canvi 
climàtic essent una acció concreta i definida, l’estratègia d’impuls de les energies re-
novables i de baix impacte ambiental i electrificació progressiva dels ports.

Així, el Govern de la Generalitat de Catalunya està impulsant, iniciatives per 
consolidar els ports catalans com a infraestructures sostenibles amb l’entorn, en 
correspondència amb el que preveu la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climà-
tic. En aquest sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat, com administració 
portuària, vetlla perquè les polítiques, la planificació, l’elaboració i execució de pro-
jectes i la gestió de les infraestructures portuàries incorporin els elements relatius a 
la mitigació i adaptació al canvi climàtic previstos a la Llei esmentada.

Atès que la sostenibilitat ambiental és un àmbit d’aplicació transversal en tots els 
sectors del territori, s’estima necessari millorar l’eficiència energètica del sistema 
portuari establint sinergies amb altres sectors per tal que els beneficis associats al 
canvi energètic tinguin una major repercussió. A banda de fomentar l’ús d’energies 
renovables de forma global, es particularitzarà pel sistema portuari català potenciant 
la recerca de mesures que prioritzin les energies amb baix impacte mediambiental.

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

Entre d’altres, s’avaluarà la possibilitat d’implementar cadenes logístiques d’ener-
gies de baix impacte ambiental com ara el Gas Natural Liquat i el Gas Liquat de 
Petroli.

En qualsevol cas, la reducció d’emissions passa necessàriament per la reducció 
de la dependència de combustibles fòssils i l’aposta per les renovables. L’Estratègia 
d’impuls de les energies renovables i de baix impacte ambiental i electrificació dels 
ports preveu establir les actuacions necessàries per materialitzar aquesta aposta.
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Així mateix, i dins les accions que es proposen concretament en el sector turístic 
i de creuers està la de promoure mesures d’estalvi energètic facilitant l’alimentació 
elèctrica directa als creuers.

En quant al calendari que el nou Pla de Ports estableix, posar en marxa l’estratè-
gia d’impuls de les energies renovables i de baix impacte ambiental i electrificació 
progressiva dels ports entra dins les fites a 4 anys vista des de l’aprovació del Pla. 
Concretament per aquesta acció el desenvolupament es preveu durant els anys 2019, 
2020, 2021 i 2022.

També resulta necessari la realització d’un Inventari d’emissions de Gasos 
d’Efecte Hivernacle (GEH) per al conjunt del sistema portuari català i la posterior 
definició d’una Estratègia de reducció d’emissions de GEH.

Pel que fa a la creació d’una àrea de control d’emissions al Port de Barcelona la 
Proposició de llei de ports en la seva Disposició addicional dotzena estableix que el 
Govern ha d’impulsar, amb els països de la Mediterrània, la creació d’una àrea de 
control d’emissions de sofre (ECA) a la mar Mediterrània, per a limitar el contin-
gut de sofre dels combustibles d’ús marítim. Una vegada aprovada, caldrà portar a 
terme aquest impuls.

Actualment, respecte als ports de Barcelona i Tarragona la Generalitat de Ca-
talunya ostenta competències molt delimitades quant a la seva gestió. Tanmateix 
l’objectiu reflectit al Pla de Ports, com a instrument de política portuària de la Ge-
neralitat de Catalunya, serà impulsat en la mesura del possible en aquests dos ports 
d’interès general.

En relació al Port de Barcelona, cal precisar que el transport marítim té caràcter 
internacional i els vaixells tenen una normativa que depèn de l’aplicació de con-
venis internacionals supeditats a la seva entrada en vigor i al seu compliment har-
monitzat en totes les regions del món. Això fa que actuar sobre les emissions dels 
vaixells que escalen en un port sigui mésdificultós.

Tot i això, per reduir les emissions dels vaixells, el Port de Barcelona treballa en 
3 eixos: incentivar econòmicament els vaixells que son més nets, promoure el gas 
natural com a combustible alternatiu més net per a la propulsió dels vaixells i es-
tendre la infraestructura de connexió elèctrica als molls per a connectar els vaixells 
quan fan escala.

1. Bonificar vaixells més nets.
La majoria de ports opta per utilitzar els incentius a les taxes portuàries per atreu-

re vaixells més nets o bé aconseguir que els vaixells que facin escala al port adop-
tin mesures per reduir les emissions. Al món existeixen actualment uns 50 sistemes 
d’avaluació del comportament ambiental d’un vaixell, en funció del qual atorguen 
una puntuació, índex numèric o un certificat. D’aquests sistemes, n’hi ha 3 que son 
els més utilitzats, coneguts i acceptats per les navilieres: el Green Award, el Environ-
mental Shipping Index (ESI) i el Clean Shipping Index (CSI). L’aplicació dels sis-
temes d’avaluació ambiental com a requisit per a bonificar les taxes dels vaixells és 
efectiu i dona com a resultat una adaptació de les companyies navilieres a nous estàn-
dards més nets i, entre d’altres, amb menys emissions.

L’any 2015, el port va incorporar com a criteris de bonificació els 3 esquemes 
esmentats per accedir a la bonificació del 5% que fixa l’actual legislació portuària. 
El problema és que la legislació portuària actual limita al 5% la quantia bonificable 
als vaixells per comportament ambiental.

Per aquesta raó, i sent conscients de que cal bonificar els vaixells de manera més 
generosa i poder incentivar de forma efectiva que els vaixells que visitin el port tin-
guin un comportament més respectuós amb el medi ambient, a finals de 2016, el 
port va remetre a Puertos del Estado una proposta de canvi de llei de ports en l’apar-
tar de bonificacions per permetre que els ports del sistema espanyol puguin bonifi-
car fins al 40% les taxes dels vaixells més verds, com estan començant a fer els ports 
més importants del món i més preocupats per les qüestions ambientals.
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A banda d’aquesta bonificació de caràcter general, a nivell estatal els ports in-
centiven fins al 50% la taxa del vaixell a aquells que estan propulsats per gas natural 
o bé estan connectats a la xarxa elèctrica durant la seva estada a port.

En el cas del Port de Barcelona, aquest incentiu s’ha incrementat un 30% addi-
cional mitjançant descomptes en les bonificacions comercials. Per a creuers, s’aplica 
també un descompte addicional segons el seu nivell d’emissions de NOx que fixa el 
Codi Tècnic de l’annex VI del Conveni per Prevenir la Contaminació Marina des de 
Vaixells (CONVENI MARPOL). Així, en el cas de vaixells que compleixen el tier I  
d’emissions s’aplica un 6% de descompte i un 12% per als de tier II.

2. Promoure el gas natural
També, amb l’objectiu de reduir al màxim les emissions i, per tant, la contribu-

ció de l’activitat portuària a la concentració de contaminants a la ciutat, el Port de 
Barcelona promou el gas natural com a combustible de mobilitat per a vaixells, ca-
mions i maquinària terrestre, entre d’altres mesures recollides al Pla de Millora de 
la Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona.

Per promoure aquesta gasificació del transport de mercaderies, s’ha treballat en 
4 eixos:

– Creant infraestructura de subministrament de gas natural liquat (GNL) per a 
vaixells gràcies a la remodelació de l’atrac de la planta de regasificació d’ENAGAS 
i a l’atracció de gavarres per operar al port i fer el subministrament de GNL a vai-
xells.

– Bonificant els vaixells que visitin el port i que siguin propulsats per GNL.
– Regulant les operacions de subministrament de GNL a vaixell des de cisterna 

i des de gavarra.
– Desenvolupant projectes pilot per a demostrar la viabilitat tècnica, econòmica 

i de seguretat de l’ús del gas natural en diferents segments de mobilitat. En aquest 
sentit, el port ha desenvolupat, o està en fase de fer-ho, un total de 8 projectes de 
demostració i pilots. Entre aquests cal destacar la incorporació d’un motor auxiliar  
de gas natural a un ferri, la conversió a gas natural d’una màquina de manipulació de  
contenidors, la construcció d’una gasinera per a subministrament de GNL i gas na-
tural comprimit a camions i vehicles lleugers, i la conversió a gas de 26 camions.

Gràcies a aquest impuls, el Port de Barcelona s’ha convertit en el primer port del 
Mediterrani que té activitat de subministrament de GNL a vaixell. Actualment, al 
port hi fa escala de forma regular dos creuers (un s’incorpora el desembre de 2019) 
i dos ferris de gas natural.

3. Connexió elèctrica de vaixells
La connexió elèctrica dels vaixells atracats al port a la xarxa elèctrica per 

 estalviar el funcionament dels motors auxiliars de dièsel que generen emissions es 
una solució que han adoptat diversos ports arreu del món per reduir les emissions 
i millorar la qualitat de l’aire, i que cada cop més ports aniran adoptant per reduir 
les emissions contaminants i també per reduir les emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle.

La Directiva europea 94/2014 sobre infraestructures de combustibles alternatius 
s’ha inclòs la recomanació que l’any 2025 els ports principals d’Europa haurien de 
disposar d’infraestructures de connexió als molls per permetre que els vaixells s’hi 
connectin durant la seva estada. En el Marc d’Acció Nacional de desplegament de la 
directiva es recull aquesta necessitat i es recomana actuar contra els principals obs-
tacles per a la seva implantació com es el cas dels peatges a la electricitat i el terme 
de potència a la electricitat subministrada als vaixells.

No obstant això, un dels altres obstacles per a la implantació es la necessitat de 
disposar d’elevades potències d’electricitat per donar subministrament suficient per 
a determinats vaixells grans com els creuers i els grans portacontenidors.

Fins ara, al Port de Barcelona s’hi han fet dues iniciatives sobre connexió de vai-
xells a moll. La primera va ser en el marc del projecte europeu CORE LNGas hive, 
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subactivitat EPT1 sobre connexió elèctrica a vaixell des de motor generador de gas, 
i va ser fet durant quatre escales del vaixell ro-ro L’AUDACE de la naviliera SUAR-
DIAZ el mes de desembre de 2017. La connexió va ser en alta tensió (20 kV) i per 
una potència de 800 kW.

La segona experiència es la connexió a la Marina Barcelona 92 d’un iot gran du-
rant la seva estada a la drassana per al manteniment. Es tracta d’una connexió a 6,6 kV  
i 2.000 kW.

Actualment, el Port es planteja endegar un gran projecte per electrificar els seus 
molls on fan escales els creuers, car carriers, portacontenidors i ferris en un termini 
de 7 anys. El primer pas ha estat sol·licitar la connexió una alta tensió des de la xarxa 
troncal de Red Electrica Española por poder tenir capacitat assegurada per assolir 
la potència requerida que s’estima en uns 80.000 kW per a tots els molls. En espera 
de rebre l’autorització, la pretensió es dissenyar una infraestructura nova de xarxa 
elèctrica a mitja tensió (25 kV) exclusivament per a donar serveis als vaixells atra-
cats i separada de la xarxa de distribució de companyia. El consum estimat màxim 
de tots els vaixells connectats s’estima en més de 100 GWh anuals, aproximadament 
el 40% de tot el consum elèctric del port a dia d’avui.

El calendari de tasques en el que s’està treballant preveu que progressivament 
es vagi desplegant aquesta xarxa a través d’estacions transformadores i centres de 
comandament per ajudar a ramificar fins arribar als molls on s’hi connectaran els 
vaixells.

Pel que fa a impulsar la creació d’una ECA, l’Organització Marítima Internacio-
nal està promovent la creació de una ECA en el Mediterrani, alhora que la Comissió 
Europea també ha fet propostes de crear una zona de baixes emissions a les costes 
europees. El Port de Barcelona defensa que la ECA sigui declarada a nivell de tot el 
Mar Mediterrani i no només a les aigües territorials dels estats membres europeus ja 
que aquesta segona opció podria desviar el tràfic marítim per la banda sud del Medi-
terrani, cosa que perjudicaria als ports europeus, situats en la banda Nord del Mar.

Amb l’impuls de l’estat francès i el recolzament d’Itàlia i d’Espanya, es preveu 
que la proposta d’ECA al Mediterrani es presenti al Comitè de Protecció Marí de 
la Organització Marítima Internacional en la sessió del proper any 2020. La seva 
aprovació estimem que serà sobre l’any 2022 o 2023 i la seva entrada en vigor seria 
sobre l’any 2025. La designació del Mediterrani com a ECA serà per a emissions de 
SOx (obligació d’usar combustibles baixos en sofre, com el dièsel marí) i NOx (a 
partir de l’any d’entrada en vigor, els nous vaixells hauran de portar filtres per eme-
tre un 80% menys de NOx).

Quant al punt P, actualment, el Parlament de Catalunya està tramitant la propo-
sició de llei de protecció de les oliveres monumentals. Concretament, ha finalitzat el 
període de presentació de les esmenes a l’articulat. Amb l’aprovació d’aquesta llei es 
disposarà d’eines per a la seva protecció.

Barcelona, 19 de novembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies sobre la pèrdua de 80 milions d’euros de fons europeus pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el període 2010-
2016
354-00198/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 50157).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies, 18.11.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies sobre la manca de recursos i l’impagament a les entitats 
i els treballadors que duen a terme la protecció de menors com 
a col·laboradors de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
354-00203/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs (reg. 51592).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies, 18.11.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre la investigació de la no utilització dels fons assignats pel Fons 
Social Europeu entre el 2013 i el 2015
354-00204/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susanna Segovia Sánchez, juntament amb una altra 
diputada del GP CatECP (reg. 51620).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies, 18.11.2019.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist, coordinador de la Creu 
Roja a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies perquè presenti l’estudi Pobresa intermitent i fragilitat social 
corresponent a l’octubre del 2019
356-00635/12

SOL·LICITUD

Presentació: Saloua Laouaji Faridi, del GP JxCat, Marta Vilalta i Torres, del  
GP ERC (reg. 51271).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
18.11.2019.

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

Compareixença en ponència de Josep Maria Ustrell, professor del 
Departament d’Odontoestomatologia de la Facultat d’Odontologia 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
353-00448/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei del servei 
d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental 
infantil a Catalunya», el 31.10.2019.

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00181/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 52289 / Coneixement: 26.11.2019

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, els dies 
25 i 26 de novembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del 
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despatx del seu Departament el vicepresident del Govern i conseller d’Economia  
i Hisenda.

Ben cordialment,

Barcelona, 19 de novembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 240/2019, de 19 de novembre, d’encàrrec del despatx del con-
seller de Treball, Afers Socials i Famílies al vicepresident del Govern i conseller d’Eco-
nomia i Hisenda, els dies 25 i 26 de novembre de 2019, és publicat al DOGC 8009, del  
25 de novembre de 2019.

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe de política lingüística corresponent al 2018
334-00082/12

PRESENTACIÓ: CONSELLERA, DEL DEPARTAMENT DE CULTURA

Reg. 52189 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Cultura: Mesa del Parlament, 

26.11.2019

Al president del Parlament
Benvolgut senyor,
D’acord amb l’article 39.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüís-

tica, em plau fer-vos arribar l’Informe de Política Lingüística 2018, elaborat per la 
Direcció General de Política Lingüística, que conté les dades que permeten conèixer 
la situació de la llengua catalana i de l’occità aranès en diversos àmbits de la socie-
tat, i les principals accions de govern en matèria de política lingüística realitzades 
durant l’any.

Molt cordialment,

Barcelona, 20 de novembre de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

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

https://www.parlament.cat/document/publicacions/30553231.pdf
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