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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.03. Decrets llei

Decret llei 5/2019, del 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge
203-00013/12
Constatació de la derogació 11

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ús del català a l’Administració de justícia
250-00659/12
Retirada 11

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12
Tramitació pel procediment d’urgència 12

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’esport de Catalunya
202-00009/12
Inici de la tramitació parlamentària 12

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 36

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
202-00037/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 36

Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l’impost de transmissions patri-
monials i actes jurídics documentats
202-00051/12
Esmenes a la totalitat 37

Proposició de llei de supressió de diversos impostos
202-00052/12
Esmenes a la totalitat 37

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista, per la instauració d’unitats de valoració fo-
rense integral, per la lluita contra la violència masclista
202-00053/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 38
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de la destinació del 0,7% dels ingressos 
propis no condicionats a polítiques públiques de cooperació internacional
250-00573/12
Rectificació del text presentat 39

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Els 
Ganxets, de Reus
250-00729/12
Esmenes presentades 39

Proposta de resolució sobre el suport i la protecció a les dones activistes al món
250-00732/12
Esmenes presentades 40

Proposta de resolució sobre la signatura d’un memoràndum d’entesa entre la Secre-
taria General Iberoamericana i la Generalitat per a impulsar la mobilitat d’estudiants 
i professors d’universitats i centres de recerca d’Iberoamèrica
250-00735/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en organismes inter-
nacionals
250-00736/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions de l’Hospital Clínic de 
Barcelona
250-00737/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00765/12
Presentació: GP Cs 41

Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i cultures dels alumnes a 
Catalunya
250-00766/12
Presentació: GP Cs 42

Proposta de resolució sobre la inclusió d’universitats catalanes al programa Cam-
pus Científics d’Estiu
250-00767/12
Presentació: GP Cs 43

Proposta de resolució sobre les millores en la gestió de les subvencions de la Di-
recció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00768/12
Presentació: GP Cs 45

Proposta de resolució sobre la formació en la detecció i prevenció del maltractament 
infantil per als professionals de la pediatria
250-00769/12
Presentació: GP Cs 47

Proposta de resolució sobre el garantiment de les condicions dels centres espe-
cials de treball
250-00770/12
Presentació: GP Cs 49

Proposta de resolució sobre el millorament de la inserció laboral de les persones 
amb discapacitat
250-00771/12
Presentació: GP JxCat, GP ERC 50

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00772/12
Presentació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 52

Proposta de resolució sobre l’ús del català en l’Administració de justícia
250-00773/12
Presentació: GP CatECP 54



BOPC 320
29 d’abril de 2019

Taula de contingut 3

Proposta de resolució sobre l’Escola Font de la Pólvora, de Girona
250-00774/12
Presentació: GP PSC-Units 57

Proposta de resolució sobre l’adscripció de l’Oficina pels Drets Civils i Polítics al 
Síndic de Greuges
250-00775/12
Presentació: GP PSC-Units 58

Proposta de resolució sobre els alts del Golan
250-00776/12
Presentació: GP PSC-Units 59

Proposta de resolució sobre els assentaments a Cisjordània
250-00777/12
Presentació: GP PSC-Units 60

Proposta de resolució sobre la situació al Sudan
250-00778/12
Presentació: GP PSC-Units 61

Proposta de resolució sobre les eleccions legislatives a Benín
250-00779/12
Presentació: GP PSC-Units 62

Proposta de resolució sobre la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada 
contra la Violència Masclista
250-00780/12
Presentació: GP PSC-Units 63

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball a l’arxiu 
dels jutjats de Vic
250-00781/12
Presentació: GP Cs 64

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l’aprenentatge de l’anglès a la 
universitat
250-00782/12
Presentació: GP Cs 65

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals dels trans-
portistes portuaris
250-00783/12
Presentació: GP CatECP 66

Proposta de resolució sobre els treballadors jubilats d’Endesa
250-00784/12
Presentació: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP CUP-CC, SP PPC 67

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat
250-00785/12
Presentació: GP Cs 68

Proposta de resolució sobre la reobertura de la comissaria dels Mossos d’Esquadra 
de la plaça de Catalunya de Barcelona
250-00786/12
Presentació: GP PSC-Units 70

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi dels comptes 
de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no 
administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016
256-00023/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 71

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català de 
l’Esport, corresponent al 2016
256-00024/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 72
Termini per a proposar compareixences 72
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els abusos sexuals 
a infants
252-00017/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 72

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2019, sobre l’agregat de les univer-
sitats públiques de Catalunya, corresponent al 2016 i al 2017
258-00017/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 73
Termini per a demanar la presentació de l’informe 73

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 51/XII, sobre les necessitats dels alumnes 
sords
290-00036/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  74

Control del compliment de la Resolució 77/XII, sobre salut mental
290-00062/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  75

Control del compliment de la Resolució 178/XII, sobre la repressió de les protestes 
pel trasllat a Jerusalem de l’ambaixada dels Estats Units d’Amèrica a Israel
290-00158/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  77

Control del compliment de la Resolució 162/XII, sobre l’ús del vehicle elèctric
290-00164/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  78

Control del compliment de la Resolució 185/XII, sobre la realitat sociolaboral del 
col·lectiu de persones transgènere
290-00166/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  82

Control del compliment de la Resolució 190/XII, sobre les llistes d’espera en el sis-
tema sanitari públic
290-00171/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  83

Control del compliment de la Resolució 191/XII, sobre la seguretat dels pacients of-
talmològics de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
290-00172/12
Sol·licitud de pròrroga 84
Pròrroga del termini per a retre comptes 84

Control del compliment de la Resolució 192/XII, sobre la implantació del Codi risc 
de suïcidi amb perspectiva de gènere
290-00173/12
Sol·licitud de pròrroga 84
Pròrroga del termini per a retre comptes 85

Control del compliment de la Resolució 193/XII, sobre la prevenció del suïcidi
290-00174/12
Sol·licitud de pròrroga 85
Pròrroga del termini per a retre comptes 85

Control del compliment de la Resolució 194/XII, sobre l’accés a dispositius per a 
mesurar la glucosa en persones diabètiques
290-00175/12
Sol·licitud de pròrroga 86
Pròrroga del termini per a retre comptes 86
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Control del compliment de la Resolució 195/XII, sobre els concursos públics de res-
tauració del Departament de Salut
290-00176/12
Sol·licitud de pròrroga 86
Pròrroga del termini per a retre comptes 87

Control del compliment de la Resolució 196/XII, sobre l’ajut als pacients d’iDental
290-00177/12
Sol·licitud de pròrroga 87
Pròrroga del termini per a retre comptes 87

Control del compliment de la Resolució 199/XII, sobre el desplegament de la Llei 
10/2015, de formació i qualificació professionals
290-00180/12
Sol·licitud de pròrroga 87
Pròrroga del termini per a retre comptes 88

Control del compliment de la Resolució 200/XII, sobre el projecte definitiu de cons-
trucció de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
290-00181/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  88

Control del compliment de la Resolució 201/XII, sobre la construcció definitiva de 
l’Escola Badalona Port i el garantiment d’una educació pública de qualitat a Badalona
290-00182/12
Sol·licitud de pròrroga 88
Pròrroga del termini per a retre comptes 89

Control del compliment de la Resolució 202/XII, sobre el manteniment de la segona 
línia de P3 de l’Escola Bellavista - Joan Camps i Giró, de les Franqueses del Vallès
290-00183/12
Sol·licitud de pròrroga 89
Pròrroga del termini per a retre comptes 89

Control del compliment de la Resolució 203/XII, sobre el Complex Educatiu de Tar-
ragona
290-00184/12
Sol·licitud de pròrroga 90
Pròrroga del termini per a retre comptes 90

Control del compliment de la Resolució 204/XII, sobre els menjadors escolars i els 
alumnes amb trastorn de l’espectre autista
290-00185/12
Sol·licitud de pròrroga 90
Pròrroga del termini per a retre comptes 91

Control del compliment de la Resolució 205/XII, sobre el tractament a l’escola de 
les noves formes d’esclavitud
290-00186/12
Sol·licitud de pròrroga 91
Pròrroga del termini per a retre comptes 91

Control del compliment de la Resolució 206/XII, sobre la creació d’un grup interde-
partamental per a afrontar la problemàtica de la manca de graduació en educació 
secundària obligatòria
290-00187/12
Sol·licitud de pròrroga 91
Pròrroga del termini per a retre comptes 92

Control del compliment de la Resolució 211/XII, per la qual s’aprova el Compte ge-
neral de la Generalitat corresponent al 2015
290-00190/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  92

Control del compliment de la Resolució 243/XII, sobre la modificació del Decret 
86/2012, del 31 de juliol, d’aprovació del Reglament dels jocs del bingo
290-00219/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  96

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 10/XII, sobre turisme
390-00010/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 96
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Control del compliment de la Moció 15/XII, sobre les conseqüències socials, ecolò-
giques i laborals del model turístic
390-00015/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 97

Control del compliment de la Moció 20/XII, sobre l’agenda 2030 per al desenvolu-
pament sostenible
390-00020/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 98

Control del compliment de la Moció 26/XII, sobre les conseqüències de les normes 
imposades pels mercats financers respecte a les polítiques públiques
390-00026/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 99

Control del compliment de la Moció 27/XII, sobre el Pacte nacional per a la socie-
tat digital
390-00027/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 101

Control del compliment de la Moció 31/XII, sobre la funció pública
390-00031/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 105

Control del compliment de la Moció 32/XII, sobre la lluita contra les violències mas-
clistes
390-00032/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 108

Control del compliment de la Moció 33/XII, sobre els drets civils i polítics dels 
membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya constituïda a l’empara de la Llei 
19/2017, del referèndum d’autodeterminació
390-00033/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 113

Control del compliment de la Moció 35/XII, sobre la situació de les plantilles dels 
cossos de mossos d’esquadra i bombers
390-00035/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 113

Control del compliment de la Moció 36/XII, sobre la situació dels cossos de mossos 
d’esquadra i bombers
390-00036/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 115

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en comissió de Maria Teresa Adell, gerent de la Mancomuni-
tat de la Taula del Sénia, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00734/12
Sol·licitud 121

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Antich, president de l’Associació Terri-
tori Sénia, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00735/12
Sol·licitud 122

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Porta, propietari de les finques del Museu 
Natural de les Oliveres Mil·lenàries de l’Arion i del Molí de la Creu, amb relació a la 
Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00736/12
Sol·licitud 122

Proposta d’audiència en comissió de Paco Zapater, advocat i impulsor de la reco-
llida de signatures per a la protecció de les oliveres, amb relació a la Proposició de 
llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00737/12
Sol·licitud 122

Proposta d’audiència en comissió de Jeroni Castell, xef i propietari del Restaurant 
Les Moles, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00738/12
Sol·licitud 122
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Proposta d’audiència en comissió de Vicent Guimerà, xef i propietari del Restaurant 
L’Antic Molí, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00739/12
Sol·licitud 122

Proposta d’audiència en comissió de Joan Biosca, pagès i representant de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protec-
ció d’oliveres monumentals
352-00740/12
Sol·licitud 123

Proposta d’audiència en comissió de Leonardo Bel Lleixà, gerent de l’empresa de 
gestió de serveis turístics Conficon, amb relació a la Proposició de llei de protecció 
d’oliveres monumentals
352-00741/12
Sol·licitud 123

Proposta d’audiència en comissió de Núria Ventura Brusca, alcaldessa d’Ulldecona 
(Montsià), amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00742/12
Sol·licitud 123

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb re-
lació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00743/12
Sol·licitud 123

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb re-
lació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00754/12
Sol·licitud 123

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup d’Estudis i Pro-
tecció dels Ecosistemes Catalans amb relació a la Proposició de llei de protecció 
d’oliveres monumentals
352-00755/12
Sol·licitud 124

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Salvem lo Montsià amb 
relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00756/12
Sol·licitud 124

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Territori del 
Sénia amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00757/12
Sol·licitud 124

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Mancomunitat de la Tau-
la del Sénia amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00758/12
Sol·licitud 124

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial d’Engi-
nyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de protecció d’oliveres monumentals
352-00759/12
Sol·licitud 124

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Plataforma Salvem lo 
Montsià amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00760/12
Sol·licitud 125

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Mancomunitat de la Tau-
la del Sénia amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00761/12
Sol·licitud 125

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb re-
lació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00762/12
Sol·licitud 125
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves Agricultors i Ra-
maders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00763/12
Sol·licitud 125

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers 
Agrònoms de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00764/12
Sol·licitud 125

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Coope-
ratives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oli-
veres monumentals
352-00765/12
Sol·licitud 126

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Coope-
ratives Oleícoles del Baix Ebre i el Montsià amb relació a la Proposició de llei de 
protecció d’oliveres monumentals
352-00766/12
Sol·licitud 126

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Mancomunitat Taula 
del Sénia amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00783/12
Sol·licitud 126

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la plataforma Salvem lo 
Montsià amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00784/12
Sol·licitud 126

Proposta d’audiència en comissió de Ramon Sarroca, en representació de la Fede-
ració de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
protecció d’oliveres monumentals
352-00785/12
Sol·licitud 126

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Coopera-
tives Oleícoles del Baix Ebre i el Montsià (Acobem) amb relació a la Proposició de 
llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00786/12
Sol·licitud 127

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb re-
lació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00787/12
Sol·licitud 127

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup d’Estudis i Pro-
tecció dels Ecosistemes Catalans amb relació a la Proposició de llei de protecció 
d’oliveres monumentals
352-00788/12
Sol·licitud 127

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació d’Agricultors 
Viveristes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00789/12
Sol·licitud 127

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Viveristes 
de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00790/12
Sol·licitud 127

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves Agricultors i Ra-
maders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00791/12
Sol·licitud 128
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Proposta d’audiència en comissió d’Ignasi Aldomà, professor de la Universitat de 
Lleida, expert en gestió del paisatge i del paisatge cultural, amb relació a la Propo-
sició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00793/12
Sol·licitud 128

Proposta d’audiència en comissió de Llorenç Prats, professor de la Universitat de 
Barcelona, especialista en antropologia i turisme cultural, amb relació a la Proposi-
ció de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00794/12
Sol·licitud 128

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Roé, pagès i propietari d’oliveres al Mont-
sià, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00795/12
Sol·licitud 128

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00796/12
Sol·licitud 128

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00797/12
Sol·licitud 129

Proposta d’audiència en comissió de Paco Lavega, regidor de l’Ajuntament d’Ullde-
cona, expert en dinamització turística i gestió del patrimoni, amb relació a la Pro-
posició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00798/12
Sol·licitud 129

Proposta d’audiència en comissió de Josep Aragonès, director tècnic del Consorci 
de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, amb relació a la Proposició de llei 
de protecció d’oliveres monumentals
352-00799/12
Sol·licitud 129

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Porta, pagès i propietari d’oliveres mil-
lenàries, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00800/12
Sol·licitud 129

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Bort, regidor de Medi Ambient de l’Ajun-
tament d’Alcanar, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monu-
mentals
352-00801/12
Sol·licitud 129

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agrupació de Coopera-
tives d’Oli del Montsià (Acomont) amb relació a la Proposició de llei de protecció 
d’oliveres monumentals
352-00802/12
Sol·licitud 130

Proposta d’audiència en comissió de Joan Monteso, pagès i propietari d’oliveres, 
amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00803/12
Sol·licitud 130

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

Compareixença d’una representació de l’Associació de Directors i Gerents de Ser-
veis Socials davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la 
Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00292/12
Substanciació 130
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Compareixença d’una representació de la Fundació Salut i Envelliment davant la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la 
Gent Gran
357-00294/12
Substanciació 130

Compareixença de Jordi Tudela Fernández, especialista en dependència, davant la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la 
Gent Gran
357-00338/12
Substanciació 131

Compareixença d’una representació de la Federació de Persones Sordes de Cata-
lunya davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat 
de Vida de la Gent Gran
357-00455/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 131

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2018
334-00056/12
Presentació: Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 131
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.03. Decrets llei

Decret llei 5/2019, del 5 de març, de mesures urgents per millorar 
l’accés a l’habitatge
203-00013/12

CONSTATACIÓ DE LA DEROGACIÓ

Mesa del Parlament, sessió 80, 25.04.2019

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 25 d’abril de 2019, ha consta-
tat que el Decret llei 5/2019, del 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés 
a l’habitatge, no ha estat validat pel Parlament en el termini que estableix l’article 
64.2 de l’Estatut d’autonomia, per la qual cosa resta derogat en data del 18 d’abril 
de 2019.

Així mateix, acorda que es traslladi aquest acord al Govern i que es publiqui en 
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president del Parla-

ment, Roger Torrent i Ramió
 

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

2.10.25. Propostes de resolució

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

RETIRADA

Retirada pel GP CatECP (reg. 36347).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP ERC (reg. 36496).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, s’acorda que sigui tramitat pel procedi-
ment d’urgència i que els terminis, a partir de la presentació d’emenes a l’articulat, 
siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’esport de Catalunya
202-00009/12

INICI DE LA TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA

Reg. 3178 i 36326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

Acord: atès que la Iniciativa legislativa popular ha assolit un nombre de signatures 
superior a l’exigit per l’article 3 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa le-
gislativa popular, de conformitat amb el que estableixen els articles 14 i concordants 
de la dita Llei i 114 i concordants del Reglament, s’admet a tràmit la Proposició de 
llei, se n’ordena l’inici de la tramitació parlamentària i la publicació al Butlletí Ofi-
cial del Parlament de Catalunya.

A la Mesa del Parlament

Proposició de llei de l’esport de Catalunya

Exposició de motius
La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en el camp de l’esport i 

el lleure, tal com estableix l’article 134 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en relació amb l’article 149 de 
la Constitució Espanyola; que en qualsevol cas inclou: el foment, la divulgació, la 
planificació i la coordinació, l’execució, l’assessorament, la implantació i la projec-
ció de la pràctica de l’activitat física i de l’esport en qualsevol part de Catalunya, en 
tots els nivells socials, l’ordenació dels òrgans de mediació en matèria d’esport, la 
regulació de la formació esportiva i el foment de la tecnificació i de l’alt rendiment 
esportiu, l’establiment del règim jurídic de les federacions i els clubs esportius i de 
les entitats catalanes que promouen i organitzen la pràctica de l’esport i de l’activitat 
física en l’àmbit de Catalunya, i la declaració d’utilitat pública de les entitats espor-
tives, la regulació en matèria de disciplina esportiva, competitiva i electoral de les 
entitats que promouen i organitzen la pràctica esportiva, el foment i la promoció de 
l’associacionisme esportiu, el registre de les entitats que promouen i organitzen la 
pràctica de l’activitat física i esportiva amb seu social a Catalunya, la planificació de 
la xarxa d’equipaments esportius de Catalunya i la promoció de la seva execució, el 
control i el seguiment mèdic-esportiu i de salut dels practicants de l’activitat física 
i esportiva, la regulació en matèria de prevenció i control de la violència en els es-
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pectacles públics esportius, respectant les facultats reservades a l’Estat en matèria 
de seguretat pública, la garantia de la salut dels espectadors i de les altres persones 
implicades en l’organització i l’exercici de l’activitat física i esportiva, així com de  
la seguretat i el control sanitaris dels equipaments esportius i el desenvolupament de la  
recerca científica en matèria esportiva.

El Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprovava el text únic de 
la Llei de l’esport, va concretar en un sol text normatiu la modificació de la Llei 
1/1988, de 7 d’abril, de l’esport que havien operat les lleis 8/1999 i 9/1999, ambdues 
de 30 de juliol. L’esmentada Llei del 2000 s’ha desenvolupat posteriorment en el 
Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, modificat pel 
Decret 55/2012, de 29 de maig; i el règim jurídic de la Llei es va acabar de concretar 
per mitjà del Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d’Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya i la Resolució de 17 d’abril del 2001 per la qual es disposà 
la publicació del reglament del Tribunal Català de l’Esport.

Després de quasi dues dècades l’esport, com la societat, ha evolucionat i ens 
trobem avui en plena transformació dels hàbits que la ciutadania ha adquirit en la 
pràctica esportiva. Segons les darreres dades de l’Observatori Català de l’Esport, el 
45,2 % de la població major de setze anys es considera practicant d’esport i, entre 
la població menor de 16 anys, aquest percentatge augmenta fins el 72,8 %. Del total 
de persones practicants, el 73 % manifesten que fan esport sense preocupar-se de 
competir, un 12 % manifesten fer competició per diversió i només un 13 % declara 
fixar-se objectius competitius a assolir. El 25 % dels practicants d’esport ho fan a 
través de clubs esportius federats.

La mobilitat, el turisme actiu i la proliferació d’esdeveniments esportius interna-
cionals de tot tipus estan transformant el model tradicional de pràctica esportiva i 
ens obliga a dotar-nos d’un sistema que permeti a les nostres entitats créixer en con-
dicions homologables a les dels sistemes del nostre entorn.

El sector esportiu a Catalunya, des de l’any 2015, s’ha emplaçat a reflexionar i 
participar de quin model organitzatiu vol per si mateix i aposta per poder continuar 
desenvolupant la seva activitat en un món cada cop més canviant. La Unió de Fede-
racions Esportives de Catalunya, conjuntament amb federacions i clubs esportius, 
inicià aquest període de reflexió i anàlisi amb la publicació del llibre Sistema es-
portiu català. Temps de decidir. Temps de sumar, un treball que recollia una àmplia 
comparativa de sistemes esportius veïns i apuntava les debilitats que el nostre model 
pateix d’ençà que començà la crisi econòmica i institucional en què estem immer-
sos, i que de manera tan greu està afectant les nostres entitats. Aquell mateix any, es 
convocà el Congrés de l’Esport Català que havia de servir per debatre i aprofundir 
en l’anàlisi del nostre model actual i cap a on ens dirigíem, però tanmateix el Con-
grés no va acabar de copsar les inquietuds que de nou les federacions esportives de 
Catalunya i els seus clubs havien manifestat i traslladat a l’Administració esportiva 
de la Generalitat. En un pas més, i per tal d’assegurar que el treball del sector no 
quedava oblidat en el temps, la UFEC emprengué la formulació d’unes propostes 
de modificació normativa que introduïen de forma gradual les demandes de clubs i 
federacions en la normativa encara vigent a Catalunya. D’aquestes demandes se’n va 
fer trasllat al Govern i creiem que és gràcies a aquesta tasca que avui la Secretaria 
General de l’Esport és conscient de la necessitat d’una modificació del marc legal 
actual en l’àmbit esportiu. I encara més, convençuda de l’oportunitat que mereix el 
sector esportiu català, de nou, la UFEC ha iniciat la tasca de consulta i consens amb 
les seves entitats membres, les federacions catalanes, per enllestir el present docu-
ment, que recull la proposta d’un nou ordenament jurídic esportiu: la Llei de l’esport 
de Catalunya; que ha estat posteriorment treballat i consensuat en el context del Pac-
te Nacional per l’Activitat Física i l’Esport.

Aquesta proposta de text normatiu fixa l’objectiu i el punt d’arribada en els sis-
temes esportius d’arreu que han permès un ple desenvolupament del seu sector, en 
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perfecta sintonia amb l’entramat internacional. Models que s’allunyen exponencial-
ment de la tradició legislativa a Espanya i Catalunya, i s’apropa a les estructures en 
auge a Amèrica i els països nòrdics. La Llei de l’esport de Catalunya que proposen 
les entitats esportives catalanes redueix el pes i cost de l’administració pública en 
aquest sector; dibuixa una única entitat paraigua representativa del sector, que es 
presenta com agent col·laborador del poder públic, permet una transició absoluta 
de les entitats esportives cap al dret privat que els correspon, garanteix la pràctica 
saludable de l’esport i l’activitat física per mitjà d’un sistema públic de llicència i 
estableix un mecanisme de finançament autònom i estable que permetrà marcar els 
objectius del sector a llarg termini amb independència pressupostària.

La Llei de l’esport de Catalunya s’estructura en quatre títols: el títol primer, sobre 
l’organització administrativa de l’esport; el títol segon, de les entitats esportives; el 
títol tercer, de la pràctica esportiva i l’activitat física; i el darrer títol quart, sobre el 
finançament del sistema esportiu.

En el títol primer, de l’organització administrativa de l’esport a Catalunya, es 
presenta un panorama públic que redueix i simplifica la seva estructura. La Secreta-
ria General de l’Esport continua essent l’administració esportiva de la Generalitat de 
Catalunya, i aquesta compta ara amb un nou principal col·laborador: la Unió d’Es-
ports de Catalunya, pertanyent al sector privat de les entitats esportives. Aquest títol 
primer estableix igualment els principis rectors de la política esportiva i els meca-
nismes de col·laboració interadministrativa amb Ajuntaments, Consells Comarcals i 
Diputacions. Es proposa aquí un sistema públic esportiu reduït i absolutament col·la-
boracionista amb l’entramat associatiu català, que en definitiva constitueix el sector.

El títol segon d’aquesta Llei, sobre les entitats esportives de Catalunya, assumeix 
el canvi més trencador d’aquesta proposta de sistema esportiu: la creació de la ja 
esmentada Unió d’Esports i la dotació a la resta d’entitats esportives d’un caràcter 
purament privat, que les situa al règim civil general, en qualitat d’entitats de base 
associativa. La Unió d’Esports de Catalunya es constitueix com la figura paraigua 
del sector, que per delegació expressa de la Llei exerceix les funcions públiques de 
i) aplicar la política esportiva ii) informar de la construcció d’instal·lacions esporti-
ves iii) emetre la llicència esportiva general i iv) distribuir el fons per al foment de 
l’esport de Catalunya entre les entitats pertanyents al sistema, i d’acord als progra-
mes previstos. La resta d’entitats esportives, federacions i clubs, passen a regular-se 
d’acord al llibre tercer del Codi civil de Catalunya, sobre les persones jurídiques, tot 
reconeixent les especificitats que hauran d’assumir aquelles que vulguin esdevenir 
membres afiliats de la Unió, fixant la carta de drets i obligacions.

En el títol tercer, sobre la pràctica esportiva i l’activitat física, es reprodueix el 
sistema de planificació de les instal·lacions esportives incorporant la Unió d’Esports 
com a agent informador d’aquell. S’introdueix en aquest llibre el règim sobre la lli-
cència esportiva general, que es defineix com obligatòria per a tots els practicants 
d’esport de forma organitzada, sigui quina sigui la naturalesa jurídica de l’organit-
zador, en tant que es configura com a títol protector de la salut del practicant que 
incorpora una cobertura dels riscos que de l’activitat se’n puguin derivar. D’aquesta 
llicència es delega la gestió i emissió a la Unió d’Esports de Catalunya i els ingres-
sos derivats del règim d’aquesta llicència s’afecten de manera que passen a formar 
part del cabal del fons per al foment de l’esport. En aquest mateix capítol es preveu 
un règim especial d’acreditació de llicència per a les persones amb títol emès per 
una federació esportiva afiliada a la Unió; restant exempts d’adquirir la llicència 
esportiva general si estan en possessió d’una llicència d’una federació esportiva de 
Catalunya en qualsevol de les seves modalitats. Als efectes, es fixa que les federa-
cions garantiran com a mínim l’emissió de llicències per participar en activitats i 
competicions oficials federades, per participar en activitats i competicions de lleure 
i per a la pràctica esportiva d’àmbit escolar que els Consells esportius desenvolupin 
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en coordinació amb la corresponent federació. Per últim, en aquest títol s’integra 
també el règim sancionador administratiu.

Per últim, el títol quart de la Llei de l’esport fixa el sistema de finançament que 
proposa el sector, basat en l’afectació dels ingressos de la llicència esportiva general, 
que passen a formar part del fons per al foment de l’esport. Aquest fons, gestionat 
per una comissió amb participació del poder públic i presència majoritària del sec-
tor, es destina a la promoció de programes específics i el finançament del sistema 
esportiu en el seu conjunt.

ÍNDEX

Títol I. L’organització administrativa de l’esport a Catalunya
Capítol preliminar. Principis rectors de la política esportiva
Capítol primer. L’Administració esportiva de Catalunya
Secció 1. De l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya
Secció 2. Dels Ajuntaments i els ens comarcals

Títol II. Les entitats esportives de Catalunya
Capítol primer. La Unió d’Esports de Catalunya
Capítol segon. Les federacions esportives de Catalunya
Capítol tercer. Els clubs, les agrupacions i les seccions esportives de Catalunya
Secció 1. Dels clubs esportius de Catalunya
Secció 2. Els consells esportius
Secció 3. De les seccions esportives de les entitats no esportives
Secció 4. Disposicions comunes de les entitats esportives

Títol III. La pràctica esportiva
Capítol primer. L’educació física i la recerca
Capítol segon. Instal·lacions esportives
Capítol tercer. Llicències esportives
Capítol quart. De la inspecció i el règim sancionador
Secció 1. La inspecció esportiva
Secció 2. El règim sancionador

Títol IV. El finançament del sistema esportiu català
Capítol únic. El fons per al foment de l’esport

Títol I. L’organització administrativa de l’esport a Catalunya

Capítol preliminar. Principis rectors de la política esportiva

Article 1
1. L’activitat física i esportiva constitueixen un element important de la salut, 

l’educació, de la cultura, de la integració i de la vida social; contribueixen notable-
ment a la lluita contra el fracàs escolar i a la reducció de les desigualtats socials i 
culturals, i afavoreixen l’adquisició d’hàbits de vida saludables.

2. El desenvolupament i foment de l’esport i l’activitat física per a tothom, i amb 
especial rellevància per a persones amb discapacitat, són d’interès general i d’utili-
tat pública i social.

Article 2
En virtut de l’article 134 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a la 

Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’esports; essent la fi-
nalitat d’aquesta llei definir els principis rectors de l’esport a Catalunya, els objectius 
de la política esportiva, l’ordenació de l’organització institucional i la previsió del 
règim jurídic aplicable al sector.

Article 3
La Generalitat de Catalunya, a fi de garantir l’accés en igualtat de condicions i 

oportunitats a la pràctica i als coneixements de l’esport, desenvolupa la seva política 
esportiva d’acord als següents principis rectors: 

a) Garantir la pràctica esportiva organitzada sota unes condicions mínimes de 
seguretat i protecció de la salut de tots els seus practicants.
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b) Coordinar la implantació i el desenvolupament de la política esportiva en col-
laboració amb la Unió d’Esports de Catalunya i les federacions esportives membres, 
i donar suport a l’actuació d’aquesta entitat, tot garantint el seu finançament.

c) Coordinar la gestió esportiva amb les funcions pròpies de les entitats locals en 
el camp de l’esport i donar suport a l’actuació d’aquestes entitats.

d) Fomentar i protegir l’associacionisme esportiu en totes les seves manifesta-
cions, en coordinació amb la Unió d’Esports de Catalunya i les federacions esporti-
ves membres, com a marc idoni per al desenvolupament i pràctica de l’esport.

e) Procurar el foment de l’activitat física i l’esport com a hàbit de salut.
f) Formular i executar, en col·laboració amb la Unió d’Esports de Catalunya i les 

federacions esportives membres, programes especials per a l’educació física i espor-
tiva de les persones disminuïdes i dels sectors socials més necessitats, a fi que tin-
guin més facilitats i oportunitats per practicar l’esport i l’activitat física.

g) Promoure, a través de polítiques pròpies i col·laborant amb la Unió d’Esports 
de Catalunya i les federacions esportives membres, les condicions que afavoreixin 
la igualtat de la dona en l’esport i la seva incorporació a la pràctica i direcció espor-
tiva en tots els àmbits.

h) Promoure l’esport de competició i d’alt nivell en col·laboració amb la Unió 
d’Esports de Catalunya, les federacions esportives membres i altres entitats compe-
tents en la matèria, i vetllar perquè es practiqui d’acord amb els principis del movi-
ment olímpic.

i) Ordenar i difondre el coneixement i l’ensenyament de l’esport; fomentar les 
escoles esportives que formin adequadament i perfeccionin amb continuïtat i com-
petència les persones practicants; i vetllar especialment per la pràctica esportiva en 
edat escolar, tant pel que fa a l’ensenyament públic com al privat, tot en col·laboració 
amb la Unió d’Esports de Catalunya i les federacions esportives membres.

j) Vetllar pel degut control mèdic i sanitari dels esportistes, i també de les ins-
tal·lacions esportives, prenent les mesures de seguretat més idònies per a la garantia 
física i la salut de practicants, públic i altres persones implicades en l’organització 
de l’activitat esportiva.

k) Desenvolupar la recerca en les diferents àrees relatives a les ciències aplicades 
a l’esport, per tal que aquest millori qualitativament.

l) Vetllar i col·laborar amb la Unió d’Esports de Catalunya i les Federacions es-
portives membres perquè la pràctica esportiva i l’esport estigui exempt de violència, 
racisme, xenofòbia i intolerància.

m) Vetllar i col·laborar amb la Unió d’Esports de Catalunya i les federacions 
esportives membres perquè la pràctica esportiva i l’esport estigui exempt de tota 
pràctica que pugui alterar per vies extraesportives els resultats de les competicions.

n) Programar i planificar, en coordinació amb les entitats locals i amb la col·labo-
ració de la Unió d’Esports de Catalunya i les federacions esportives membres, una 
xarxa equilibrada d’instal·lacions esportives amb els equipaments necessaris arreu 
del territori català, que reculli tant com sigui possible tota mena d’iniciatives mirant 
d’aconseguir una utilització òptima de les instal·lacions, els equips i els materials 
destinats a la pràctica esportiva.

o) Vetllar, conjuntament amb les corporacions municipals i els òrgans urbanís-
tics competents, perquè els plans i les normes d’ordenació urbanística generals, par-
cials i especials incloguin les reserves d’espais suficients per cobrir les necessitats 
socials i col·lectives d’equipaments esportius i de lleure; en coordinació amb els mu-
nicipis de l’entorn.

p) Garantir l’adequat aprofitament del medi natural per a les activitats esportives 
que siguin més idònies.

q) Afavorir la inserció de l’esport en les manifestacions culturals, folklòriques o 
tradicionals i les festes típiques, arrelades en llocs i comarques de Catalunya, i en 
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tots els actes que ajudin a prendre consciència de l’esport tradicional i popular que 
refermi la personalitat de Catalunya.

r) Vetllar per la participació de les seleccions esportives catalanes de les federa-
cions en els àmbits supraautonòmics i afavorir, promoure i difondre l’esport català 
també en aquests àmbits.

s) Aplegar, ordenar, subministrar i difondre la informació i documentació relati-
ves a l’educació física i a l’esport, especialment aquella referent als resultats de les 
investigacions i dels estudis sobre programes, experiències tècniques i científiques 
i d’altres activitats que convingui conèixer o divulgar, amb la col·laboració de l’Ob-
servatori Català de l’Esport.

t) Fomentar que els organismes competents estableixin bonificacions, beneficis i 
exempcions tributàries per afavorir el desenvolupament de l’esport.

u) Fomentar una protecció adequada dels esportistes mitjançant sistemes de pre-
visió social de caràcter mutualista, i vetllar per la viabilitat contínua i permanent 
d’aquests sistemes.

v) Garantir l’adequat finançament del sistema esportiu català, en coordinació 
amb la Unió d’Esports de Catalunya i les federacions esportives membres.

Article 4
L’organització institucional de l’esport a Catalunya segueix els principis de coor-

dinació i col·laboració interadministrativa i de col·laboració amb la Unió d’Esports 
de Catalunya com a ens representatiu del moviment esportiu a Catalunya.

Capítol primer. L’administració esportiva de Catalunya

Secció 1. De l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya

Article 5
1. Correspon a l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya exercir 

les funcions que li assenyala aquesta Llei, les que li són assignades per reglament i 
les que li delegui el conseller o consellera del Departament encarregat de l’esport, i la  
coordinació amb l’administració esportiva d’altres àmbits territorials.

2. La Secretaria General de l’Esport és l’òrgan de direcció de l’administració es-
portiva de la Generalitat de Catalunya i està adscrita al departament que té assigna-
des les competències en matèria d’esport.

Secció 2. Dels Ajuntaments i els ens comarcals

Article 6
1. Correspon als municipis: 
a) Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, 

especialment en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caràcter extraes-
colar i recreatives.

b) Construir, ampliar i millorar les instal·lacions esportives en llur territori.
c) Vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives existents en llur 

terme municipal.
d) Portar un cens de les instal·lacions esportives de llur territori on consti l’estat 

de la instal·lació, les inspeccions realitzades i la seva adequació a la normativa tèc-
nica i esportiva tant en la construcció com en la seva gestió.

e) Vetllar pel compliment de les previsions urbanístiques sobre reserva d’espais 
i qualificacions de zones per a la pràctica de l’esport i l’emplaçament d’equipament 
esportius.

f) Cooperar amb la Secretaria General de l’Esport, la Unió d’Esports de Cata-
lunya i altres ens públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades 
per aquesta Llei.
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2. Els municipis de més de 5000 habitants han de garantir l’existència en llur ter-
ritori d’instal·lacions esportives d’ús públic.

Article 7
Correspon a les comarques i als altres ens locals supramunicipals: 
a) Promoure i difondre l’activitat física i l’esport en llur territori.
b) Coordinar la utilització de les instal·lacions esportives públiques d’ús co-

marcal.
c) Cooperar amb la Unió d’Esports de Catalunya i els municipis en la promoció 

de l’activitat física i l’esport.
d) Construir, ampliar i millorar instal·lacions esportives d’interès comarcal.
e) Subministrar els elements necessaris per establir les determinacions del pla 

director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, les quals han de re-
ferir-se, com a mínim, a l’estimació dels recursos disponibles i a les necessitats i els 
dèficits de l’àmbit territorial corresponent.

f) Participar en l’elaboració i execució dels programes de la Generalitat que te-
nen per objecte finançar la construcció, l’ampliació i la millora d’instal·lacions es-
portives els beneficiaris de les quals són els ens locals.

Títol II. Les entitats esportives de Catalunya

Capítol primer. La Unió d’Esports de Catalunya

Article 8
1. La Unió d’Esports de Catalunya és l’entitat privada, d’utilitat pública i d’in-

terès públic i social, sense afany de lucre, dedicada al foment, la promoció i la co-
ordinació de la pràctica de l’esport a Catalunya –en col·laboració amb la Secretaria 
General de l’Esport– representativa del conjunt del sector esportiu català i consti-
tuïda per federacions esportives d’acord els termes d’aquesta Llei. Podran formar 
part també de la Unió d’Esports de Catalunya per mitjà de representació estamen-
tal esportistes, clubs, consells esportius i altres entitats que tinguin com a finalitat 
el desenvolupament, foment i la millora de l’esport a Catalunya, que seran integrats 
d’acord al criteris previstos en aquesta Llei.

2. La Unió d’Esports de Catalunya, gaudeix de personalitat jurídica pròpia i 
capacitat d’actuar plena per al compliment de les seves funcions. La Unió, en tot 
allò no previst per aquesta Llei, es regirà per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques en el referent a 
les entitats associatives.

Article 9
1. Són funcions de la Unió d’Esports de Catalunya, en coordinació amb la Gene-

ralitat de Catalunya i especialment amb la Secretaria General de l’Esport: 
a) La promoció i el suport de la pràctica esportiva a Catalunya, en coordinació 

amb les federacions esportives que en siguin membres.
b) Assegurar que tota la pràctica esportiva organitzada que es desenvolupa a 

Catalunya es fa sota uns criteris de seguretat i de responsabilitat mínims fixats per 
aquesta Llei.

c) La promoció de la recerca científica en matèria esportiva.
d) La formació de tècnics en totes les modalitats i tots els nivells.
e) Informar l’elaboració i el desplegament dels plans d’actuació per construir 

i coordinar els equipaments esportius, d’acord amb el pla d’instal·lacions i equi-
paments esportius de Catalunya, i proposar l’actualització de la normativa tècnica 
existent per aquest tipus d’instal·lacions en coordinació amb les federacions esporti-
ves que en siguin membres.

f) La coordinació, conjuntament amb les federacions esportives que en siguin 
membres, de les actuacions necessàries per millorar el nivell i l’alta competició 
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d’esportistes catalans i de les seleccions esportives catalanes en qualsevol àmbit 
d’actuació.

g) La promoció i l’organització de l’activitat de l’esport escolar i universitari con-
juntament amb les federacions esportives que en siguin membres i els centres d’en-
senyament i universitats.

h) Procurar l’establiment dels mecanismes necessaris per a la cobertura dels ris-
cos que garanteixin la seguretat de les persones practicants i de l’entorn on es dugui 
a terme l’activitat.

i) La promoció, difusió i col·laboració en la implantació de les polítiques actives 
de prevenció i control de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en el 
món esportiu i de l’ús de substàncies prohibides.

j) La promoció de les relacions en l’àmbit internacional amb entitats de similars 
característiques d’altres països.

k) Qualsevol altra activitat que s’acordi o es conveni amb la Generalitat de Cata-
lunya, en coordinació amb les federacions que en siguin membres, d’acord amb les 
finalitats d’aquesta Llei.

2. La Unió d’Esports de Catalunya, a més de les seves pròpies atribucions, exer-
ceix sota la tutela i coordinació de l’Administració pública esportiva de la Generali-
tat de Catalunya les següents funcions públiques delegades: 

a) Informar i implementar les polítiques esportives de Catalunya, en coordinació 
amb les federacions esportives que en siguin membres.

b) Emetre les llicències esportives generals per a la pràctica d’activitat física i 
esportiva organitzada d’acord als termes d’aquesta Llei.

c) Establir els criteris, programes i distribució del fons per al foment de l’esport 
català, en col·laboració amb la Secretaria General de l’Esport i en coordinació amb 
les federacions esportives que en siguin membres.

Article 10
La Unió d’Esports de Catalunya regularà la seva estructura i funcionament 

d’acord als seus estatuts, que com a mínim hauran de garantir el compliment dels 
següents principis: 

a) Els seus òrgans de govern s’han de proveir d’acord als principis democràtics 
i de transparència.

b) La seva estructura comptarà com a mínim amb les representacions territorials 
escaients d’acord a l’organització territorial de Catalunya.

c) Seran membres de ple dret de la Unió d’Esports de Catalunya les federacions 
esportives, legalment constituïdes i que compleixin les previsions contingudes en 
aquesta Llei.

Article 11
1. L’assemblea general de la Unió d’Esports de Catalunya serà l’òrgan superior 

de govern de l’entitat.
2. Formaran part de l’assemblea general de la Unió d’Esports de Catalunya, les 

federacions esportives membres, representades pel seu president o presidenta o per 
la persona expressament designada per la junta directiva de la federació.

3. Formarà part de l’assemblea general de la Unió d’Esports de Catalunya l’esta-
ment de clubs esportius, conformat per representants dels clubs esportius legalment 
constituïts i inscrits a Catalunya seguint els principis que marca aquesta Llei, elegits 
entre i pels clubs esportius catalans membres de les federacions que pertanyin a la 
Unió d’Esports, a votació per sufragi lliure, directe, igual i secret; d’acord a les se-
güents circumscripcions territorials: 

a) Comarques de Barcelona: quatre clubs.
b) Comarques de Girona: dos clubs.
c) Comarques de Tarragona: dos clubs.
d) Comarques de Lleida: dos clubs.
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4. Formarà part de l’assemblea general de la Unió d’Esports de Catalunya l’esta-
ment d’esportistes amb un màxim de 5 esportistes, dels quals almenys un haurà de 
ser d’esports d’hivern i un altre de qualsevol modalitat paralímpica, escollits per i 
d’entre esportistes catalans federats a les federacions que pertanyin a la Unió i que 
haguessin participat en uns Jocs Olímpics o Paralímpics; per votació per sufragi 
lliure, directe, igual i secret. Aquests no seran elegibles o reelegibles per aquesta 
condició un cop transcorreguts dotze anys des dels últims Jocs Olímpics o Paralím-
pics en els quals hagin participat.

5. Els estatuts de la Unió d’Esports de Catalunya garantiran l’existència d’una re-
presentació a l’assemblea general de les institucions dedicades a la cerca, l’estudi i la 
investigació en matèria esportiva o amb relació indirecta com a agents científics del 
sector, representats pel seu representant legal o la persona expressament designada 
per l’òrgan de govern corresponent.

6. Seran membres d’honor de la Unió d’Esports de Catalunya aquelles personali-
tats de rellevància en la història de l’esport català que així ho acordi l’assemblea ge-
neral, per la majoria qualificada que prevegin els seus estatuts. Els membres d’honor 
de la Unió d’Esports de Catalunya no tindran dret de vot.

7. El nombre total de membres estamentals ha de ser inferior al 50 % dels mem-
bres de l’assemblea general de la Unió d’Esports de Catalunya.

8. Cada membre de l’assemblea general tindrà dret a un vot, amb excepció del 
sistema de vot ponderat que s’estableix per les federacions, atenent els criteris se-
güents: 

i. Per cada vot emès per les federacions amb disciplines olímpiques o paralímpi-
ques computaran cinc vots emesos.

ii. Per cada vot emès per les federacions sense disciplines olímpiques computa-
ran tres vots emesos.

El sistema de vot ponderat no tindrà validesa en les votacions d’assumptes de 
caràcter disciplinari.

Capítol segon. Les federacions esportives de Catalunya

Article 12
1. Les federacions esportives catalanes són entitats associatives privades, d’inte-

rès públic i social dedicades a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica 
dels esports específics reconeguts dins l’àmbit de Catalunya, constituïdes bàsica-
ment per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats pri-
vades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la 
pràctica de l’activitat física i esportiva, i constituïdes també, si escau, per esportistes, 
tècnics, jutges o àrbitres o altres representants de persones físiques.

2. Les federacions esportives catalanes gaudeixen de personalitat jurídica pròpia 
i capacitat plena per al compliment de les seves funcions. En tot allò no previst per 
aquesta Llei, les federacions esportives es regiran pel que preveu el llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, en el referent a les entitats associatives.

Article 13
1. Amb l’única excepció que preveu l’apartat 2, en l’àmbit territorial de Catalu-

nya només es pot reconèixer una federació esportiva catalana per cada modalitat es-
portiva o conjunt de modalitats esportives, disciplines o especialitats que es deriven 
d’un concepte o d’un objecte principal, o bé hi estan connectades.

2. S’exceptuen d’aquest principi d’unicitat, les federacions poliesportives dedi-
cades al foment, organització i pràctica de diferents modalitats on s’integren úni-
cament esportistes amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials o de qualsevol 
altra naturalesa.

3. Malgrat el que disposa l’apartat anterior les federacions uniesportives, mit-
jançant acords de col·laboració, oferiran, en el marc dels propis recursos humans i 
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materials, suport i assistència tècnica a les federacions esportives a què es refereix 
l’apartat anterior.

4. Si en l’àmbit internacional, una modalitat d’esport adaptat s’integra en una fe-
deració olímpica uniesportiva, la federació catalana per a discapacitats i la federació 
catalana uniesportiva corresponents podran dur a terme la integració d’aquella mo-
dalitat en la darrera federació esmentada.

5. Aquest procés d’integració no pot comportar en cap cas que una modalitat es-
portiva per a un determinat tipus de discapacitats estigui governada simultàniament 
per dues federacions esportives catalanes.

Article 14
1. Per poder gaudir del finançament i programes derivats de la Unió d’Esports de 

Catalunya, les federacions esportives hauran de sol·licitar-ne l’afiliació.
2. Podran ser membres de la Unió d’Esports de Catalunya les federacions espor-

tives catalanes que compleixin els següents requisits: 
a) Que no existeixi una federació esportiva catalana membre de la Unió d’Es-

ports de Catalunya amb la mateixa modalitat esportiva reconeguda en els seus es-
tatuts.

b) Estar constituïdes d’acord amb els principis de representació democràtica dels 
membres que les integren.

c) Que els seus òrgans de govern siguin l’assemblea general i la junta directiva.
d) Que la junta sigui elegida per l’assemblea general i tots els seus càrrecs es 

proveeixin mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre tots els membres 
de l’assemblea, llevat dels mateixos membres de la junta directiva, quan en formen 
part.

e) Que formin part de l’assemblea general de la federació com a mínim tots els 
clubs afiliats a aquesta. Les federacions esportives catalanes que vulguin ser mem-
bres de la Unió d’Esports de Catalunya podran també incorporar com a membres de 
les seves assemblees els estaments en què s’agrupen persones físiques –esportistes, 
jutges, àrbitres i tècnics–, un per disciplina. El nombre de representants d’aquests 
estaments ha de ser inferior al 50% dels membres de l’assemblea de la federació, i 
la durada del mandat i sistema d’elecció s’ha de regular en els estatuts federatius. 
Únicament tindran la consideració d’esportistes, jutges, àrbitres i tècnics, a l’efecte 
de poder integrar l’estament corresponent, aquelles persones majors d’edat que, en 
possessió de la llicència federativa en vigor preceptiva, hagin participat, com a mí-
nim, en una competició o prova del calendari oficial de la federació en la temporada 
en curs i les dues immediatament anteriors.

f) Que els estatuts prevegin que en el supòsit de rebre o haver rebut subvencions 
públiques, o ajudes econòmiques per part de la Unió d’Esports de Catalunya, les 
federacions esportives no podran aprovar pressupostos deficitaris sense l’autorit-
zació expressa de l’administració de la Generalitat. En el supòsit que una federació 
tingui un dèficit pressupostari superior al 25 % del pressupost aprovat per l’assem-
blea corresponent, i sempre que la seva situació econòmica deficitària l’impedeixi el 
desenvolupament del seu programa esportiu previst, la Unió d’Esports de Catalunya 
podrà cursar baixa de la federació com a membre afiliat i reconèixer i afiliar a una 
altra entitat com a organitzadora i promotora d’aquest esport o modalitat esportiva.

g) Que en els seus estatuts estigui prevista la resolució dels conflictes de caràcter 
esportiu i intern de forma preferent per mecanismes de mediació i arbitratge.

3. Són criteris per a l’acceptació d’una federació esportiva com a membre de la 
Unió d’Esports de Catalunya: 

a) Que es constati l’existència i la pràctica habitual prèvies d’un esport especí-
fic o una modalitat esportiva que no estiguin assumits per cap federació membre, o 
que no constitueixin una disciplina derivada d’una altra modalitat esportiva d’una 
federació membre.
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b) Que s’acrediti la viabilitat econòmica autònoma de la federació.
c) Que hi hagi un reconeixement de la modalitat esportiva pel Comitè Interna-

cional Olímpic, per una federació esportiva d’àmbit estatal, continental o mundial, 
o per Sportaccord.

d) Que s’acrediti una estructura prèvia en el desenvolupament de la modalitat es-
portiva d’un mínim de 3 anys.

4. La Unió d’Esports de Catalunya podrà acordar la baixa d’una federació espor-
tiva catalana com a membre afiliat quan: 

a) Desapareguin els motius o hi hagi una modificació de les condicions, els re-
queriments i els criteris que van donar lloc a l’admissió de la federació.

b) L’incompliment dels objectius de la federació, de les determinacions o de les 
obligacions bàsiques que van motivar-ne la creació, segons els seus estatuts.

c) La manca d’activitat durant un període de cinc anys.
d) La impossibilitat de desenvolupar l’activitat esportiva pròpia per dèficit pres-

supostari superior al 25 %.
e) Qualsevol infracció prevista en els estatuts i reglaments de la Unió d’Esports 

de Catalunya que porti aparellada la seva expulsió com a membre.

Article 15
1. Les federacions esportives membres de la Unió d’Esports de Catalunya poden 

sol·licitar la integració com a membres de les corresponents federacions d’àmbits 
supraautonòmics, i en altres entitats, als efectes de participar, desenvolupar i orga-
nitzar activitats esportives en aquests àmbits, en els termes que estableixin les res-
pectives normes estatutàries i la seva aplicació.

2. Les federacions esportives de cada modalitat esportiva, membres de la Unió 
d’Esports de Catalunya, són les representants del respectiu esport federat català en 
els àmbits supraautonòmics. És funció pròpia de les federacions esportives membres 
de la Unió d’Esports de Catalunya la creació, el foment i l’impuls de les seleccions 
esportives catalanes de les respectives modalitats o disciplines esportives, amb la fi-
nalitat de participar en esdeveniments de qualsevol àmbit de caràcter oficial o amis-
tós, segons escaigui.

Article 16
1. És competència pròpia de les federacions esportives membres de la Unió d’Es-

ports de Catalunya l’elecció dels esportistes catalans que han d’integrar les selec-
cions esportives catalanes, els quals han d’estar proveïts de la llicència emesa per 
la federació membre corresponent. Tenen la consideració d’esportistes catalans, a 
aquests efectes, els nascuts a Catalunya i els que hagin adquirit el veïnatge civil en 
aquest territori, d’acord amb les normes generals aplicables. Els clubs han de facili-
tar l’assistència a les convocatòries dels esportistes seleccionats.

2. En el marc d’aquesta llei les seleccions esportives catalanes poden utilitzar 
l’himne i la bandera de Catalunya en les competicions oficials en què participin.

3. Les federacions catalanes membres de la Unió d’Esports de Catalunya, per 
raons històriques, culturals, esportives i de veïnatge, han de fomentar d’una manera 
especial, en la mesura que ho permetin les respectives reglamentacions competiti-
ves, la cooperació i coordinació amb les entitats esportives dels països de llengua 
catalana, tot promovent seleccions conjuntes, integrades per esportistes dels respec-
tius països, en competicions esportives.

Article 17
En tot cas, la disciplina esportiva, de competició, l’associativa i el règim electoral 

pertanyen a l’àmbit privat de la federació i els seus membres, i es resolen com a ma-
tèries de lliure disposició en dret. Les federacions membres de la Unió d’Esports de 
Catalunya promouran i fomentaran la resolució dels conflictes en el sector esportiu 
per mitjà de mecanismes extrajudicials en institucions especialitzades.
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Capítol tercer. Els clubs, agrupacions i seccions esportives

Secció 1. Dels clubs esportius de Catalunya

Article 18
S’entén per club esportiu, als efectes d’aquesta Llei, qualsevol entitat privada 

amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, formada per persones físiques, els ob-
jectius bàsics de la qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada 
de l’activitat física i esportiva, sense cap afany de lucre.

Article 19
1. Els clubs esportius, com a entitats privades, en tot allò no previst per aquesta 

llei es regiran pel que preveu el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, en el refe-
rent a les entitats associatives.

2. Per poder gaudir del finançament i programes derivats de la Unió d’Esports 
de Catalunya, els clubs esportius de Catalunya hauran de ser membres afiliats a la 
federació esportiva catalana corresponent membre de la Unió d’Esports.

3. Poden ser membres de l’estament de clubs de la Unió d’Esports de Catalunya 
els clubs esportius catalans que compleixin els següents requisits: 

a) Que els seus estatuts garanteixin el principi de representativitat, segons les 
normes esportives que els són d’aplicació.

b) Que l’organització interna respongui a principis democràtics.
c) Que l’òrgan suprem de govern sigui l’assemblea general, integrada per tots els 

socis amb dret de vot.
d) Que la junta directiva sigui elegida per l’assemblea general i tots els seus càr-

recs siguin proveïts mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret, entre tots els 
seus membres.

e) Que tinguin una antiguitat mínima d’un any d’afiliació a una federació espor-
tiva catalana membre de la Unió d’Esports de Catalunya.

Secció 2. Els consells esportius

Article 20
1. Els consells esportius són agrupacions esportives formades per centres o asso-

ciacions escolars, clubs, associacions o federacions esportives que es dediquen al fo-
ment, la promoció i l’organització de l’activitat esportiva en edat escolar de caràcter 
no obligatori dins d’un àmbit territorial determinat, d’acord amb els criteris d’orga-
nització territorial de Catalunya.

2. En tot allò no previst per aquesta llei, els consells esportius es regiran pel que 
preveu el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, en el referent a les entitats asso-
ciatives.

3. Per poder gaudir del finançament i programes derivats de la Unió d’Esports 
de Catalunya, els consells esportius de Catalunya hauran de sol·licitar-ne l’afiliació.

4. Poden ser membres de l’estament de consells esportius de la Unió d’Esports de  
Catalunya els consell esportius en els estatuts dels quals es garanteixi el principi  
de representativitat, segons les normes esportives que són aplicables. L’organització 
interna ha de ser democràtica, l’òrgan suprem de govern ha de ser l’assemblea ge-
neral, integrada per tots els associats amb dret de vot. La junta directiva ha de ser 
elegida per l’assemblea general i tots els seus càrrecs han de ser proveïts mitjançant 
sufragi lliure, directe, igual i secret, entre tots els seus membres.

5. Per a la seva inscripció a la Unió d’Esports de Catalunya, és necessari que les 
funcions dels consells esportius vagin encaminades de forma exclusiva al foment i 
la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar en coordinació amb la federació 
esportiva membre corresponent, i amb aquesta finalitat realitzin les activitats se-
güents: 
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a) Coordinar i, si escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar dins 
de l’àmbit territorial corresponent sota la normativa federativa corresponent a cada 
modalitat esportiva.

b) Col·laborar en l’organització dels jocs esportius de Catalunya en edat escolar 
i organitzar-ne les fases prèvies corresponents, d’acord a la normativa federativa 
corresponent a cada modalitat esportiva i amb les directrius que determini la Unió 
d’Esports de Catalunya.

c) Assessorar els ajuntaments i consells comarcals, i també els clubs, les escoles i  
altres entitats esportives de la seva demarcació, en l’activitat esportiva a càrrec seu 
i, si escau, col·laborar en la seva execució en observança de la normativa federativa 
corresponent a cada modalitat esportiva.

d) Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per impulsar la mi-
llor utilització de les instal·lacions esportives de la comarca o àmbit territorial cor-
responent.

e) Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius 
de la Generalitat de Catalunya, la Unió d’Esports de Catalunya, els ajuntaments i 
consells comarcals, i altres entitats públiques o privades competents, d’acord amb 
els convenis que puguin establir-se i sota la coordinació tècnica de la federació es-
portiva corresponent a cada modalitat.

Article 21
1. La Unió d’Esports de Catalunya només podrà afiliar a un consell esportiu per 

comarca de Catalunya, i un per aquells àmbits territorials diferents que ja disposin 
d’un consell esportiu legalment constituït.

2. La Unió d’Esports de Catalunya podrà acordar la baixa d’un consell esportiu 
com a membre afiliat quan: 

a) Desapareguin els motius o hi hagi una modificació de les condicions, els re-
queriments i els criteris que van donar lloc a l’admissió del consell.

b) L’incompliment dels objectius del consell, de les determinacions o de les obli-
gacions bàsiques que van motivar-ne la creació, segons els seus estatuts.

c) La manca d’activitat durant un període de cinc anys.
d) La impossibilitat de desenvolupar l’activitat esportiva pròpia per dèficit pres-

supostari superior al 25 %.
e) Qualsevol infracció prevista en els estatuts i reglaments de la Unió d’Esports 

de Catalunya que porti aparellada la seva expulsió com a membre.

Secció 3. Seccions esportives d’entitats no esportives

Article 22
Les entitats no esportives sense afany de lucre, les entitats lucratives, les empre-

ses de serveis esportius i qualsevol altra entitat, pública o privada, que es vulgui fe-
derar en les federacions catalanes corresponents i gaudir de tots els altres beneficis 
establerts en la normativa esportiva, han de constituir la corresponent secció espor-
tiva i afiliar-se a la federació esportiva corresponent membre de la Unió d’esports 
de Catalunya.

Secció 4. Disposicions comunes

Article 23
1. Per participar en competicions d’àmbit federatiu, els clubs o associacions es-

portives i les seccions esportives d’entitats no esportives s’han de federar a les fede-
racions catalanes corresponents a les modalitats o les disciplines en les quals volen 
participar.
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Article 24
1. Als efectes del que preveu aquesta Llei, les denominacions de les entitats que 

es preveuen en aquesta Llei estan reservades a aquelles entitats que formin part del 
sistema esportiu català i estiguin degudament afiliades a la Unió d’Esports de Ca-
talunya o a una federació esportiva membre, segons correspongui. Cap altra entitat, 
sigui de la naturalesa que sigui, podrà utilitzar els noms de federació esportiva, club 
esportiu, consell esportiu o entitat esportiva.

2. Queden també reservades a l’efecte del que preveu aquesta Llei les denomina-
cions de Campionat de Catalunya o de qualsevol altre àmbit territorial en el context 
de Catalunya.

Al marge de les entitats reconegudes en el marc d’aquesta Llei tampoc es po-
dran emprar els adjectius oficial, català, nacional, autonòmic, provincial, municipal 
i anàlegs si provoquen confusió respecte de la seva oficialitat.

3. En aplicació d’aquesta Llei, la Unió d’Esports de Catalunya i les federacions 
esportives catalanes degudament constituïdes i afiliades a la Unió d’Esports de Ca-
talunya, o aquelles entitats associatives que aquesta autoritzi expressament i de ma-
nera puntual, són les úniques habilitades per utilitzar els símbols de Catalunya com 
el nom, la bandera i l’himne en el context de les competicions o activitats esportives.

Article 25
1. L’estatut dels directius de les entitats esportives de Catalunya es regirà pel que 

estableix el Codi civil català en relació als directius de les entitats associatives.
2. Tanmateix, el càrrec de directiu d’una entitat esportiva catalana és incompatible 

amb l’exercici d’un càrrec públic electe o de designació política. Als directius de les  
entitats esportives catalanes també els afecten les incompatibilitats que preveuen  
les normes estatutàries o reglamentàries pròpies.

Títol III. La pràctica esportiva 

Capítol primer. L’educació física i la recerca

Article 26
1. L’ensenyament i la pràctica de l’educació física, atès llur caràcter obligatori, 

s’han d’impartir en els centres docents de Catalunya, públics i privats, pertanyents 
als nivells d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatò-
ria, batxillerat, formació professional, educació especial i educació universitària; 
d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.

2. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha d’elaborar 
la normativa adequada per poder fer efectius l’educació física i l’esport en els dife-
rents nivells de l’ensenyament.

3. En tot cas, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha 
de garantir la conciliació de la pràctica esportiva de rendiment amb la consecució 
dels estudis en les etapes d’educació obligatòria, establint un sistema de convalida-
ció de les hores d’educació física per als i les estudiants en programes federatius 
d’entrenament d’alt rendiment.

4. Així mateix li pertoca al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de fomentar la utilització de les instal·lacions esportives escolars fora de 
les hores lectives.

5. Pertoca al Departament de Sanitat, d’acord amb el Departament d’Ensenya-
ment i la Secretaria General de l’Esport, regular el control mèdic i sanitari de tots 
els practicants dels centres educatius esmentats que cursen les pràctiques o els ense-
nyaments físics i esportius. La Unió d’Esports de Catalunya col·laborarà en la seva 
implantació efectiva.
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Article 27
L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, organisme autònom de ca-

ràcter administratiu creat per la Llei 11/1984, del 5 de març, i adscrit al Departa-
ment encarregat d’esport, mitjançant la Secretaria General de l’Esport, és un centre 
d’ensenyament superior per a la formació, l’especialització i el perfeccionament de 
graduats, màsters, doctorats i tècnics superiors en educació física i esport, i també 
per a la investigació i la divulgació dels seus treballs o estudis.

Article 28
1. L’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya té per objectiu, en 

el camp de l’esport d’elit i l’alt rendiment, impulsar, planificar, fer el seguiment i, si 
escau, gestionar la formació integral i el millorament esportiu continuat dels espor-
tistes seleccionats en col·laboració amb la Unió d’Esports de Catalunya i les federa-
cions esportives membres, que assessoren en la tasca de l’Administració.

2. Aquesta tasca la realitza directament en els seus centres de tecnificació i alt 
rendiment.

3. Amb aquesta finalitat s’han d’atorgar règims especials de promoció i ajuts a 
esportistes qualificats d’alt nivell per les federacions esportives membres de la Unió 
d’Esports de Catalunya.

4. L’administració esportiva de Catalunya ha de donar suport a la participació 
d’esportistes catalans amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials en les com-
peticions d’alt nivell.

Article 29
Pertoca a la Generalitat de Catalunya, en el terreny de la medicina esportiva i 

en col·laboració i la participació de la Unió d’Esports de Catalunya i les federacions 
esportives membres, procurar una actuació de caràcter preventiu que atengui bàsi-
cament els aspectes següents: 

a) El control de l’aptitud esportiva, dins el camp de la medicina preventiva.
b) El control i el seguiment dels practicants sotmesos a una disciplina d’entrena-

ment d’esportistes de competició o de risc elevat.
c) Promoure la seguretat en la pràctica esportiva i l’assessorament mèdic i de la 

salut en l’activitat física de lleure.
d) L’actuació preventiva o de seguiment i control per evitar que els i les espor-

tistes utilitzin productes no autoritzats mèdicament i esportivament, sempre d’acord 
amb les normes establertes pels organismes competents.

e) El foment de la formació d’especialistes en medicina esportiva, de la docència 
i recerca en aquesta especialitat.

f) Garantir l’accés a la formació en assistència sanitària immediata, referida a la 
reanimació cardiopulmonar, a professionals de l’esport en actiu.

Capítol segon. Instal·lacions esportives 

Article 30
1. La Unió d’Esports de Catalunya, en coordinació amb les federacions espor-

tives membres, col·laborarà en la redacció del Pla director d’instal·lacions i equipa-
ments esportius de Catalunya, que l’haurà d’informar amb caràcter previ i no vincu-
lant a l’aprovació pel Secretari o Secretària General de l’Esport.

2. El Pla director s’ha de desenvolupar mitjançant programes d’actuació gene-
rals, sectorials o territorials, en atenció a la finalitat perseguida en cada cas.

3. El Pla director té el caràcter de pla territorial sectorial i es regula, en allò que 
no disposa aquesta Llei, per la normativa en matèria urbanística d’aplicació.

4. El Pla director ha de determinar la localització geogràfica de les instal·lacions 
i dels equipaments esportius d’interès general, n’ha d’assenyalar el nombre i el ca-
ràcter bàsic o prioritari, i ha d’establir les determinacions i les tipologies tecnico-



BOPC 320
29 d’abril de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 27 

esportives de les instal·lacions esportives promogudes o construïdes per les entitats 
públiques de Catalunya. El Pla també ha d’assenyalar les etapes necessàries per exe-
cutar-ne les previsions.

5. El Pla director garantirà una oferta suficient d’instal·lacions i espais esportius 
a tot el territori, establint un àmbit funcional mínim on situar els nivells d’equipa-
ments bàsics que superen l’àmbit municipal d’acord a les determinacions del Pla ter-
ritorial general de Catalunya. La planificació de les instal·lacions esportives tindrà 
en compte el balanç d’oferta i demanda de l’àmbit funcional determinat, el tipus de 
pràctica, els usos concurrents d’una mateixa instal·lació i la reserva de sòl per a l’ex-
pansió o modificació de la instal·lació.

6. Els centres escolars hauran de comptar amb instal·lació esportiva pròpia o ac-
cés a instal·lació esportiva pròxima.

7. Les determinacions del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya, els programes d’actuació que el desenvolupin i els programes especials 
d’actuació són d’aplicació preferent per l’Administració pública de Catalunya i s’han 
de portar a terme d’acord amb les prescripcions establertes en les disposicions que 
els aprovin.

8. El Pla director ha de ser revisat cada cinc anys.

Article 31
1. L’aprovació del Pla director i dels programes d’actuació implica la declaració 

d’utilitat pública de les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis cor-
responents als fins de l’expropiació o de la imposició de servituds.

2. Els beneficis de l’expropiació es poden estendre a les persones naturals o jurí-
diques subrogades en les facultats de l’Administració per a l’execució del Pla o dels 
programes d’actuació, d’acord amb les normes legals aplicables en cada cas.

Article 32
Les determinacions del Pla director s’han de concretar en: 
a) Els estudis i els plànols d’informació i l’estimació de recursos disponibles.
b) La normativa explicativa del Pla amb la definició de les actuacions territorials 

prioritàries en relació amb els objectius perseguits i les necessitats i dèficits territo-
rialitzats.

c) L’estudi econòmic i financer de la valoració de les actuacions territorials prio-
ritàries i de les de caràcter ordinari.

d) Els plànols i les normes tècniques que defineixen i regulen les actuacions.

Article 33
Les entitats locals i els altres organismes públics, els clubs i els consells esportius 

procuraran a la Unió d’Esports de Catalunya i a les federacions esportives membre 
la documentació i la informació que siguin pertinents per informar el Pla director 
d’instal·lacions i equipaments esportius.

Article 34
1. Les determinacions i les previsions incloses en el Pla director d’instal·lacions i 

equipaments esportius de Catalunya o en els programes d’actuació poden donar lloc, 
si escau, a instar a la modificació parcial o la revisió puntual dels plans generals, de 
les normes subsidiàries i complementàries de planejament i de les altres modalitats 
i nivells d’ordenació urbanística, segons convingui, davant dels òrgans urbanístics 
corresponents, d’acord amb la seva legislació.

Article 35
1. Els programes d’actuació sectorials i els territorials han de contenir les deter-

minacions i els documents suficients per al desenvolupament de les previsions del 
Pla director.
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2. Els programes d’actuació especials, mentre no es disposi del Pla director ac-
tualitzat, han de contenir les determinacions pròpies del seu caràcter, i de la finali-
tat i els objectius perseguits, degudament justificats i detallats mitjançant els docu-
ments pertinents.

Article 36
Les entitats de caràcter públic i les entitats esportives privades han de complir, 

en la construcció de les seves instal·lacions esportives, les determinacions tècniques 
esportives fixades per la Generalitat de Catalunya.

Article 37
1. Les entitats, els centres, els establiments públics o privats, amb ànim de lu-

cre o sense, i les empreses dedicades a l’organització d’activitat física d’esbarjo i/o 
d’aventura on es practiqui una activitat física o esportiva o es prestin serveis espor-
tius, llevat dels centres d’ensenyament general en horari lectiu, han de disposar com 
a mínim d’un professional de l’esport en els termes que estableix la normativa regu-
ladora de l’exercici de les professions de l’esport. Així mateix, ha de subscriure un 
contracte d’assegurança de responsabilitat civil dels danys eventuals que es puguin 
ocasionar a usuaris i practicants o a qualsevol altra persona, com a conseqüència de 
les instal·lacions o de l’activitat esportiva.

2. Les entitats, els establiments o les empreses a les quals fa referència l’apartat 
anterior tenen l’obligació d’exigir als seus usuaris l’acreditació de la llicència espor-
tiva corresponent en vigor.

Capítol tercer. Llicències esportives

Article 38
Als efectes legals que corresponguin, i atès els riscos que es puguin derivar de la 

pràctica esportiva sense control, a fi i efecte de garantir la seva salut i les responsa-
bilitats que es derivin, en el seu cas, d’un mal ús dels programes esportius i activitats 
esportives organitzades, la pràctica de l’activitat física i de l’esport s’ha d’acreditar 
mitjançant la Llicència esportiva general, d’acord amb el que s’estableixi per regla-
ment. Aquesta llicència inclourà, com a mínim, una cobertura que garanteixi les 
eventuals indemnitzacions, la responsabilitat civil adequada als riscos que comporti 
l’activitat i l’assistència sanitària.

Article 39
1. Atesos els riscos que comporta la pràctica de l’activitat física i l’esport, i la 

necessitat de desenvolupar aquesta pràctica en condicions que beneficiïn la salut del 
practicant i que en garanteixin la seguretat, les administracions públiques vetllaran 
perquè el règim sobre acreditació de la Llicència esportiva general es compleixi per 
a totes les persones subjectes obligades d’acord els termes d’aquesta Llei.

2. Les entitats públiques o privades que organitzin activitats físiques o esporti-
ves, amb independència de la seva durada i de la tipologia de l’espai en què es realit-
zin, hauran d’exigir la Llicència esportiva general corresponent a totes les persones 
que hi participin.

3. La manca d’exigència d’acreditació o la pràctica esportiva organitzada sense 
estar en possessió de la Llicència pertinent constitueix una infracció greu d’acord al 
previst en aquesta Llei.

Article 40
1. La Llicència esportiva general serà única i l’hauran d’obtenir tots els i les 

esportistes que practiquen activitat física i esport de manera organitzada. Atesos 
els beneficis de la pràctica esportiva en l’àmbit federat, el o la titular d’un carnet 
o Llicència en vigor emesa per una federació esportiva catalana membre la Unió 
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d’Esports de Catalunya que inclogui una cobertura de riscos suficient, resta exempt 
d’obtenir la Llicència esportiva general de la modalitat esportiva que correspongui.

2. Per tal d’adequar-se a les diferents pràctiques esportives en l’àmbit federat, 
les federacions esportives de Catalunya podran emetre diversos tipus de llicències, 
d’acord a la seva normativa. Les federacions esportives de Catalunya garantiran com 
a mínim l’emissió de llicències per a la participació en competició oficial, per a la 
participació en competició de lleure i per a la pràctica esportiva d’àmbit escolar or-
ganitzada per mitjà dels consells esportius.

3. Als efectes, la Unió d’Esports de Catalunya no podrà emetre la llicència es-
portiva general associada a una modalitat que estigui assumida per una federació 
esportiva membre.

Article 41
Serà competència de la Secretaria General de l’Esport l’emissió de la Llicència 

esportiva general a Catalunya. La gestió de l’emissió d’aquesta llicència i la recapta-
ció dels ingressos es delega a la Unió d’Esports de Catalunya, que haurà de garantir 
la seva posada en funcionament i elevar les denúncies pertinents en cas d’incompli-
ment.

Article 42
1. Els titulars dels equipaments esportius i els organitzadors de les activitats es-

portives, siguin privats o públics, seran els responsables que tots els participants en 
les activitats o usuaris de les instal·lacions estiguin en possessió de la corresponent 
Llicència esportiva general en vigor.

2. Aquesta llicència només serà exigible quan la persona que practica esport o 
activitat física ho fa de manera organitzada en el marc d’una entitat privada o pú-
blica.

Article 43
1. La Llicència esportiva general ha de comportar una assegurança que garantei-

xi, com a mínim, la cobertura dels riscos següents: 
a) Responsabilitat civil.
b) Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció.
c) Assistència sanitària per aquells accidents derivats de la pràctica esportiva i 

amb una quantitat suficient per cobrir les possibles contingències.
d) Les prestacions mínimes a cobrir seran les que determini la normativa regu-

ladora de l’assegurança esportiva obligatòria.
2. L’esportista que acrediti individualment tenir protegides les contingències que 

preveu l’apartat 1 d’aquest article, per mitjà d’una assegurança, no caldrà que en 
subscrigui altra i estarà exonerat d’aquesta part de la llicència.

3. La Llicència esportiva general tindrà una vigència d’un any natural des de la 
seva emissió. Tanmateix es garantirà l’emissió de llicències en modalitats temporals 
per a practicants no habituals.

Article 44
Els ingressos generats per l’emissió de la Llicència esportiva general en els ter-

mes previstos en aquesta Llei resten afectats a la dotació del Fons per al foment de 
l’esport per atendre a les finalitats que s’hi determinin.

Capítol cinquè. De la inspecció i el règim sancionador

Secció 1. La inspecció esportiva

Article 45
Les funcions d’inspecció esportiva que corresponen a la Secretaria General de 

l’Esport són les següents: 
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a) Controlar les disposicions legals i reglamentàries en matèria esportiva, espe-
cialment les que fan referència a les instal·lacions, les titulacions i les llicències es-
portives.

b) Comprovar els fets que siguin objecte de reclamacions o denúncies dels usua-
ris, i les comunicacions de presumptes infraccions o irregularitats.

c) Controlar el compliment per part de les entitats esportives de les obligacions 
establertes per la normativa aplicable.

Article 46
L’administració competent, o l’entitat competent per atorgar les llicències o les 

autoritzacions corresponents en cada cas, efectua la inspecció d’instal·lacions i acti-
vitats esportives, llevat dels casos en què l’Administració de la Generalitat exerceix 
les funcions inspectores directament o mitjançant el conveni corresponent.

Article 47
1. Per a l’exercici de les funcions inspectores regulades per l’article 45, la Secre-

taria habilitarà funcionaris que tinguin l’especialització tècnica requerida en cada 
cas, els quals han d’actuar degudament acreditats. Per a l’efectiva implantació del 
cos inspector de la Secretaria General de l’Esport s’elaborarà conjuntament amb la  
Unió d’Esports de Catalunya un Pla de desplegament per etapes que garanteixi  
la suficiència de personal degudament format en un termini màxim de cinc anys.

2. En l’exercici de les seves funcions, les persones que formen l’equip d’inspecció 
tenen la condició d’agents de l’autoritat, i com a tals gaudeixen de la protecció i de 
les facultats que en aquest àmbit estableix la normativa vigent.

3. Per al correcte exercici de les seves funcions, els inspectors i inspectores po-
den requerir la cooperació del personal i dels serveis dependents d’altres adminis-
tracions i organismes públics.

Article 48
1. Els responsables de les instal·lacions esportives, dels centres i de les seus de 

les entitats esportives, i qualsevol persona que presti serveis en l’àmbit de l’esport, 
estan obligats a permetre i facilitar als inspectors i inspectores l’exercici de les se-
ves funcions, l’accés a les instal·lacions i l’examen de tots els documents, llibres i 
registres preceptius.

2. Els fets constatats pel personal encarregat de les funcions d’inspecció, amb 
l’observació dels requisits legals pertinents, tenen el valor de proves, sens perjudici 
de les que, en defensa dels respectius drets o interessos, puguin assenyalar o aportar 
les persones interessades.

Secció 2. El règim sancionador

Article 49
Les disposicions d’aquest capítol són aplicables a les activitats compreses dins 

l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei i de la seva normativa de desenvolupament, que es 
duen a terme dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 50
1. Són òrgans competents per acordar la incoació de procediments sanciona-

dors i la imposició de sancions, en els àmbits respectius, els òrgans del departament 
competent en matèria d’esports i del departament competent en matèria de segure-
tat ciutadana.

2. En cap cas es poden atribuir a un mateix òrgan competències d’instrucció i 
resolució.
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Article 51
1. Poden ser sancionades per fets constitutius d’infraccions administratives 

en matèria esportiva les persones físiques i jurídiques que resultin responsables 
d’aquests fets.

2. Si durant la sustentació del procediment sancionador s’aprecia la possible qua-
lificació dels fets perseguits com a constitutius de delictes o faltes, s’ha de passar el 
tant de culpa al Ministeri Fiscal i s’ha de suspendre el procediment administratiu un 
cop l’autoritat judicial hagi incoat el procés penal que correspongui, si hi ha identitat 
de subjecte, fet i fonament. Així mateix, si l’Administració té coneixement que s’està 
seguint un procediment penal respecte els mateixos fets, subjecte i fonament, ha de 
suspendre la tramitació del procediment sancionador.

3. La sanció penal exclou la imposició de la sanció administrativa. Contrària-
ment, si no s’ha estimat l’existència de delicte o falta, es pot continuar l’expedient 
sancionador basat, si escau, en els fets que la jurisdicció penal hagi considerat pro-
vats.

Article 52
1. Constitueixen infraccions administratives en matèria esportiva les accions o 

omissions dels diferents subjectes responsables, tipificades i sancionades per aques-
ta Llei.

2. Les infraccions administratives en matèria esportiva poden ésser molt greus, 
greus o lleus.

Article 53
Són infraccions molt greus: 
a) La realització d’activitats i la prestació de serveis relacionats amb l’esport en 

condicions que puguin afectar greument la salut i la seguretat de les persones.
b) L’incompliment de seguretat i higiene en matèria esportiva que comporti un 

risc greu per a les persones o per als seus béns.
c) La realització dolosa de danys en les instal·lacions esportives i el mobiliari o 

equipaments esportius.
d) La introducció en instal·lacions o equipaments on se celebrin competicions o 

actes esportius de tota classe d’armes i objectes susceptibles de ser utilitzats com a 
tals.

e) La introducció i l’exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que 
impliquin incitació a la violència en instal·lacions o en altres llocs on se celebrin 
competicions o actes esportius. Els organitzadors estan obligats a retirar-los imme-
diatament.

f) Introduir o vendre dins les instal·lacions on se celebrin competicions o actes 
esportius tota classe de begudes alcohòliques, sens perjudici dels espais d’activitat 
complementària a la instal·lació on es permeti el consum de begudes amb una gra-
duació màxima del 5 %.

g) L’incompliment de les normes que regulen la celebració dels espectacles es-
portius, que n’impedeixi el desenvolupament normal i produeixi importants perju-
dicis als participants o al públic assistent.

h) La desobediència reiterada de les ordres o les disposicions de les autoritats 
governatives respecte a les condicions de la celebració d’aquests espectacles, sobre 
qüestions que afectin el desenvolupament normal i adequat.

i) La participació violenta en baralles o desordres públics en els recintes espor-
tius o en els seus voltants, que ocasionin danys o riscos greus a les persones o als 
seus béns.

j) La participació activa en actes violents, racistes, xenòfobs o intolerants o que 
fomentin aquest tipus d’actes a l’esport. Es considera en tot cas participació activa la 
realització de declaracions, gestos, insults o qualsevol altra conducta que impliqui 
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vexació a una persona o grup de persones per motiu del seu origen, raça, sexe, edat, 
discapacitat, orientació sexual, ideologia o creença religiosa.

k) La no adopció de mesures de seguretat i la manca de diligència o col·laboració 
en la eradicació de comportaments violents, racistes, xenòfobs o intolerants.

l) La reincidència en faltes greus.
m) El trencament d’infraccions imposades per infraccions greus o molt greus.

Article 54
Són infraccions greus: 
a) La comissió dolosa de danys en instal·lacions esportives i en el mobiliari o els 

equipaments esportius.
b) La negativa o la resistència a facilitar l’actuació inspectora.
c) L’incompliment d’alguna de les obligacions o condicions establertes per aques-

ta Llei en matèria de llicències, d’instal·lacions esportives, de qualificació dels tèc-
nics i de control mèdic i sanitari.

d) La pràctica d’activitat física o esportiva organitzada o en instal·lacions de fit-
nes sense l’acreditació de la Llicència esportiva general o la llicència emesa per la 
federació esportiva catalana corresponent en els termes del capítol tercer del present 
títol.

e) La manca de control d’acreditació per part dels titulars d’instal·lacions o equi-
paments esportius de la Llicència esportiva general corresponent dels seus usuaris.

f) La manca d’assegurança de responsabilitat civil a què es refereix l’article 43 
d’aquesta Llei.

g) La utilització de denominacions o la realització d’activitats reservades a les 
federacions esportives membres de la Unió d’Esports de Catalunya en els termes 
previstos a l’article 24 d’aquesta Llei.

h) La reincidència en la comissió de faltes lleus.
i) El trencament de sancions per faltes lleus.
j) Les conductes anteriorment descrites en les lletres a), f), g) i h) de l’article an-

terior, quan no hi concorrin les circumstàncies de risc, perill o perjudici en el grau 
establert.

k) La desobediència de les ordres o disposicions de les autoritats governatives re-
latives a les condicions de celebració dels espectacles sobre qüestions que n’afecten 
el desenvolupament normal i adequat.

n) Els comportaments i actes de menyspreu o desconsideració a una persona o 
grup de persones amb motiu del seu origen, raça, sexe, edat, discapacitat, orientació 
sexual, ideologia o creença religiosa; així com qualsevol altra condició o circums-
tància personal o social.

o) La passivitat en la eradicació de conductes violentes, xenòfobes o intolerants, 
quan per les circumstàncies en les quals es produeixen no puguin ser considerades 
com a infraccions molt greus d’acord a l’apartat anterior.

l) L’incompliment en els recintes esportius de les mesures de control sobre l’ac-
cés, la permanència o el desallotjament, la venda de begudes i la introducció i reti-
rada d’objectes prohibits.

m) La introducció de bengales o focs d’artifici en els recintes esportius.

Article 55
Són faltes lleus: 
a) L’incompliment d’alguna de les obligacions o les condicions establertes per 

aquesta Llei i la normativa de desenvolupament, si la infracció no té la consideració 
de falta greu o molt greu.

b) El descuit i l’abandonament en la conservació i la cura dels locals socials i de 
les instal·lacions esportives.
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Article 56
1. Les infraccions administratives en matèria esportiva poden donar lloc a: 
a) La imposició d’alguna de les sancions previstes en aquest capítol.
b) L’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis causats.
c) L’adopció de totes les mesures que calguin per restablir l’ordre jurídic infringit 

i anul·lar els efectes produïts per la infracció.
d) La reposició de la situació alterada per l’infractor o infractora.
2. Es poden adoptar com a mesures cautelars l’expulsió o la prohibició d’accés 

als recintes esportius, al marge de les indicades a l’article 61.
3. Independentment de les sancions que es puguin imposar, l’òrgan sancionador 

competent ha d’acordar la restitució dels ajuts i les subvencions percebudes indegu-
dament.

Article 57
1. Per raó de les infraccions tipificades per aquesta Llei es poden imposar les 

sancions següents: 
a) La multa.
b) La suspensió de l’activitat.
c) La suspensió de l’autorització.
d) La revocació definitiva de l’autorització.
e) La clausura temporal o definitiva de les instal·lacions esportives.
f) La pèrdua del dret a rebre subvencions o ajuts públics.
g) La prohibició d’accedir a instal·lacions esportives.
h) La inhabilitació per organitzar activitats esportives.
i) La cancel·lació de la inscripció o adscripció en el Registre d’Entitats Jurídiques 

del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
2. Corresponen a les infraccions molt greus: 
1) La multa de 3.000 a 60.000 euros.
2) La suspensió de l’activitat d’un a quatre anys.
3) La suspensió de l’autorització administrativa per un període d’un a quatre 

anys.
4) La revocació definitiva de l’autorització.
5) La clausura de la instal·lació esportiva per un període d’un a quatre anys.
6) La clausura definitiva de la instal·lació esportiva.
7) La pèrdua del dret a rebre subvencions o ajuts públics per un període d’un a 

quatre anys.
8) La inhabilitació per organitzar activitats esportives d’un a quatre anys.
3. Corresponen a les infraccions greus: 
a) La multa de 300 a 3.000 euros.
b) La suspensió de l’activitat fins a un màxim d’un any.
c) La suspensió de l’autorització administrativa fins a un màxim d’un any.
d) La clausura de la instal·lació esportiva fins a un màxim d’un any.
e) La pèrdua del dret a rebre subvencions o ajuts públics fins a un màxim d’un 

any.
f) La prohibició d’accedir a cap instal·lació esportiva fina a un màxim d’un any.
g) La inhabilitació per organitzar activitat esportiva fins a un màxim d’un any.
h) La cancel·lació de la inscripció o l’adscripció en el Registre d’Entitats Jurídi-

ques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
4. Corresponen a les infraccions lleus la multa de 30 a 300 euros.

Article 58
En la determinació de la sanció a imposar, l’òrgan competent ha de procurar 

l’adequació deguda entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció apli-
cada, per a la graduació de la qual ha d’atendre els criteris següents: 

a) L’existència d’intencionalitat.
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b) La reincidència, per la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció 
de la mateixa naturalesa i que així hagi estat declarat per resolució ferma.

c) La naturalesa dels perjudicis causats i, si escau, els riscs suportats pels parti-
culars.

d) El preu.
e) El fet que hagi hagut advertiments previs de l’Administració.
f) El benefici il·lícit obtingut.
g) L’esmena, durant la tramitació de l’expedient, de les anomalies que originen 

la incoació de l’expedient.

Article 59
1. Les infraccions tipificades per aquesta Llei prescriuen en els terminis següents: 
a) Les molt greus, als dos anys.
b) Les greus, a l’any.
c) Les lleus, als sis mesos.
2. El termini de prescripció comença a comptar el dia en què la infracció s’ha 

comès.
3. La prescripció s’interromp per l’inici, amb coneixement de la persona interes-

sada del procediment sancionador. El termini torna a transcórrer si el procediment 
es paralitza durant més d’un mes per causa no imputable al presumpte infractor o 
infractora.

4. En les infraccions derivades d’una activitat continuada, la data d’inici del 
còmput és la de finiment de l’activitat o la del darrer acte mitjançant el qual l’acte 
s’hagi consumat.

5. No prescriuen les infraccions en què la conducta tipificada implica una obliga-
ció de caràcter permanent per al responsable.

Article 60
La imposició de sancions per les infraccions tipificades en aquest capítol no im-

pedeix, si escau, i atenent-ne el fonament diferent, la depuració disciplinària en 
l’àmbit esportiu.

Article 61
1. En qualsevol moment del procediment, l’òrgan competent per iniciar l’expe-

dient pot adoptar, mitjançant acord motivat, que s’ha de notificar als interessats les 
mesures cautelars de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució fi-
nal que hi pugui recaure.

2. Les mesures a què fa referència l’apartat anterior, que no tenen caràcter de 
sanció, poden consistir en: 

a) La prestació de fiances.
b) La suspensió temporal de serveis, activitats o autoritzacions.
c) El tancament de les instal·lacions esportives.

Article 62
Els ingressos derivats de la imposició de sancions establertes en aquest capítol 

han de ser destinats al finançament de projectes socials que es vertebrin mitjançant 
l’esport i l’activitat física, d’acord a allò establert en el Títol IV d’aquesta Llei.

Títol IV. El finançament de l’esport a Catalunya

Capítol únic. El Fons per al foment de l’esport

Article 63
1. Es crea el Fons per al foment de l’esport com a mecanisme destinat a finançar 

polítiques esportives per a la millora de la pràctica esportiva a Catalunya i el foment 
de la seva imatge com a país esportiu.
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2. El Fons es dota amb els ingressos obtinguts per l’emissió de les Llicències 
esportives general i d’altres mecanismes que el govern pugui preveure. Aquesta do-
tació queda afectada a les despeses directament relacionades amb els objectius as-
senyalats a l’apartat 1 del següent article.

3. La Unió d’Esports de Catalunya és l’encarregada de gestionar el Fons, en els 
termes i condicions que s’estableixin reglamentàriament. La Unió d’Esports de Ca-
talunya haurà de presentar anualment un informe sobre la destinació del Fons, sobre 
els criteris d’atorgament d’aquest fons i sobre el resultat de les actuacions dutes a 
terme d’acord amb l’article següent.

Article 64
1. Els recursos del Fons per al foment de l’esport han de destinar-se a projectes o 

actuacions que persegueixin algun dels següents objectius: 
a) Programes d’esport base.
b) Programes d’esport escolar.
c) Programes de formació en pràctica esportiva
d) Programes de tecnificació i alt rendiment.
e) Programes socials a través de l’esport.
f) Organització i participació en esdeveniments internacionals.
2. L’atorgament dels recursos del Fons s’articularà preferentment per mecanis-

mes de reconeixement de mèrits i premis a l’assoliment dels objectius del Fons.
3. L’atorgament dels recursos del Fons s’articularà preferentment a través de la 

federació esportiva catalana corresponent.

Disposicions finals

Primera
Totes les entitats degudament enregistrades al Registre d’entitats esportives es 

considerarà que estan degudament enregistrades al Registre d’entitats jurídiques del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La Secretaria General de l’Esport i el Departament de Justícia acordaran la tra-
mitació de tota la documentació existent actualment al Registre d’entitats esportives 
als efectes registrals.

Segona
La denominació de federació esportiva catalana queda reservada a les federacions 

membres de la Unió d’Esports de Catalunya. Les entitats l’activitat de les quals es-
tigui relacionada amb una modalitat o disciplina assumida per una federació espor-
tiva no podran tenir denominació igual ni similar a la emprada per la federació es- 
portiva corresponent.

Tercera
Seran d’afiliació preferent a la Unió d’Esports de Catalunya les federacions es-

portives de Catalunya reconegudes per l’administració esportiva en el moment de 
l’entrada en vigor de la present Llei.

Quarta
D’acord amb les competències normatives de la Generalitat de Catalunya en rela-

ció amb l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el Govern desenvoluparà 
la normativa escaient per garantir la deducció d’imports sobre la part autonòmica 
de la quota íntegra per a les persones directives d’entitats esportives que desenvolu-
pin les seves funcions en règim de voluntariat, durant els exercicis en què ostentin 
aquesta condició.

Cinquena
El Govern ha d’habilitar els recursos pertinents per complir les obligacions deri-

vades d’aquesta Llei.
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Sisena
El Govern dictarà les normes reglamentàries necessàries per al desenvolupament 

i aplicació d’aquesta Llei.

Setena
Aquesta Llei es dicta a l’empara de la competència exclusiva que la Generalitat 

de Catalunya ostenta en matèria d’esports en virtut de l’article 134 de la Llei orgà-
nica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en 
relació amb l’article 149 de la Constitució Espanyola.

Disposicions derogatòries

Única
Queden derogades quantes disposicions s’oposin al contingut d’aquesta Llei, i 

específicament: 
1. Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la 

Llei de l’Esport de Catalunya.
2. Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
3. Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de 

maig, de les entitats esportives de Catalunya.
4. Decret 267/1990, de 8 de octubre, de regulació dels Consells Esportius.
5. Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d’entitats esportives de la Genera-

litat de Catalunya.
6. Resolució de 17 d’abril de 2001 per la qual es disposa la publicació del Regla-

ment del Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 27 d’abril de 2018
Comissió Promotora de la iniciativa legislativa popular

N. de la r.: Els antecedents de la Proposició de llei poden ésser consultats a l’Arxiu 
del Parlament.

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP CUP-CC (reg. 36838; 36975; 36986).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2019 al 02.05.2019).
Finiment del termini: 03.05.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
202-00037/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP CatECP; SP CUP-CC; GP ERC (reg. 36976; 36983; 36987; 
37039).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2019 al 02.05.2019).
Finiment del termini: 03.05.2019; 10:30 h.



BOPC 320
29 d’abril de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 37 

Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l’impost de 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
202-00051/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 32879; 36579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 32879)

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totali-
tat a la Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l’impost de transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats (tram. 202-00051/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 36579)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet 

i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mesures fiscals amb relació 
a l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (tram. 202-
00051/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus

Proposició de llei de supressió de diversos impostos
202-00052/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 32880; 36580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 32880)

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
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115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la tota-
litat a la Proposició de llei de supressió de diversos impostos (tram. 202-00052/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 36580)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet 

i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de supressió de diversos impos-
tos (tram. 202-00052/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista, per la instauració 
d’unitats de valoració forense integral, per la lluita contra la violència 
masclista
202-00053/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 36978; 37040).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.05.2019; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de la destinació del 0,7% 
dels ingressos propis no condicionats a polítiques públiques de 
cooperació internacional
250-00573/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 36814 / Coneixement: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 26.04.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet i 

Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, comuniquen a la 
Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en les esmenes a la proposta 
de resolució (tram. 250-00573/12) presentades el 22 de febrer de 2019 i amb número 
de registre 030689.

On hi diu: 
«En compliment amb l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, assolir 

abans del 2030 la fita del 0,7%, duent a terme en els propers tres plans directors un 
increment (Visió 2030) per tal d’arribar al 0,4% en el Pla Director de Cooperació 
2019-2022; al 0,6% en el Pla 2023-2026 i en el darrer Pla 2027-2030, la fita del 0,7% 
que va marcar Nacions Unides»

Hi ha de dir: 
«En compliment amb la Llei de cooperació, assolir abans del 2030 la fita del 

0,7%, duent a terme ens els propers tres plans directors un increment per tal d’arri-
bar al 0,33% en el Pla director de cooperació 2019-2022; al 0,55% en el Pla director 
de cooperació 2023-2026; i al 0,7% en el Pla director de cooperació 2027-2030»

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Els Ganxets, de Reus
250-00729/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36825 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 24.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36825)

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

1. Destinar els recursos necessaris a l’Escola Els Ganxets de Reus, perquè dispo-
si de les seves infraestructures pertinents, eliminant els mòduls prefabricats actuals.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3. Potenciar la coordinació i col·laboració entre el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Reus, amb l’objectiu de tenir redactat l’avantprojecte, el projecte 
bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i salut, així com qualsevol altre que resulti ne-
cessari el més aviat possible.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió

4. Garantir la posada en funcionament del centre educatiu Els Ganxets, amb les 
seves infraestructures pertinents, para el inicio del curso 2020-2021.

Proposta de resolució sobre el suport i la protecció a les dones 
activistes al món
250-00732/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36813 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 26.04.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 36813)

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

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 
necessàries davant el Govern de l’Estat perquè aquest: 

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

2.a) Sol·liciti a les autoritats de l’Aràbia Saudita que posin en llibertat immediata 
i incondicional a les dones activistes per dret a conduir (Samar Badawi,  Nassima al 
Sada, Loujain al Hathloul, Iman al Nafjan i Aziza al Yousef)que romanen detingu-
des exclusivament per la seva labor pacífica en defensa d’aquests drets; que permetin 
que observadors independents investiguin les denúncies de tortures, per determinar 
els fets de manera imparcial i portar davant la justícia als responsables, i que posin 
fi a totes les formes de discriminació contra les dones, inclòs el sistema de tutela 
masculina.

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

2.b) Sol·liciti a les autoritats d’Hondures a realitzar una investigació exhaustiva 
que porti davant la justícia a tots els responsables de l’assassinat de Berta Càceres, 
tant materials com intel·lectuals. També cal que garanteixin la seguretat dels fami-
liars i dels membres de l’organització on treballava Berta, el Consell Cívic d’Orga-
nitzacions Populars i Indígenes d’Hondures (COPINH), tal com ha recomanat la 
Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH).



BOPC 320
29 d’abril de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 41 

Proposta de resolució sobre la signatura d’un memoràndum d’entesa 
entre la Secretaria General Iberoamericana i la Generalitat per a 
impulsar la mobilitat d’estudiants i professors d’universitats i centres 
de recerca d’Iberoamèrica
250-00735/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 36841; 36979).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en 
organismes internacionals
250-00736/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 36842; 36980).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions de 
l’Hospital Clínic de Barcelona
250-00737/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 36843; 36981).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides
250-00765/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la llengua ma-
terna i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides es centra en assolir una 

educació de qualitat i un aprenentatge permanent. En particular, el Marc d’Acció per 
a l’Educació 2030 de la UNESCO fomenta el ple respecte envers l’ús de la llengua 
materna en l’ensenyament i en l’aprenentatge.
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Així, la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, amb motiu del Dia 
Internacional de la Llengua Materna, el passat 21 de febrer de 2018, afirmava que 
«la UNESCO recolza les polítiques lingüístiques que posen en relleu les llengües 
maternes i autòctones, especialment als països plurilingües. L’Organització recoma-
na l’ús d’aquestes llengües des dels primers anys d’escolarització, ja que com millor 
aprèn un nen és en la seva llengua materna. Així mateix, la UNESCO encoratja el 
seu ús als espais públics i especialment en Internet, on el multilingüisme ha de con-
vertir-se en la norma. Tota persona, independentment de quina sigui la seva primera 
llengua, ha de poder accedir als recursos del ciberespai i constituir en ell comunitats 
d’intercanvi i de diàleg. Aquest és un dels majors reptes actuals per al desenvolupa-
ment sostenible, en el marc de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides».

Per l’assoliment d’aquest Objectiu de l’Agenda 2030 de Nacions Unides es preveu 
una sèrie d’estratègies indicatives consistents en el fet que, en els contextos plurilin-
gües, cal promoure l’educació bilingüe i plurilingüe, començant amb l’aprenentatge 
primerenc en la primera llengua dels infants o la parlada a casa.

El Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 20/XII sobre l’Agenda 2030 de 
Nacions Unides segons la qual s’insta el Govern a prioritzar l’Agenda 2030 en l’ela-
boració de totes les seves polítiques i continuar amb els treballs d’elaboració del pla 
per a l’Agenda 2030 i a presentar un informe escrit al Parlament durant el segon 
trimestre de 2019 sobre el grau de compliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) per mitjà de les polítiques públiques de la Generalitat (sanitat, 
educació i territori i medi ambient, entre d’altres).

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 en seu parlamentària, en el termini de sis mesos, un informe escrit 

en l’àmbit concret de l’educació sobre com preserva les llengües maternes dels in-
fants en l’educació primària i secundària obligatòria a Catalunya, d’acord amb l’ob-
jectiu 4 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Palau del Parlament, 20 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i cultures 
dels alumnes a Catalunya
250-00766/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la promoció de 
les llengües i cultures de l’alumnat a Catalunya, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Seguint els estàndards de la UNESCO en relació a llengua i educació, la Direc-

tora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, amb motiu del Dia Internacional 
de la Llengua Materna, el passat 21 de febrer de 2018, assenyalava que «la UNES-
CO recolza les polítiques lingüístiques que posen en relleu les llengües maternes 
i autòctones, especialment als països plurilingües. L’Organització recomana l’ús 
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d’aquestes llengües des dels primers anys d’escolarització, ja que com millor aprèn 
un nen és en la seva llengua materna».

Recentment el Departament d’Educació ha creat un programa per a la promoció 
de les llengües i cultures d’origen de l’alumnat, el qual assenyala que «aquest pro-
grama també vol impulsar i afavorir el desenvolupament de projectes de centre que 
contribueixin a reforçar el coneixement i estima que cada alumne té de la seva llen-
gua familiar, com a estratègia per facilitar l’aprenentatge de llengües curriculars i 
per contribuir al manteniment d’unes llengües, sovint minoritzades, que aporten una 
gran riquesa i diversitat a la nostra societat. Igualment, vol posar en evidència el po-
tencial de les llengües de l’alumnat com a estratègia per a la internacionalització dels  
centres educatius, que es pot fer efectiva a través de projectes de cooperació educa-
tiva amb escoles de països on es parlen actualment aquestes llengües».

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar a la Comissió d’Educació del Parlament, en el termini de sis mesos, 

un informe escrit de com s’impulsa cadascuna de les llengües familiars dels alum-
nes, distintes del català que ja és llengua vehicular, i tenint en compte el percentat-
ge dels alumnes que parlen cadascuna d’aquestes llengües i, per tant, fent especial 
esment en la llengua espanyola que és la llengua materna majoritària dels catalans.

2. Impulsar l’estudi d’aquelles llengües maternes no oficials més parlades per 
l’alumnat a Catalunya com a assignatures optatives.

Palau del Parlament, 20 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la inclusió d’universitats catalanes al 
programa Campus Científics d’Estiu
250-00767/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martí Pachamé Barrera, 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 inclusió 
d’universitats catalanes al programa Campus Científicos de Verano, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología i el Ministeri d’Educa-

ció i Formació Professional convoca, des de fa 10 anys, els Campus Científicos de 
Verano.

Aquest programa està dirigit als alumnes de 4t d’ESO o de 1r de Batxillerat, po-
sant a disposició d’aquest jovent 1.560 places per a desenvolupar 52 projectes d’apro-
pament científic a 13 campus d’excel·lència arreu d’Espanya.

Aquest campus es desenvolupa cada any durant el mes de juliol i es distribueix 
en quatre torns de participació d’una setmana de duració.

A més, dóna accés a 20 alumnes addicionals a fer una estància al CERN a Gine-
bra (Suïssa), si aquests compleixen uns nivells d’excel·lència superior.
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Segons la seva pròpia descripció, el campus consisteix: 
«Els/les beneficiaris/àries d’una plaça a Campus Científicos de Verano podran 

gaudir de set dies de contacte amb la investigació científica mitjançant la seva par-
ticipació activa en projectes d’acostament científic especialment dissenyats per do-
cents d’universitat i d’ensenyament secundari. Cadascun dels/de les beneficiaris/
àries participarà en un projecte que es durà a terme en laboratoris i departaments 
d’universitats amb la distinció de Campus d’Excel·lència Internacional o Regional. 
A cada projecte hi haurà un total de 7-8 participants».

Els organitzadors d’aquest Campus doten amb una sèrie d’ajuts els alumnes mit-
jançant un sistema de concurrència competitiva.

Aquest programa es desenvolupa en l’actual edició als centres d’excel·lència ads-
crits als Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) o Regional (CER), en les se-
güents universitats: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Castilla - 
La Mancha, Universidad de Extremadura, Universidad de Granada, Universidad de 
Jaén, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de León, Univer-
sidad de Málaga, Universidad de Murcia, Universidad de Oviedo, Universidad de 
Santiago de Compostela, Universitat de València / Universitat Politècnica de Valèn-
cia i Universidad de Vigo.

Com es pot observar, no hi ha cap centre de referència català entre els centres 
que ofereixen la possibilitat de desenvolupar aquests projectes de desenvolupament 
personal i científic.

A cada nova edició del programa Campus Científicos de Verano, el Ministeri 
d’Educació i Formació Professional envia una invitació a totes les universitats que 
tenen la denominació de Campus d’Excel·lència Internacional o Campus d’Excel·lèn-
cia d’àmbit regional per a col·laborar en el programa. Les universitats interessades 
que compten amb aquesta denominació envien les seves propostes de projectes que 
són avaluats per una comissió tècnica, i és en funció d’aquesta avaluació i el nom-
bre de col·laboracions disponibles com es seleccionen les universitats participants.

Aquest any no s’han rebut propostes per part de la nostra comunitat autònoma. 
L’any 2017 es va enviar la proposta del Campus Catalunya Sud, que finalment no 
va ser seleccionat i l’any 2016 van ser seleccionats i van participar en el programa 
tant el Campus Barcelona Knowledge (Universitat Politècnica de Catalunya) com el 
Campus Catalunya Sud (Universitat Rovira i Virgili).

La mancança manifesta de vocacions científiques arreu d’Espanya fa que aquests 
tipus d’iniciatives hagin de ser recalçades i impulsades per les administracions.

En aquest cas, el nostre jovent, a més de poder aprofitar els avantatges evidents 
de poder desenvolupar un projecte científic, té també l’oportunitat de conviure amb 
joves d’altres comunitats en aquests campus, promovent relacions d’afectivitat i co-
neixença mútua. Però, el fet que no hi hagi cap centre de referencia català impedeix 
que joves d’altres comunitats puguin aprofitar-se de l’excel·lent nivell científic de les 
nostres universitats i de conèixer la nostra realitat social i l’acolliment que ben segur 
podrien gaudir i comunicar a les seves comunitats autònomes d’origen, promovent el 
mutu coneixement i aprofundint en les relacions entre els joves espanyols.

També voldríem fer èmfasi en el fet que s’hauria de realitzar un esforç per fo-
mentar la participació de les dones a l’educació STEAM (Science, Technology, En-
gineering, Arts and Mathemathics). Malauradament, segueixen existint molts obs-
tacles que entorpeixen l’accés de la dona a aquestes disciplines. Segons un estudi 
realitzat a 14 països, la probabilitat que les estudiants es graduïn amb una llicencia-
tura, màster o doctorat en un camp relacionat amb la ciència són 18%, 8% i 2%, res-
pectivament. Mentre que els percentatges d’estudiants masculins en aquests nivells 
de titulació són 37%, 18% i 6%. Les dones representen el 40% de la força de treball 
global, i habitualment reben salaris més baixos que els percebuts per homes en ocu-
pacions de característiques similars.
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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) Demanar els rectors dels diferents Centres d’Excel·lència Internacionals i Re-

gionals catalans que s’impliquin amb el programa de Campus Científico de Vera-
no presentant ofertes als organitzadors, la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología i el Ministeri d’Educació i Formació Professional, de projectes d’apro-
pament científic i poder ser inclosos en les properes edicions de l’esmentat campus.

2) Integrar-se al programa de Campus Científico de Verano, dotant la partida 
pressupostària pertinent per tal que alumnes d’altres comunitats autònomes puguin 
seguir programes científics a les nostres universitats.

3) Afavorir les iniciatives que impliquin un millor coneixement de la nostra rea-
litat científica i social.

4) Demanar que es col·labori amb els organitzadors d’aquest campus promovent 
campanyes informatives per tal d’equilibrar l’accés segons el gènere a les carreres 
STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques).

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre les millores en la gestió de les 
subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
250-00768/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de millores en la gestió de  
les subvencions de la DGAIA, per tal que sigui substanciada davant la Comissió  
de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
En l’informe 25/2018 de la Sindicatura de Comptes, en relació a les subvencions 

de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, s’han fet paleses una 
sèrie de deficiències greus en el sistema de concessió de subvencions.

De l’informe presentat, el propi Síndic Major va acceptar que l’actual sistema 
afavoria l’existència de situacions arbitràries en el sistema de concessió de subven-
cions. En qualsevol cas, tant pel que fa al número de incidències com pel que fa a 
l’import afectat per aquestes incidències creiem necessari prendre decisions cor-
rectores de forma immediata. Més encara tenint en compte les investigacions que 
s’estan duent a terme sobre la gestió a aquesta entitat corresponent als últims anys.

Les mides que es proposen tenen com a finalitat que tant els receptors del ajuts 
i subvencions com la pròpia administració tinguin els seus drets salvaguardats. En-
cara més necessari en aquest cas, donat que els afectats són joves, infants i adoles-
cents, objecte d’una protecció superior.

En el cas de les subvencions atorgades en règim de concurrència, la Sindicatura 
va constatar deficiències en el càlcul de les quanties atorgades mitjançant la intro-
ducció de criteris que, o bé no estaven previstos, o eren contraris a les pròpies bases 
de la convocatòria.

Fascicle segon
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També es van detectar incidències en el tràmit de justificació que les entitats re-
ceptores d’aquests subvencions han de complir obligatòriament, donat que, de no 
fer-ho, corren el risc de perdre-les i perjudicar als menors a què van destinades.

És necessari que, si s’estableixen uns criteris i requisits per obtenir les subven-
cions, aquests criteris siguin respectats per qui les reben i exigits per qui les con-
cedeixen. Així doncs, no podem permetre que hi hagi un doble incompliment en la 
tasca de fiscalització, doncs aquesta documentació permet fer el seguiment, aug-
mentar la transparència i fiscalitzar el destí de les subvencions per evitar que se’n 
produeixin mals usos.

En el cas de la prestació per a l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Ge-
neralitat i de la prestació per a menors d’edat en situació de risc, en un nombre molt 
important de casos, es va excedir el termini màxim de tres mesos des de la data de 
presentació de la sol·licitud per a la concessió de la prestació. Tampoc es fa el pre-
ceptiu informe semestral de seguiment del compromís socioeducatiu subscrit en 
relació al menor, aquest punt és cabdal per a assegurar la correcta integració dels 
menors a la nostra societat i un element important per a dotar als menors de les ap-
tituds necessàries com per a assolir una inclusió social satisfactòria.

La Llei General de Pressupostos disposa uns coeficients reductors del 25% i del 
50% en les prestacions pagades al segon i al tercer menor i següents, respectiva-
ment. La DGAIA actua de forma arbitrària no aplicant aquests coeficients. Si, com 
nosaltres pensem, aquests coeficients no s’haurien d’aplicar, el que s’ha de fer és 
modificar-ho a la Llei de Pressupostos.

En el cas de la prestació per a joves ex tutelats, també s’han posat de manifest 
deficiències de la DGAIA en la comprovació i evidència del compliment del requisit 
d’ingressos de l’activitat laboral per ser beneficiari de la prestació o de la residèn-
cia efectiva a Catalunya. En l’actualitat, el dret a la prestació s’extingeix, a més de 
per les causes establertes amb caràcter general, pel fet de dur a terme una activitat 
laboral remunerada, amb una retribució igual o superior a una vegada i mitja l’indi-
cador de renda de suficiència. Al no haver-se presentat els pressupostos per a 2019, 
continua vigent la quantitat fixada a l’exercici 2017, és a dir, 569,12 euros mensuals 
i 7.967,73 euros anuals.

Això vol dir que el menor no pot guanyar més de 853,68€ mensuals. Donat que el 
Salari Mínim Interprofesional és de 900 € mensuals, si l’ocupador del menor com-
pleix la Llei, el menor en cap cas tindrà dret a la prestació. És un contrasentit que 
s’estableixi una prestació que, en cap cas, es pot obtenir.

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) Exigir a la DGAIA que redacti les bases per a accedir als ajuts i subvencions 

amb indicadors neutrals i ajustats a la realitat social dels receptors, mitjançant una 
norma en què es defineixin clarament els instruments i criteris interns.

2) Exigir a la DGAIA que compleixi les bases establertes per aquesta mateixa 
entitat per a la concessió dels ajuts i les subvencions que concedeix.

3) Exigir a la DGAIA que les resolucions de concessió de la prestació es co-
muniquin dins el termini establert per l’article 4.5 del Decret 123/2007, pel qual es 
determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de 
caràcter econòmic de dret subjectiu, donat que en moltes ocasions els receptors es 
troben en situació de greu precarietat i el temps és una variable molt important en 
aquesta situació.

4) Exigir a la DGAIA que faci les comprovacions oportunes per a controlar si la 
persona sol·licitant és propietària o usufructuària de béns mobles o immobles per tal 
d’evitar situacions d’injustícia redistributiva.



BOPC 320
29 d’abril de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 47 

5) Eliminar les reduccions actuals per nombre de menors en la prestació a me-
nors d’edat en situació de risc, i exigir a la DGAIA que faci un control rigorós de les 
exigències demanades a les bases per a la concessió de la prestació, vinculant-les de 
forma efectiva a l’assoliment d’objectius mesurables del compromís socioeducatiu 
subscrit.

6) Efectuar un ajust a l’alça del topall per a accedir a la prestació per a joves ex 
tutelats, de tal forma que no entri en contradicció amb altres limitacions legals.

Palau del Parlament, 28 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la formació en la detecció i prevenció 
del maltractament infantil per als professionals de la pediatria
250-00769/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María del Camino Fernández Riol, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre la formación en la detección y prevención en todo tipo de maltrato infantil en 
los profesionales de la pediatría, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria (AEPAP) nos re-

cuerda que «existe la necesidad de avanzar para proporcionar a todos los menores 
un entorno protector y seguro para ellos, ya que, pese a los avances alcanzados en 
salud y bienestar, los pediatras advierten de que la mayoría de los casos de maltra-
to y/o abuso sexual en la infancia no salen a la luz y, los que lo hacen, a menudo no 
encuentran la protección que necesitan».

La definición más clara es la que considera el maltrato infantil como toda acción, 
omisión o trato negligente que interfiere en su desarrollo físico, psíquico o social, y 
cuyos autores son personas del ámbito familiar.

Los tipos de maltrato infantil son varios: maltrato físico, maltrato psíquico o 
emocional, negligencia en atender el desarrollo y bienestar, maltrato y abuso sexual. 
Y entre ellos debemos incluir el maltrato prenatal y el síndrome de Münchausen por 
poderes.

En Cataluña, 1.115 menores pasaron durante 2018 por la unidad que atiende los 
casos urgentes de desamparo familiar. Casi una tercera parte de ellos sufrían mal-
trato físico o psíquico. Estos datos indican que prácticamente cada día durante el 
pasado año se realizaba una intervención por estos motivos.

Las agresiones suponen el 30,9% de los casos, un 13,2% fueron atendidos por 
posibles abusos sexuales, un 12,5% por situaciones familiares problemáticas y un 
11,3% por negligencia. El resto son casos de violencia machista u otros casos como 
consumo de tóxicos, conductas del menor y conflictos entre progenitores.

Estos casos, correspondientes a 2018 y que llegaron a la Unidad de Detección y 
Prevención de Maltrato Infantil (UDEPMI), son inferiores a los 1.658 niños atendi-
dos durante 2017, predominando también los maltratos físicos o psíquicos. También 
ese mismo año hubo seis víctimas mortales menores de edad.
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La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil alerta 
que en Cataluña existe una estimación de más de 7.000 niños que son víctimas de 
maltrato. Las cifras por maltrato y abuso sexual infantil del primer trimestre de 
2018 son las más altas de los tres últimos años: 7.544 expedientes frente a los 6.875 
casos detectados en el primer trimestre de 2017. Crecen tanto los casos de niños que 
ya contaban con un expediente como los casos nuevos.

Durante este año 2019 hemos tenido conocimiento de dos casos más de neona-
tos hospitalizados por malos tratos dentro del ámbito familiar. Uno de ellos falleció. 
También tuvimos conocimiento del hallazgo del cuerpo de un bebé fallecido en un 
contenedor de Montcada i Reixac.

Pero la mayoría de los casos de maltrato y/o abuso sexual en la infancia no salen 
a la luz. Según diversos estudios, los pediatras que tienen más de 1.000 niños de 
población asignada podrían tener entre 10 y 15 niños bajo su ámbito de actuación 
sufriendo algún tipo de maltrato, pero sólo se conoce un 10% de los casos.

Además de las secuelas físicas que causa directamente el maltrato y abuso físico y 
sexual, todos los tipos de maltrato dan lugar a diversos trastornos. Las consecuencias 
más comunes son el aislamiento social, la agresividad, el abuso o dependencia del 
alcohol, trastornos alimentarios, ansiedad, problemas de aprendizaje, disminución de 
la atención, baja autoestima y autoconcepto, disminución de la concentración, cam-
bios y desórdenes de conducta, conductas destructivas, falta de cooperación, senti-
mientos de culpa, dependencia en las relaciones sociales, depresión, desobediencia, 
abuso de drogas, desajustes emocionales, estrés postraumático, hiperactividad, hos-
tilidad, cambios de humor, impulsividad, miedo a la relación con las personas, pro-
blemas de sociabilización, alteraciones del sueño, conductas sexuales inapropiadas o 
agresivas, suicidio (ideaciones y autolesiones) y problemas en la escolarización (bajo 
rendimiento, bajas expectativas escolares y absentismo escolar).

Los servicios de Atención Primaria (AP) se encuentran en un lugar destacado e 
importante en la prevención y detección del maltrato infantil al tener acceso de una 
manera normalizada y generalizada a las familias. Los pediatras y los profesionales 
de enfermería en pediatría se encuentran en una situación favorable para detectar las 
situaciones de riesgo, ya que tratan a los niños desde su nacimiento hasta su paso al 
médico de familia.

Pero para ello se necesita que el niño tenga un pediatra asignado y que pueda 
disponer del suficiente tiempo para dedicar a las visitas que hace ese niño, para po-
der ver el ambiente, el desarrollo y toda la sintomatología asociada alrededor.

Cuando hay que alertar de un posible caso de abuso, maltrato o situación de ri-
esgo, debe existir un informe médico que lo avale. Los pediatras no solo tienen la 
responsabilidad de prevenir, detectar y denunciar, también son ellos los que deben 
redactar estos informes.

Actualmente, existe escasa formación en los temas referentes al maltrato infantil, 
abusos físicos y sexuales y la exposición del menor a la violencia de género, pero 
también es necesario que se dote a los pediatras de formación básica legal para pro-
tegerse y saber en qué situación legal se encuentran cuando realizan un informe.

Conocer y detectar los problemas a los que se enfrentan los menores desde los 
primeros días de vida hasta la adolescencia, dar la voz de alarma y activar los meca-
nismos oportunos para su protección, es un compromiso que debemos tener con los 
menores para proteger su integridad. Es un compromiso con la sociedad.

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) Dotar, de manera urgente y continuada, a los pediatras y personal de enfer-

mería en pediatría de formación en la detección y prevención en todo tipo de mal-
trato infantil, poniendo especial énfasis en los profesionales en Atención Primaria.
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2) Incluir en este plan la formación básica legal para dotarles de la capacidad de 
interpretar las situaciones legales en cada caso.

3) Crear equipos multiprofesionales especializados y adecuadamente formados 
que evalúen en un breve periodo de tiempo a las víctimas de maltrato, violencia de 
género o abuso infantil.

4) Crear un circuito multidisciplinar especializado de accesibilidad rápida y ade-
cuada que pueda dar las pautas a seguir ante un informe de alerta que ayude a de-
terminar la situación del menor.

Palacio del Parlamento, 28 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María del Camino Fernández Riol, diputada,  

GP Cs

Proposta de resolució sobre el garantiment de les condicions dels 
centres especials de treball
250-00770/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la garantia de les condicions dels Centres Especials de 
Treball, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La situació en què es troben els Centres Especials de Treball (CET) a Catalu-

nya és límit, i segons denuncien entitats como Dincat o l’Associació Empresarial 
d’Economia Social, prop de 1.600 persones amb discapacitat i especials dificultats 
que treballen als CET perdran la seva feina durant els mesos vinents si no s’adopten 
mesures urgents i valentes. Aquesta xifra pujarà fins a 10.000 en els pròxims anys.

A aquesta situació cal afegir problemàtiques addicionals com la falta de previsió 
de l’envelliment prematur de les persones amb discapacitat i especials dificultats. 
Les persones que estan treballant en un CET estan envellint en un entorn laboral 
sense alternatives assistencials.

Les dites entitats porten molts mesos reclamant al Govern i denunciant que els 
mòduls i tarifes dels serveis assistencials estan congelats des de fa més de 10 anys, 
inclús amb les retallades durant la crisi. La situació ha arribat al límit i les conse-
qüències de tot plegat ja sobrepassen la capacitat de les entitats, tenint un efecte di-
recte sobre la qualitat de vida de les persones i les famílies.

Donada la important tasca que fan els CET, és imprescindible donar suport a les 
activitats que desenvolupen per tal que el benestar de llurs treballadors i les seves 
famílies no es vegi afectat.

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) Revisar el sistema de finançament dels Centres Especials de Treball (CET) i 

dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat amb especials dificultats, ga-
rantint els pagaments i concerts actuals.
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2) Prendre les mesures oportunes perquè es mantinguin les plantilles actuals, 
i incrementar el nombre de contractes i l’oferta de places, per a garantir l’accés al 
treball a totes les persones amb discapacitat que ho necessitin i tinguin capacitat de 
desenvolupar una activitat laboral.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Noemí de 

la Calle Sifré, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de la inserció laboral de 
les persones amb discapacitat
250-00771/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 36343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució per la millora de la inserció laboral de les persones amb discapa-
citat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya declara el seu compromís amb els principis i mandats 

de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada l’any 
2006 per Nacions Unides, i que va entrar en vigor a l’Estat Espanyol el 3 de maig 
de 2008. Especialment en l’aplicació de l’article 27, sobre el treball i l’ocupació, que 
reconeix a totes les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental el dret 
a treballar en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles 
com qualsevol altra persona i a no ser discriminades per aquesta raó.

En el cas de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental, malgrat 
alguns avenços, encara perduren limitacions en l’ús i gaudi dels drets socials i eco-
nòmics, especialment de participació en el mercat de treball ordinari. En aquest sen-
tit, l’ocupació de qualitat és un factor que es presenta com essencial per garantir la  
igualtat d’oportunitats i contribueix, de forma decisiva, a la plena participació en  
la vida econòmica, social i cultural.

Les polítiques d’ocupació dirigides a les persones amb discapacitat i/o problemes 
de salut mental també han d’incloure la perspectiva de gènere, atès que els índexs 
d’activitat, ocupació i atur són lleugerament pitjors en les dones amb discapacitat i/o 
problemes de salut mental i sensiblement pitjors pel que fa a les condicions laborals. 
També calen mesures per afrontar l’atur dels joves amb discapacitat i/o problemes 
de salut mental, així com l’envelliment prematur i la seva jubilació, i els casos de 
discapacitat sobrevinguda.

Una eina important per les polítiques d’ocupació són els ajustos raonables, dels 
quals seria necessari desenvolupar la seva regulació i fomentar el seu compliment i 
ús per incrementar la seva eficàcia. Els ajustos raonables, per constituir una forma 
de discriminació, han de gaudir d’especial protecció, independentment del grau de 
discapacitat de la persona.

D’altra banda, cal posar de relleu que les retallades pressupostàries de la darrera 
dècada han tingut greus conseqüències per les condicions de vida de les persones 
amb discapacitat i/o problemes de salut mental, i han sotmès el dret al treball a la 
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disponibilitat pressupostària. Darrerament, però, hem assistit a l’increment del Sala-
ri Mínim Interprofessional que permetrà als treballadors i les seves famílies gaudir 
d’un nivell de vida digne.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a: 
1. Treballar per a destinar 14,5 M d’euros per la inclusió laboral en l’empresa or-

dinària prioritàriament per l’any 2019, dels quals 5M d’euros es destinaran al man-
teniment de llocs de treball (treball amb suport) per a persones amb especials difi-
cultats.

2. Destinar 42,5 M d’euros per complementar el finançament per als Centres Es-
pecials de Treball l’any 2019.

3. En cas que el Govern Espanyol aporti els fons necessaris a través de la Con-
ferència Sectorial, incrementar la dotació pressupostària per finançar el 75% del 
SMI de les persones amb especials dificultats.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya perquè faci les gestions 
oportunes davant el Govern Espanyol per a: 

4. Destinar el finançament suficient per poder desenvolupar polítiques que afa-
voreixin la inclusió laboral de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut 
mental a Catalunya.

5. A traspassar les competències en relació a la normativa per a la inclusió labo-
ral de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental a la Generalitat 
de Catalunya.

6. Constituir una comissió bilateral Estat-Generalitat per posar les bases d’un 
acord que garanteixi la singularitat del model català d’inclusió laboral de les perso-
nes amb discapacitat i/o problemes de salut mental.

7. Destinar els recursos necessaris per garantir la subvenció del 50% del Salari 
Mínim Interprofessional (SMI) a tots els treballadors amb discapacitat dels Centres 
Especials de Treball (CET), i el 55% de l’SMI per al col·lectiu amb especials difi-
cultats.

8. Dotar l’Eix 3 - Oportunitats d’ocupació - de la Conferència Sectorial de Tre-
ball i Assumptes Socials, com a mínim per aquest 2019, de 120 M€ per subvencio-
nar el 50% de l’SMI a tots els treballadors amb discapacitat dels Centres Especials 
de Treball a Catalunya. Preveure, també per aquest 2019, els recursos necessaris i 
suficients per finançar les USAP i el 55% de l’SMI per al col·lectiu amb especials 
dificultats.

9. Que l’increment de 83 M€ que s’ha anunciat que es destinaran als CETs per 
fer front a l’impacte de l’augment del 50% del SMI com a mínim pel 2019, es dis-
tribueixin en base al nombre de persones en situació d’alta als CETs, és a dir, con-
tractats pels CETs.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00772/12

PRESENTACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 36345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

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

Comú Podem, Yolanda López Fernández, diputada, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre discriminació lingüística, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Declaració Universal dels Drets Lingüístics va ser aprovada a Barcelona du-

rant la Conferència Mundial de Drets Lingüístics, celebrada del 6 al 9 de juny de 
1996 per iniciativa del Comitè de Traduccions i de Drets Lingüístics del PEN Club 
Internacional i el CIEMEN; va comptar amb el suport tècnic de la Unesco, la par-
ticipació de 66 organitzacions no governamentals, 41 centres PEN i 41 experts in-
ternacionals en jurisprudència lingüística. L’objecte principal de la Declaració era 
promoure els drets lingüístics, especialment llengües amenaçades.

El text de la Declaració considera la diversitat lingüística i cultural existent al 
món i rebutja l’homogeneïtzació cultural forçada, defineix el concepte de llengua 
pròpia d’un territori, reconeix drets lingüístics individuals (dret a ser reconegut 
membre d’una comunitat lingüística, dret a l’ús públic i privat d’una llengua,...) i 
drets lingüístics col·lectius (dret a disposar de serveis culturals, dret a la presència 
equitativa de la llengua i la cultura en els mitjans de comunicació, etc).

En el seu preàmbul estableix que la situació de la llengua és el resultat de la con-
fluència i de la interacció d’una gran varietat de factors politicojurídics; ideològics i 
històrics; demogràfics i territorials; econòmics i socials; culturals, lingüístics i soci-
olingüístics; interlingüístics i finalment subjectius. Així mateix, assenyala la secular 
tendència unificadora de la majoria d’estats que es manifesta a reduir la diversitat i a 
afavorir actituds adverses a la pluralitat cultural i al pluralisme lingüístic.

Les amenaces que pressionen les comunitats lingüístiques sigui per la manca 
d’autogovern, per una demografia limitada o bé parcialment o enterament dispersa, 
per una economia precària, per una llengua no codificada o per un model cultural 
oposat al predominant, fan que moltes llengües no puguin sobreviure i desenvolu-
par-se.

Per tot això, la Declaració parteix de les comunitats lingüístiques i no pas dels 
Estats i s’inscriu en el marc de reforçament de les institucions internacionals capa-
ces de garantir un desenvolupament sostenible i equitatiu per a tota la humanitat, i té 
com a finalitat de propiciar l’organització d’un marc polític de la diversitat lingüís-
tica basat en el respecte, la convivència i el benefici recíprocs.

Així mateix en les seves disposicions addicionals estableix que els poders pú-
blics han de prendre totes les mesures oportunes per a l’aplicació dels drets lingüís-
tics en el seu àmbit d’actuació, han de vetllar perquè les autoritats i les organitza-
cions i les persones concernides siguin informades dels drets i deures correlatius 
que se’n desprenen i han de preveure, d’acord amb les legislacions vigents, les san-
cions derivades de la violació dels drets lingüístics.

L’article 32 de l’Estatut català assegura que totes les persones tenen dret a no ser 
discriminades per raons lingüístiques. No obstant això, cada any milers de persones 
són discriminades per parlar en català, tal com afirma Plataforma per la Llengua. 
La majoria de les discriminacions lingüístiques es produeixen en la relació amb les 
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administracions públiques i s’han catalogat com a greus pel fet que el ciutadà s’ha 
quedat sense la possibilitat de fer el tràmit o gestió perquè ha estat vexat o agredit.

La causa principal d’aquestes discriminacions és que, a diferència d’Estats de-
mocràtics plurilingües com el Canadà, Bèlgica, Suïssa o Finlàndia, l’Estat espanyol 
funciona amb una llengua de primera, sempre vàlida, i tracta la resta com a secun-
dàries, fet que ocasiona un descuit generalitzat a l’hora de prestar els serveis en ca-
talà. A més, moltes discriminacions no es denuncien o bé els parlants renuncien als 
seus drets lingüístics per evitar situacions d’aquesta mena.

Cal destacar l’incompliment del tractat internacional de promoció de les llengües 
regionals o minoritàries mitjançant la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries (CELRM). Així ho ha anat denunciant El Consell d’Europa i l’entitat la 
Plataforma per la Llengua en un informe que va presentar el 2018 davant el Comitè 
d’Experts del Consell d’Europeu, que actualment està avaluant el compliment de la 
Carta. Aquest informe recollia casos greus de discriminació contra els parlants de 
llengües distintes del castellà, particularment en els àmbits de la justícia, la salut i 
el tracte amb la policia, que mostraven clarament que es tracta d’una pràctica gene-
ralitzada i sistèmica

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. Impulsar campanyes informatives a les dependències públiques per recordar a 

la ciutadania que té el dret de parlar i ser atesa en català i que no pot ser discrimi-
nada per raó de llengua.

2. Oferir assistència gratuïta i completa a aquelles persones que hagin estat víc-
times de discriminació lingüística.

3. Aprovar un pla d’investigació, prevenció i abordatge per part del Departament 
d’Interior i de Justícia que permeti que la discriminació lingüística s’investigui d’ofi-
ci i no només quan hi ha denúncies.

4. Introduir a la Llei 1/1998 de política lingüística de mesures efectives contra la 
discriminació lingüística, un règim sancionador.

5. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè compleixi, de-
finitivament, les disposicions del tractat internacional de la CELRoM per garantir 
drets lingüístics en matèria d’educació, justícia, administracions públiques, mitjans 
de comunicació, cultura, activitat econòmica i cooperació transfronterera.

6. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè instai els mi-
nisteris a oferir també en català tots els serveis als ciutadans dels territoris de parla 
catalana i que adopti les mesures necessàries perquè les dependències públiques de 
l’Administració de l’Estat, especialment les comissaries i dependències judicials, 
tinguin cartells que recordin a la ciutadania que té dret de parlar i ser atès en català.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2019
Yolanda López Fernández, diputada; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,  

GP CatECP
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Proposta de resolució sobre l’ús del català en l’Administració de 
justícia
250-00773/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 36346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, 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 resolu-
ció sobre l’ús del català a l’Administració de Justícia, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 29 de novembre de 2018 es va presentar a la Comissió de Justícia del 

Parlament de Catalunya la Memòria del 2017 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya on es recull, entre altres dades, quin és l’ús de la llengua catalana als òr-
gans judicials de l’àmbit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La situació 
del català a l’Administració de Justícia és molt preocupant: l’any 2017 només 18.346 
sentències finals van ser redactades en aquesta llengua del total de 224.220 dictades 
durant el 2017 al territori català, el que significa que menys del 10% (un 8,20%) dels 
tràmits davant òrgans judicials de l’àmbit del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya van ser duts a terme en català.

Aquestes dades reflecteixen, doncs, un gran problema, i és que hi ha un baix ús, 
tant d’entrada com de sortida, del català en aquests tràmits judicials, però també 
deixa al descobert mancances de l’anàlisi, i és que ens falta informació i recerca 
pel que fa a ús oral. Cal remarcar, a més, el descens preocupant i, sobretot, continu, 
de l’ús del català a la Justícia: des dels efectes del Pla Pilot per a la Normalització 
Lingüística als Jutjats i Tribunals catalans, promogut pel Departament de Justícia, 
el descens ha estat imparable i sense aturador: del 21% de l’ús de la llengua a sen-
tències i resolucions de tràmit l’any 2004, s’ha arribat a xifres del 12,72% el 2012 i 
al 8,2% el 2017.

Si ens fixem en altres àrees de l’àmbit del Dret, com és el cas de les oficines no-
tarials, també es poden comprovar els problemes en l’ús del català. L’«Estudi de l’ús 
del català a oficines notarials de Catalunya» (març del 2018), elaborat per la Plata-
forma per la Llengua, ens aporta els punts principals a considerar per tal de resoldre 
les mancances detectades: en molts casos (68% dels estudiats) no s’ofereix l’opció 
d’elecció de la llengua, el que acaba generant una desproporció del castellà, visible 
en la dada que només un 25% de les escriptures es redacten en català. I aquestes 
mancances que genera no informar de la possibilitat d’escollir la llengua es poden 
també comprovar en el fet que, quan s’informa sobre la possibilitat d’elecció, el re-
sultat del català millora, tot i que segueix sense arribar al 50% en dades globals, 
sense distingir entre catalanoparlants o castellanoparlants (en el cas de catalanopar-
lants, se supera el 50% per poc). L’estudi, a més, estudia les causes més comunes 
per les quals les escriptures es realitzen en castellà, malgrat ser catalanoparlants els 
clients: per la manca d’informació de la possibilitat d’elecció, per la mateixa inèrcia 
en el treball del notari malgrat poder estar duent a terme la interacció amb el client 
en català, o per tractar-se de continuació de tràmits i escriptures elaborats en cas-
tellà.

Segons les dades d’un altre informe de Plataforma per la Llengua, l’«Informe 
de queixes lingüístiques» de l’any 2017, les administracions són el sector amb més 
queixes tot i tenir una normativa molt més garantista dels drets lingüístics, gràcies a 
través de drets com el d’opció lingüística, aplicable a tots els nivells administratius 
(local, autonòmic i central) a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. El 2017 
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hi va haver 63 queixes referides a l’administració catalana (un 41,2% del total de 
queixes referides a l’Administració), i 61 referides a l’administració central espanyo-
la (un 39,9%). Si s’atén a les queixes per discriminació explícita o intencionada, és a 
dir, a aquelles que fan referència a fets no relacionats amb negligències o descuits, 
sinó a situacions on l’exclusió és totalment intencionada, es pot veure com és quel-
com més freqüent al sector públic que no pas al privat (un 38,6% de les denúncies 
referents al sector públic són per discriminació explícita o intencionada), i és més 
freqüent en l’administració central espanyola. Entre les administracions amb més 
queixes, hi trobem el Ministeri de Justícia (amb 8).

L’administració catalana no pot quedar-se aturada davant les dades presentades 
a la Memòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i ha de treballar per tal 
de garantir que els drets lingüístics de la ciutadania de Catalunya, com és el cas del 
dret d’opció lingüística, siguin respectats. Es constata un esgotament del pla pilot de 
la Generalitat per tal de fomentar l’ús del català a la Justícia, que ja compta amb 15 
anys d’antiguitat, així com es constata una falta d’informació a la ciutadania sobre 
els seus drets lingüístics.

També l’administració estatal ha d’actuar decididament per acabar amb la discri-
minació lingüística a Jutjats i Tribunals de les persones parlants de llengües oficials 
diferents al castellà, exigència que ve reconeguda a les obligacions assumides per 
Espanya en el seu instrument de ratificació de la Carta Europea de les Llengües Re-
gionals o Minoritàries. Per això, cal instar la modificació de diversos preceptes de 
la Llei Orgànica del Poder Judicial, perquè es reconegui el dret de tramitació dels 
processos en català, perquè les persones funcionàries de justícia coneguin el català 
i perquè aquest deixi de ser un simple mèrit (com també ho és el coneixement del 
Dret civil català) a l’hora d’endreçar l’assignació de destins un cop les places ja han 
estat adjudicades i passi a ser preceptiu.

Una font d’inspiració pot ser el model belga de plurilingüisme a la zona de Brus-
sel·les, on els tribunals han de ser paritaris (la meitat dels jutges han de ser francò-
fons, mentre que l’altra meitat han de ser neerlandesos) i on algunes places de jutges 
han de ser, forçosament, per a jutges bilingües; pel que fa a la relació amb els ciuta-
dans, aquests tenen el dret d’opció lingüística en tot el territori, és a dir, que si un 
ciutadà vol emprar el francès en les seves intervencions orals en un procediment ju-
dicial que té lloc en regions de parla neerlandesa, els tribunals faciliten un intèrpret; 
per últim, en l’àmbit penal les garanties del ciutadà estan encara més reforçades.

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 de la Generalitat a: 
1. Col·laborar amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal de mi-

llorar les dades d’ús del català a la Justícia, així com insta a posar a disposició dels 
òrgans judicials tots els mitjans necessaris per a assolir aquest objectiu, en col·labo-
ració amb el poder judicial.

2. Millorar el seguiment de les estadístiques d’ús del català, tant orals com escri-
tes, incloent-hi dades disgregades per partits judicials i per cada jutjat i per totes les 
jurisdiccions i també l’ús que en fa la Fiscalia i les dades del registre de demandes 
al portal eJustícia.

3. Elaborar un informe anual sobre vulneracions drets lingüístics dels ciutadans 
catalans als tribunals, registres, notaries i registres de la propietat, mercantil i de 
béns mobles. Publicar l’informe i enviar-lo als organismes responsables de la pre-
venció d’aquestes conductes.

4. Reprendre el pla de foment del català al torn d’ofici, en conveni amb els Con-
sells catalans de col·legis d’Advocats i Advocades i de Procuradors i Procuradores.
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5. Proposar de nou a les Corts espanyoles la modificació de l’article 231 de Llei 
Orgànica del Poder Judicial per sol·licitar que la ciutadania tingui dret a la tramita-
ció dels procediments judicials en català així com dels articles 431, 483, 521 i 530 de 
la mateixa llei, per sol·licitar que el coneixement del català (i l’occità, en el cas de la 
Vall d’Aran) sigui un requisit per a jutges/esses, magistrats/ades, fiscals, lletrats/des  
de l’Administració de Justícia i personal al servei de l’Administració de Justícia 
amb, si s’escau, un període d’adaptació no superior a sis mesos.

6. Autoritzar la convocatòria de places funcionarials als diferents cossos de l’Ad-
ministració de Justícia sobre els quals la Generalitat té competència només quan 
s’hagi assolit una millora substancial del nombre de places en què la capacitació 
lingüística estigui garantida.

7. Cooperar amb les universitats catalanes per assegurar que l’oferta docent ga-
ranteix la possibilitat de cursar els graus de Dret i Relacions Laborals plenament 
en català així com els diferents postgraus jurídics, en especial el màster d’accés a 
l’advocacia.

8. Garantir l’existència de manuals jurídics actualitzats en llengua catalana.
9. Elaborar un pla d’actuació que inspeccioni que les notaries, els registres  

de la propietat, mercantil, de béns mobles i també les entitats financeres ofereixen de  
manera clara als clients en quina llengua volen tramitar els diferents documents i 
no condicionen la tria lingüística. El pla hauria d’incloure mesures correctores dels 
possibles incompliments.

10. Interlocutar amb el govern de l’Estat per tal de promoure una reforma legal 
que protegeixi el dret d’opció lingüística en tots els processos.

11. Interlocutar amb el govern de l’Estat per tal de promoure que la publicació de  
les normes al BOE sigui simultània en castellà i en català i inclogui la publicació  
de versions consolidades de totes les normatives també en català, revertint el de-
calatge de gairebé 6 mesos entre la publicació en castellà i la publicació en català.

12. Interlocutar amb el govern de l’Estat per tal de formar i sensibilitzar els fun-
cionaris, tant de l’Estat com del Poder Judicial i de la Generalitat, en el coneixement 
de totes les llengües oficials i dels drets lingüístics. A aquest efecte, convé assegurar 
el compliment dels protocols de respecte del dret d’opció lingüística 

13. Interlocutar amb el govern de l’Estat per assegurar que els òrgans jurisdiccio-
nals situats fora del domini lingüístic que coneixen de recursos d’apel·lació, cassació 
o de procediments judicials per raó de matèria a la ciutadania o persones jurídiques 
residents a Catalunya garanteixin els mateixos drets lingüístics que els tribunals si-
tuats en territori català.

14. Interlocutar amb el govern de l’Estat per tal de promoure que l’Escola judi-
cial ofereixi la seva formació també en llengua catalana tant a nivell oral com de 
materials escrits.

15. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que reiteri una vega-
da a l’any, tal com es va fer el 2014, que no es poden vulnerar els drets lingüístics.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP



BOPC 320
29 d’abril de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 57 

Proposta de resolució sobre l’Escola Font de la Pólvora, de Girona
250-00774/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rafel Bru-

guera Batalla, 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’escola Font de la Pólvora de Girona, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Font de la Pólvora és un barri de Girona amb gairebé un 100% de població 

gitana. Aquest barri pateix segregació i greus mancances en els serveis més elemen-
tals: urbanístic, subministraments com la llum, neteja, etc., i finalment en educació.

El barri només disposa d’una escola a la qual assisteixen tots els nens i nenes 
del barri, amb poques excepcions i cap incorporació d’altres barris. Aquest centre fa 
una excel·lent tasca social d’acollida i integració que tant necessita el barri.

Pel proper curs 2019-2020, el Departament d’Educació ha decidit tancar el grup 
de P3 per manca d’alumnat. Es tracta de 7 o 8 famílies que haurien d’escolaritzar 
els seus fills fora del barri, i tenint en compte que ja es fa difícil l’assistència regu-
lar a l’escola del barri, el desplaçament a altres barris de la ciutat podria augmen-
tar l’absentisme escolar i la segregació que això comporta. Igualment, preocupa a 
la comunitat educativa que si continua aquesta tendència es perdran grups fins a la 
desaparició total de l’escola.

A Font de la Pólvora no es poden permetre la pèrdua de l’element més important 
en pro de la integració i socialització del barri. L’escola de Font de la Pólvora està 
tipificada com una escola de màxima complexitat i és per aquesta raó que la baixa-
da de matrícula no ha de ser un problema, sinó una oportunitat de millorar ràtios i 
poder atendre millor aquest barri a través dels seus infants.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Mantenir el grup de P3 de l’escola Font de la Pólvora de Girona pel curs 2019-

2020 i garantir la continuïtat del centre escolar.
2. Millorar les condicions i recursos del centre tant pressupostàriament, com de 

la plantilla.
3. Definir i buscar perfils concrets pels docents que s’incorporen a l’equip de l’es-

cola per donar resposta a les necessitat d’una escola de màxima complexitat.
4. Estudiar la possibilitat de fer un Institut-escola a les instal·lacions existents del 

centre que permeti allargar l’escolarització i reduir l’abandonament escolar prema-
tur, afavorint així la finalització de l’educació secundària obligatòria de l’alumnat 
del barri de Font de la Pólvora de Girona.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Ba-

talla, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’adscripció de l’Oficina pels Drets Civils 
i Polítics al Síndic de Greuges
250-00775/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 resolu-
ció sobre l’adscripció de l’Oficina pels Drets Civils i Polítics al Síndic de Greuges, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El Govern de la Generalitat de Catalunya va crear, durant el mes de juny de 

2018, una Oficina pels Drets Civils i Polítics, adscrita al Departament de Vicepresi-
dència i d’Economia i Hisenda, amb les funcions següents: 

a) Definir i coordinar les polítiques del Govern relacionades amb els drets civils 
i polítics i establir-ne els plans d’actuació corresponents conjuntament amb els dife-
rents departaments implicats en aquestes polítiques.

b) Planificar i supervisar l’execució de les mesures, iniciatives i actuacions de 
les diferents unitats del Govern que tenen competències en els àmbits sectorials que 
s’inclouen en els drets civils i polítics, i fer-ne el seguiment.

c) Dirigir i impulsar les activitats necessàries per fomentar i desenvolupar les 
entitats, públiques o privades, que treballin en la defensa dels drets civils i polítics, 
en el marc de col·laboració i promoció de les iniciatives de la societat civil d’aquest 
àmbit.

d) Fer el seguiment de les vulneracions que es produeixin contra els drets rela-
cionats amb la participació de les persones en la vida civil i política i acompanyar 
les que les han sofert.

e) Cooperar amb organismes equivalents d’àmbit nacional i internacional, per tal 
d’assolir sinergies i treballar conjuntament per la defensa dels drets civils i polítics.

f) Promoure, en l’àmbit de les seves competències, la divulgació dels drets civils 
i polítics recollits en el Pacte internacional de drets civils i polítics.

g)Vetllar pel compliment i impuls de les mesures adoptades en la Resolució del 
Parlament Europeu 2018/2869 (RSP), de 25 d’octubre, sobre l’auge de la violència 
neofeixista a Europa.

g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la nor-
mativa vigent.

Tanmateix, atès que des del seu mateix naixement, l’esmentada Oficina ha fet 
èmfasi en la recollida de denúncies de potencials vulneracions de drets civils i po-
lítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, en la investigació d’aquestes denún-
cies i en l’acompanyament de les persones denunciants, el caràcter governamental 
de l’Oficina no resulta el més adient.

Això és així per la posició en la que es situen els poders públics. Han de res-
pectar i promoure els drets civils i polítics però, per la seva naturalesa com a poder 
públic i, en especial, l’executiu, també són sovint la font de la potencial vulneració 
dels drets civils i polítics dels ciutadans.

Es pot considerar que hi ha una certa superposició o duplicitat de funcions entre 
l’esmentada Oficina i el Síndic de Greuges.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 78, estableix que el Síndic 
de Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen 
la Constitució i l’Estatut. Amb aquesta finalitat supervisa, amb caràcter exclusiu, 
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l’activitat de l’Administració de la Generalitat, la dels organismes públics o privats 
vinculats o que en depenen, la de les empreses privades que gestionen serveis pú-
blics o acompleixen activitats d’interès general o universal o activitats equivalents 
de manera concertada o indirecta i la de les altres persones amb un vincle contrac-
tual amb l’Administració de la Generalitat i amb les entitats públiques que en de-
penen. També supervisa l’activitat de l’Administració local de Catalunya i la dels 
organismes públics o privats vinculats o que en depenen.

El Síndic de Greuges gaudeix d’autonomia reglamentària, organitzativa, funcio-
nal i pressupostària, d’acord amb les lleis i es troba, per això, en millor posició ins-
titucional per a la defensa dels drets civils i polítics de les persones que viuen a Ca-
talunya que no pas una Oficina governamental.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adscriure l’Oficina 

de Drets Civils i Polítics al Síndic de Greuges per tal que, amb els mitjans propis de  
què disposa, assumeixi les funcions assignades a la primera, tot cessant conseqüent-
ment l’actual Director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics i destinant la resta de 
personal de l’Oficina, conforme a la normativa aplicable, a d’altres tasques dins el 
Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, o a d’altres destins dins 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els alts del Golan
250-00776/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 Alts del Golan, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El President dels EEUU, Donald Trump, en data 25 de març de 2019, va reconèi-

xer en nom dels EEUU la sobirania israeliana de la zona dels Alts del Golan, terri-
tori de la República Àrab de Síria que va ser annexat de facto per Israel d’ençà de la 
guerra àrab-israeliana de 1967, i en procés de colonització.

Uns mesos enrere l’administració Trump, contravenint un ampli consens inter-
nacional, ja va alterar els precaris equilibris regionals en considerar Jerusalem com 
a capital d’Israel i traslladar-hi l’ambaixada dels EEUU, en comptes de la interna-
cionalment reconeguda Tel Aviv.

La decisió respecte als Alts del Golan és, si és possible, encara més irresponsa-
ble i perillosa. Contravé el dret internacional i diverses resolucions del Consell de 
Seguretat de les Nacions Unides (com la 242, la 338 i la 497), i trenca amb un dels 
principis bàsics del Dret Internacional Públic posterior a la Segona Guerra Mundial, 
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com és el de no reconèixer l’annexió de territoris conquerits en el transcurs de con-
flictes bèl·lics, o el d’interdicció de la colonització dels territoris ocupats.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Recolza la posició expressada pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides 

i per l’Alta Representant per la Política Exterior de la Unió Europea, en nom de la 
Unió, en el sentit de no reconèixer la sobirania israeliana sobre els Alts del Golan, 
territori sirià de conformitat amb el Dret Internacional.

2. Rebutja i reprova les decisions del President dels EEUU, Donald Trump, amb 
relació a l’estatus de la ciutat de Jerusalem i a l’estatuts dels Alts del Golan, per tal 
com contravenen el Dret Internacional i constitueixen una greu irresponsabilitat, en 
especial pel que fa a reconèixer l’annexió de territoris conquerits en el transcurs de 
conflictes bèl·lics.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els assentaments a Cisjordània
250-00777/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 reso-
lució sobre els assentaments a Cisjordània, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El IV Conveni de Ginebra, del 12 d’agost de 1949, relatiu a la protecció de la po-

blació civil en temps de guerra, estableix certes obligacions de la potència ocupant, 
i també certes prohibicions, per tal d’emparar els drets de la població dels territoris 
ocupats.

En el seu article 49, aquest IV Conveni de Ginebra estableix clarament la pro-
hibició a la potència ocupant de transferir part de la pròpia població als territoris 
que ocupa. El Dret Internacional Humanitari prohibeix l’establiment de colònies o 
assentaments, atès que es tracta d’una forma de transferència de població a territo-
ris ocupats. Qualsevol mesura adreçada a ampliar o consolidar assentaments també 
és il·legal conforme al Dret Internacional Humanitari. La confiscació de terres per 
construir o ampliar assentaments o colònies també està prohibida.

El conjunt d’aquestes restriccions a l’actuació de la potència ocupant ha estat sis-
temàticament ignorada per Israel en el cas dels territoris palestins ocupats. Israel ha 
promogut la construcció, expansió i consolidació d’assentaments en territoris pales-
tins, mitjançant polítiques públiques de suport i protecció a la població pròpia que 
colonitza els territoris ocupats.

En dates recents, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que és també 
candidat a les eleccions generals que celebrarà properament Israel, ha anunciat la 
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seva intenció d’annexionar de facto a Israel els assentaments situats en territori ocu-
pat palestí, en aplicar-hi unilateralment l’ordenament jurídic israelià.

D’altra banda, cal tenir molt present que el dret de conquesta va quedar defini-
tivament desterrat del Dret Internacional Públic des del final de la Segona Guerra 
Mundial. Això no obstant, a l’Orient Mitjà, la decisió dels EEUU de desconèixer la 
sobirania de la República Àrab Siriana sobre la zona dels Alts del Golan, i reconèi-
xer-la en canvi a Israel, que n’és la potència ocupant als ulls del Dret Internacional, 
així com la intenció anunciada pel primer ministre israelià, més amunt esmentada, 
posen en qüestió l’eradicació del dret de conquesta, amb conseqüències nefastes per 
a la regió i per a la pau al món.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Expressa el seu rebuig a qualsevol intent d’annexió a Israel dels territoris ocu-

pats de Palestina, a Cisjordània o a la Franja de Gaza.
2. Reclama el respecte al IV Conveni de Ginebra, al conjunt del Dret Internaci-

onal Humanitari i del Dret Internacional.
3. Expressa la seva preocupació per tal com l’annexió a Israel de territoris ocu-

pats (Alts del Golan, assentaments a Cisjordània), per bé que no obtinguin un reco-
neixement internacional majoritari, contribueixen a erosionar l’eradicació del dret 
de conquesta de l’àmbit del Dret Internacional, amb nefastes conseqüències per a 
Orient Mitjà i per la pau al món.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la situació al Sudan
250-00778/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 reso-
lució sobre la situació al Sudan, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’actual president sudanès, Omar al-Bashir, va accedir al poder l’any 1989, mit-

jançant un cop d’Estat. La Cort Penal Internacional va emetre, l’any 2009 i l’any 
2010, sengles ordres de cerca d’arrest contra al-Bashir, acusant-lo d’haver comès 
genocidi, crims de lesa humanitat i crims de guerra.

Des del 19 de desembre de 2018, s’han estès les protestes contra el govern 
d’al-Bashir arreu del Sudan. De les inicials motivacions de la protesta (la inflació 
i l’encariment de productes essencials), les forces opositores han passat a reclamar 
també la dimissió d’al-Bashir i l’apertura democràtica del Sudan.

En les manifestacions de principis d’abril de 2019, s’ha acusat a les forces po-
licials d’emprar una força desproporcionada per dissoldre les concentracions i ma-
nifestacions, incloent-hi l’ús de munició real contra els manifestants desarmats. De 
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fet, unitats de l’Exèrcit sudanès s’han arribat a desplegar per protegir els manifes-
tants de les forces policials, amb el resultat, fins la data, que ha mort un soldat que 
protegia els manifestants.

Milers de persones mantenen una concentració permanent als voltants del quar-
ter general de l’Exèrcit sudanès i el Ministeri de Defensa, i els líders opositors han 
assegurat que no la dissoldran fins que es produeixi la dimissió d’al-Bashir.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya expressa: 
1. La seva preocupació per l’ús desproporcionat de la força en l’intent de disper-

sió de les concentracions i manifestacions de l’oposició sudanesa, i en especial l’ús 
de munició real contra els i les manifestants.

2. Als actors polítics i socials de l’actual crisi el seu desig que s’assoleixi una re-
solució pacífica i democràtica del conflicte.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les eleccions legislatives a Benín
250-00779/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 reso-
lució sobre les eleccions legislatives a Benín, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La República de Benín celebrarà eleccions legislatives el 28 d’abril de 2019. El 

passat 5 de març la Comissió Electoral Nacional Autònoma va publicar la llista de-
finitiva de partits autoritzats a participar en les esmentades eleccions legislatives, de 
les quals han quedat excloses totes les formacions opositores. De les set llistes que 
aspiraven a concórrer a les eleccions, només dues han estat autoritzades a fer-ho. Es 
tracta de les que corresponen a la Unió Progressista i al Bloc Republicà, i es dóna la 
circumstància que ambdues formacions polítiques són properes a l’actual president, 
Patrice Talon.

Des del mes de febrer, a la vista de la reforma del Codi Electoral, les forces opo-
sitores havien denunciat que s’estava preparant una «exclusió programada» de les se-
ves formacions, i ara han cridat als seus partidaris a manifestar-se contra la decisió 
de la Comissió Electoral Nacional Autònoma. De resultes d’aquestes crides, s’han 
succeït manifestacions i protestes a les principals ciutats del país.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupació per l’exclusió de la to-

talitat de les candidatures de l’oposició a les eleccions legislatives del 28 d’abril a 
Benín, i reclama que les eleccions legislatives a celebrar acompleixin amb els estàn-
dards internacionals en matèria de processos electorals, essent per tant lliures, jus-
tes i transparents, requisits impossibles d’assolir si no hi poden participar els partits 
de l’oposició.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista
250-00780/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

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 la 
Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
L’article 82 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 

violència masclista creà la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada 
contra la Violència Masclista. A més, el Decret 60/2010, d’11 de maig, de la Comis-
sió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista esta-
bleix que el ple de la comissió ha de celebrar dues reunions ordinàries cada any i 
també pot celebrar les sessions extraordinàries que convoqui la presidència. A més, 
el Ple crea els grups de treball 

La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista té per finalitat ser el màxim òrgan de coordinació interinstitucional per a 
impulsar, efectuar el seguiment i avaluar les actuacions en l’abordatge de la violèn-
cia masclista que duen a terme els departaments de la Generalitat, així com fomen-
tar la participació i la col·laboració d’aquests amb les entitats i òrgans de la societat 
civil que treballen en l’àmbit de la violència masclista.

Entre les seves funcions, la Comissió ha de crear els grups de treball. Aquests 
són uns instruments molt importants, però actualment no estan funcionant al nivell 
que haurien de fer-ho. El grup de treball de l’abordatge de les violències sexuals no 
es va posar en marxa fins l’any 2015 i el grup de treball d’abordatge de la violència 
masclista a l’àmbit laboral encara no s’ha posat en funcionament.

La manca de funcionament dels grups de treball i, per tant, també del Ple, no 
permet que la Comissió doni una resposta real als problemes que hi pugui haver de 
coordinació i, a més, no dona compliment a la seva funció de rendició de comptes 
del compliment de la Llei 5/2008 per efecte del seu funcionament. A més, diferents 
informes sobre la xarxa d’atenció a les víctimes de violència masclista encarregats 
per l’Institut Català de les Dones subratllen la manca de coordinació entre els dife-
rents departaments que intervenen i en els diferents protocols de la Generalitat que 
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aborden la violència masclista no integren de forma adequada la perspectiva integral 
que haurien de tenir segons la Llei 5/2008. Això demostra que no hi ha una coordi-
nació entre els diferents protocols, ja que no hi ha concordança ni en el llenguatge 
que s’utilitza a cada un d’ells, ni a nivell tècnic ni tampoc en els recursos de la xarxa 
que haurien d’utilitzar-se segons la pròpia Llei.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Millorar el funcionament de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coor-

dinada contra la Violència Masclista, augmentant el número de reunions anuals del 
Ple de la comissió, i que porti a terme les accions necessàries per fer una veritable 
feina de coordinació entre els departaments de la Generalitat de Catalunya.

2. Posar en marxa immediatament el Grup de Treball per a l’abordatge de la vio-
lència masclista en l’àmbit laboral de la Comissió Nacional per a una Intervenció 
Coordinada contra la Violència Masclista.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de 
treball a l’arxiu dels jutjats de Vic
250-00781/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada 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 me-
jorar las condiciones de trabajo en el archivo de los Juzgados de Vic, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El partido judicial de Vic está compuesto de 5 juzgados mixtos que engloban 49 

poblaciones. Las sedes judiciales que albergan los distintos Servicios de la Admi-
nistración de Justicia se dividen en dos espacios diferentes que actualmente se hayan 
pendientes de la realización de obras para su conexión y mejor adecuación de dichos 
espacios, lo que acarreará una mejora.

Sin embargo, lo que no se ha previsto es que, junto a esas obras que se pretenden 
realizar se destine un espacio de ubicación de archivo en esas sedes judiciales, algo 
que es necesario para cumplir las recomendaciones del informe de evaluación de 
riesgos que ya se llevó a cabo en el año 2014.

En la actualidad, en el Depósito de Efectos Judiciales de Vic hay una serie de de-
terioros que hacen imprescindible la adopción de medidas para que los funcionarios, 
que tengan que acudir a dicho espacio, puedan hacerlo en unas condiciones mínimas 
de higiene y seguridad. El habitáculo, en concreto, no dispone de ventilación natural 
por lo que las condiciones de renovación de aire no son suficientes. Tampoco dis-
pone de luz natural y cuando llueve hay filtraciones de agua con graves humedades 
en el suelo. Estas humedades tienen diversa procedencia, desde rotura de bajantes 
hasta afloramiento de agua del subsuelo, lo que provoca charcos cuando llueve sobre 
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los que hay que caminar. Esta falta de espacio junto a la nula ventilación provocan 
un olor intenso que puede ser susceptible de presencia de hongos en el aire, con el 
consiguiente riesgo para la salud de los trabajadores.

Allí se depositan y custodian expedientes, así como otros materiales de piezas 
de convicción almacenadas en carros o estanterías que se desplazan por raíles, por 
lo que aquellos que no funcionan deben ser desplazados empujándolos con la fuerza 
del funcionario que esté realizando su trabajo. Son evidentes las carencias y defici-
encias existentes en esta habitación, observándose que no son las más idóneas para 
contener un depósito judicial, pues estas carencias dificultan el ejercicio de la acti-
vidad en un ámbito de seguridad y normalidad de las condiciones laborales para el 
personal que allí trabaja.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que: 
– Se adopten las medidas necesarias para que se cree un espacio nuevo para al-

bergar los archivos y depósitos de piezas de convicción, garantizando unas condi-
ciones de trabajo dignas y adecuadas a los funcionarios que allí trabajan y demás 
operadores jurídicos en los Juzgados de Vic como máximo a finales del 2019.

Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l’aprenentatge 
de l’anglès a la universitat
250-00782/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
de l’aprenentatge de l’anglès a les universitats, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la compareixença de la Consellera Chacón a la Comissió d’Empresa i Conei-

xement, el març de 2019, aquesta va donar una sèrie de respostes orals a un conjunt 
de preguntes acumulades al Govern relatives al nivell B2 d’anglès exigit als estu-
diants universitaris. En aquestes, el Grup Parlamentari de Ciutadans va recordar que 
aquest Parlament va haver d’aprovar, en aquesta mateixa legislatura, la moratòria del 
B2 sol·licitada a instància dels rectors, dels alumnes i els seus familiars, i del Con-
sell Interuniversitari. El motiu era que el percentatge d’alumnes universitaris amb 
aquest nivell d’acreditació era baix i, per tant, havia un gran percentatge d’alumnes 
que sense aquest requisit no hagués pogut obtenir el seu títol universitari. El Grup 
Parlamentari de Ciutadans entén que cal fer tots els esforços possibles per tal de ga-
rantir aquest nivell curricular d’idiomes.

La Consellera va afirmar que «el curs 2016-2017, un 33 per cent dels estudiants 
de tercer curs de grau tenien un nivell B2 i superiors» i que «no tinc les dades d’a-
quest darrer any». Així mateix, va anunciar que la Comissió de Política Lingüísti-
ca del Consell Interuniversitari de Catalunya (del CIC), va acordar recentment ini-
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ciar actuacions per a la recollida sistemàtica d’aquestes acreditacions de nivell B2. 
Aquesta recollida es du a terme mitjançant un protocol del sistema d’informació 
d’universitats i recerca, que es diu Uneix, i que és el que ens ha de permetre recollir 
i treballar totes aquestes dades.

A Ciutadans creiem que una part de l’estratègia de millora és la transparència, 
així que creiem que cal impulsar i fer públic el percentatge d’alumnes amb aquest 
tipus de nivell. De fet, com va reconèixer la Consellera, «els estudiants ja haurien 
d’arribar a la formació universitària amb aquest nivell».

En aquest sentit, creiem que cal encara fer esforços, tant als estudis primaris com 
als universitaris, per tal de millorar el nivell de coneixement d’anglès de les nostres 
futures generacions.

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) Publicar de forma anual, de forma sistemàtica i en un lloc públic, el percentat-

ge d’estudiants de primer curs que tenen el nivell B2, C1 i C2 d’anglès, per gènere i 
per territori, i fent el mateix a cada grau.

2) Implementar un programa perquè els professors universitaris tinguin suport 
per poder impartir docència en anglès amb programes específics.

3) Presentar anualment a la Comissió d’Empresa i Coneixement un informe amb 
els resultats i millores del nivell d’anglès entre els docents i els alumnes de l’ense-
nyament universitari.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals dels transportistes portuaris
250-00783/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 36518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, 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 resolu-
ció sobre la millores de les condicions dels transportistes del port, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Des de fa temps els transportistes portuaris realitzen diverses reivindicacions i 

mobilitzacions reclamant el següent: 
1. Els temps d’espera que passen diàriament a les terminals i dipòsits. Una situa-

ció que en l’actualitat suposa llargues cues que fan aturar la seva activitat durant ho-
res, suposant un greu perjudici per al professional tant a nivell laboral com personal.

2. L’estat general dels contenidors. El col·lectiu ve denunciat també l’obligació 
imputada al transportista de la revisió dels esmentats contenidors en els quals es 
realitza la càrrega, considerant que aquestes responsabilitats corresponen al consig-
natari, qui ha d’assumir el bon estat del contenidor abans de ser lliurat.

3. La precarització del sector. Una realitat que s’ha vist aguditzada en els últims 
mesos com a conseqüència dels punts anteriorment esmentats; un baix nivell d’acti-
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vitat que condensa el treball a determinades hores, fent inviable la rendibilitat de la 
feina, i unes condicions que sistemàticament penalitzen al transportista com a part 
més feble de tota la cadena portuària.

Davant aquesta situació, les parts implicades en la cadena logística del Port i la 
mateixa Generalitat han mantingut diverses reunions que no han permès avançar en 
el desbloqueig d’una situació que es fa insostenible per als transportistes portuaris.

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

Proposta de resolució
1. Desenvolupar un certificat d’idoneïtat que redueixi dràsticament el temps d’es-

pera dels transportistes en els dipòsits portuaris.
2. Realitzar els canvis pertinents en els plecs de condicions de les autoritats por-

tuàries, per tal que quedi recollida la responsabilitat del consignatari sobre l’estat 
dels contenidors.

3. Establir un pla de qualitat de l’activitat portuària sobre el temps d’espera que 
reculli les indemnitzacions pertinents als transportistes

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre els treballadors jubilats d’Endesa
250-00784/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP 

CUP-CC, SP PPC

Reg. 36589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Albert 

Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna 
Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados Galiano, 
portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susanna Segovia 
Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Carles Ri-
era Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent, Alejandro Fernández Álvarez, representant 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 els treballadors jubilats de l’empresa Endesa, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
A començaments del segle XX va començar la construcció dels aprofitaments hi-

droelèctrics al Pirineu. Les condicions laborals dels treballadors en aquells primers 
temps són a l’origen de lluites sindicals històriques que van acabar desembocant en 
la vaga de la Canadenca de 1919 com també en la posada en marxa de polítiques 
socials a favor dels treballadors de les empreses elèctriques.

Històricament, les companyies Riegos y Fuerza del Ebro, Energia Elèctrica de  
Catalunya, Productora de Fuerzas Motrizes, FECSA, ENHER, Hidroelèctrica  
de Catalunya i actualment ENDESA, concessionàries dels aprofitaments hidroelèc-
trics del territori, han sigut un agent d’ocupació importantíssim a les comarques del 
Pirineu, paper que ha anat minvant ostensiblement en les darreres dècades i fins a 
l’actualitat.
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Actualment, la direcció d’ENDESA, controlada per l’empresa italiana ENEL, 
ha anunciat que de forma unilateral deixa de suportar les bonificacions de la tarifa 
elèctrica, així com la resta dels beneficis socials que els treballadors passius han es-
tat gaudint durant dècades i que han conformat la seva retribució, en aquest cas en 
espècie, que es mantenia de per vida tan del treballador com del seu cònjuge.

Atès que aquesta situació afecta a 9.000 treballadors jubilats i les seves famílies 
a Catalunya i al voltant de 27.000 a tot Espanya, dels quals una bona part supera els 
80 anys i els hi representa una percentatge important de la seves retribucions i que 
ENDESA no pot argumentar que ho fa per eixugar pèrdues, dons presenta beneficis 
anuals multimilionaris.

Per aquests motius, presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Dona suport als treballadors jubilats d’Endesa per la vulneració dels seus drets 

socials.
2. Insta el Govern de la Generalitat a portar a terme les accions necessàries per 

garantir que l’empresa Endesa mantingui els beneficis socials compromesos amb els 
seus treballadors jubilats, al marge del conveni col·lectiu recentment extingit.

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula 

i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sán-
chez, GP CatECP, portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Alejandro Fernán-
dez Álvarez, SP PPC, representants

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la 
universitat
250-00785/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb l’establert pels articles 167 y 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a l’eliminació de la violència 
a la Universitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb 
el següent text: 

Exposició de motius
Aquest mes d’abril s’han produït dos atacs intolerables per part d’estudiants de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) cap a altres estudiants d’aquesta univer-
sitat que formen part de l’associació S’ha acabat!.

En concret, el 9 d’abril del 2019, membres de l’associació S’ha acabat!, que ha-
vien instal·lat una carpa informativa a la plaça Cívica de la UAB per difondre les 
activitats de la seva associació de manera absolutament pacífica i democràtica, van 
rebre insults, coaccions i agressions per part d’un grup d’uns cinquanta estudiants 
radicalitzats que, a més, va robar el material informatiu disponible i va desbaratar la 
carpa. Mentre ocorrien aquests fets, en un espai de temps de més de mitja hora, els 
joves agredits van trucar al telèfon d’emergències 112 més de deu vegades, però no 
hi va aparèixer cap membre del Cos de Mossos d’Esquadra, deixant-los així comple-
tament indefensos davant de les agressions i els maltractaments que estaven patint.



BOPC 320
29 d’abril de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 69 

Dos dies després, l’11 d’abril, la mateixa associació va organitzar un acte públic 
en què havien de participar una eurodiputada espanyola del grup ALDE, una can-
didata per la circumscripció de Barcelona a les eleccions generals, un catedràtic de 
Dret Internacional Privat i un aspirant a l’Alcaldia de Barcelona. Els mateixos fets 
van ocórrer: un grup d’estudiants radicalitzats, en aquest cas més de dos-cents, va 
pretendre boicotejar l’acte per la via d’impedir als ponents i al públic interessat l’ac-
cés a la sala on havia de tenir lloc el col·loqui. Va tornar a haver-hi empentes, insults, 
forcejaments i agressions. En aquest cas, els membres del Cos de Mossos d’Esqua-
dra sí que hi van aparèixer, però només quan les agressions feia minuts que duraven 
i els propis serveis de seguretat de la UAB, desbordats, temien que es produïssin 
ferits de gravetat.

El grup d’estudiants violents no va poder evitar la celebració del col·loqui, però 
no va desistir de la seva actitud agressiva. De fet, es va concentrar davant de la sala 
on aquest tenia lloc i, quan els assistents en van sortir un cop acabat l’acte, els van 
increpar i els van llençar pots de fum. Per evitar noves agressions, els assistents  
van haver de sortir per un camí assegurat pels Mossos d’Esquadra i abandonar el 
campus en els seus vehicles.

Tot i la gravetat d’aquests fets, els Mossos d’Esquadra no van practicar cap iden-
tificació ni cap detenció.

Aquests fets, a més de delictius, són profundament immorals per tal com violen 
drets fonamentals com les llibertats de consciència, d’expressió i de reunió en el si 
d’una universitat, una institució que fa de l’intercanvi d’idees, coneixements i punts 
de vista l’essència mateixa de la seva existència.

En relació amb fets tan greus com els referits, el Rectorat de la UAB s’ha negat 
a condemnar-los i s’ha circumscrit a emetre sengles comunicats en què es limita a 
apel·lar de manera genèrica a la llibertat d’expressió.

A més, i a desgrat que aquests fets s’han repetit en múltiples ocasions al llarg 
dels darrers anys amb un modus operandi molt similar, no ha fet res per impedir que 
tornin a succeir-se, com és el seu deure ateses les competències que li atorga la Llei 
orgànica 6/2001 d’universitats i la Llei 1/2003 d’universitats de Catalunya.

En efecte, l’actitud del Rectorat ha estat la d’inhibir-se’n sistemàticament, una 
postura que es pot interpretar com de connivència complaent amb els agressors. Hi 
ha diversos elements que apunten en aquesta direcció: (i) en primer lloc, la incapaci-
tat manifesta dels serveis de seguretat propis de la UAB per controlar i impedir l’ac-
ció violenta de grups d’estudiants radicalitzats que cometen les agressions verbals 
i físiques, als quals no es reforça tot i que les circumstàncies ho requereixin; (ii) en 
segon lloc, la negativa del Rectorat a voler assabentar-se dels fets violents o a trucar 
els Mossos d’Esquadra quan es donen situacions com les narrades, o a fer-ho només 
quan l’escala i la durada de les agressions fa témer víctimes de consideració; (iii) en 
tercer lloc, el fet que el Rectorat prohibeix l’entrada al recinte universitari dels Mos-
sos d’Esquadra quan es donen aquest tipus de situacions, pretenent convertir l’es-
pai universitari en un territori fora de la jurisdicció universal dels cossos policials;  
(iv) i en quart i últim lloc, pel fet de no haver obert mai cap expedient disciplinari als 
estudiants que cometen agressions, els quals serien fàcilment identificables gràcies 
a les càmeres de seguretat.

Davant d’aquesta vulneració de drets i de les normes legals, i de la passivitat de 
les forces d’ordre públic davant d’aquesta violació sistemàtica de drets fonamentals, 
el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta aquesta

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Condemna l’actitud violenta del grup d’estudiants que el dia 9 d’abril del 2019 

va impedir, amb agressions físiques i verbals, l’activitat informativa que l’associació 
S’ha acabat! estava desenvolupant pacíficament i democràticament a la Universitat 
Autònoma de Barcelona.
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2. Condemna l’actitud violenta del grup d’estudiants que el dia 11 d’abril del 2019 
va intentar impedir, amb agressions físiques i verbals, l’acte públic convocat per l’as-
sociació S’ha acabat! a la Universitat Autònoma de Barcelona.

3. Insta a la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior a que re-
visi els protocols d’actuació de les forces d’ordre públic en els espais públics de les 
universitats catalanes, de manera que quedi tipificat que en cas que s’estiguin pro-
duint incidents greus que poden afectar a drets fonamentals i a la integritat física de 
qualsevol persona que estigui fent ús legítim de l’espai públic universitari, les forces 
policials poden actuar-hi, per restablir l’ordre públic, sense esperar una autorització 
prèvia del Rector de la Universitat.

4. Manifesta la conveniència que la Universitat Autònoma de Catalunya refermi 
el seu compromís amb la llibertat, l’ordenament democràtic, la justícia, la igualtat i 
la solidaritat, tot garantint que tots els membres de la Comunitat Universitària puguin 
exercir els seus drets conforme a aquests principis democràtics en pau i seguretat.

Palacio del Parlamento, 15 de abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la reobertura de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya de Barcelona
250-00786/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Es-

carp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la reobertura de la comissaria de Mossos d’Esquadra 
de Plaça Catalunya de Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment a la ciutat de Barcelona es viu una crisi d’inseguretat que es pot in-

tensificar en la temporada d’estiu on augmenta l’ús de l’espai públic i el nombre de 
visitants a la ciutat, especialment a la zona centre i en el transport públic.

La comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Plaça Catalunya porta tancada des 
del 2017 per unes obres de rehabilitació mentre l’índex de denuncies s’ha reduït a la 
meitat d’ençà del govern anterior. El fet que l’índex de denuncies caigui, és produït, 
entre altres raons, per la dificultat, que la persona victimitzada ha de viure just des-
prés precisament d’haver estat vicitimitzada. Les víctimes que hagin patit furt a la 
zona de Plaça Catalunya han de desplaçar-se a Nou de la Rambla i Plaça Espanya i 
aguantar un llarg temps d’espera per fer la denúncia.

Per altra banda, el metro és una de les ubicacions principals on es realitzen molts 
dels furts de la ciutat, i on cal una major atenció per part dels cossos policials. És 
per aquest motiu que s’ha de tornar a dotar al cos de Mossos d’Esquadra de la in-
fraestructura necessària per fer més eficient el seu treball des del punt de vista de la 
seguretat i la lluita contra el furt, com des del punt de vista de l’atenció al ciutadà, 
facilitant la denúncia de la persona victimitzada.

Actualment el temps d’espera per posar una denúncia sobrepassa les tres hores, 
mentre que les dependències de la comissaria de metro de Plaça Catalunya que ro-
manen tancades recollien 20.000 denuncies per any. És per això que la reobertura 
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de la comissaria de Mossos d’Esquadra de Plaça Catalunya permetrà descongesti-
onar les llargues esperes de les comissaries més properes en matèria de denúncia.

La presència tant propera de la comissaria en un dels escenaris de major activitat 
delinqüencial permet una presència permanent a l’entorn, evitant d’aquesta manera 
no només l’activitat delictiva sinó també els usos abusius de l’espai públic que fa la 
venda ambulant sense autorització (o Top Manta) i altres tipus d’activitats que posen 
en risc les persones usuàries de tota la infraestructura del subsòl de Plaça Catalunya: 
RENFE, Metro, FFGG.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reobrir immediatament la comissaria de metro de Mossos d’Esquadra a Plaça 

Catalunya de Barcelona.
2. Portar a terme des de la comissaria de metro de Mossos d’Esquadra de Plaça 

Catalunya una coordinació policial entre la seguretat privada del Metro, Guàrdia 
Urbana i Mossos d’Esquadra.

3. Dotar la comissaria de metro de Mossos d’Esquadra de Plaça Catalunya de 
recursos i del personal qualificat necessari per l’oficina d’atenció al ciutadà per ga-
rantir i facilitar la denúncia de les persones victimitzades.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp 

Gibert, diputats, GP PSC-Units

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre 
l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, 
les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016
256-00023/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 36721; 36982).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 30.04.2019 al 03.05.2019).
Finiment del termini: 06.05.2019; 10:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el 
Consell Català de l’Esport, corresponent al 2016
256-00024/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 36178 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 25.04.2019

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

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 3/2019, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Consell Català de 
l’Esport, exercici 2016.

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

Barcelona, 10 d’abril de 2019
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 30.04.2019 al 14.05.2019).
Finiment del termini: 15.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els 
abusos sexuals a infants
252-00017/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CatECP (reg. 37038).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2019 al 29.04.2019).
Finiment del termini: 30.04.2019; 10:30 h.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/321573.pdf
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3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2019, sobre 
l’agregat de les universitats públiques de Catalunya, corresponent al 
2016 i al 2017
258-00017/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 36177 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 25.04.2019

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

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 2/2019, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’agregat de les 
universitats públiques de Catalunya, exercicis 2016 i 2017.

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

Barcelona, 10 d’abril de 2019
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 30.04.2019 al 21.05.2019).
Finiment del termini: 22.05.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/321572.pdf
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 51/XII, sobre les necessitats 
dels alumnes sords
290-00036/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 36726 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 51/XII, sobre les 
necessitats dels alumnes sords (tram. 290-00036/12), us informo del següent:

El Departament d’Educació, d’acord amb l’establert la llei 17/2010 del 3 de juny, 
ofereix a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades d’una discapaci-
tat auditiva, la possibilitat d’escolarització en la modalitat oral o bilingüe.

L’escolarització de l’alumnat en una o altra modalitat la poden escollir les famí-
lies un cop han estat degudament informades.

En la modalitat educativa bilingüe coexisteixen la llengua de signes catalana, 
com a matèria d’estudi i llengua vehicular, en la comunicació i l’accés al currículum 
escolar, i les altres llengües orals i escrites oficials que també són objecte d’apre-
nentatge.

L’alumnat escolaritzat en modalitat educativa bilingüe ha de comptar amb el su-
port de professionals coneixedors de la llengua de signes catalana.

El Departament d’Educació assegura que els centres d’educació infantil, primà-
ria, secundària o d’Educació Especial que tenen aquests alumnes escolaritzats dis-
posin d’un mestre d’audició i llenguatge (MALL) en el propi del centre o un/a pro-
fessional designat pel CREDA amb coneixement de la llengua de signes catalana.

Alguns centres ordinaris també tenen suport intensiu a l’audició i el llenguatge 
(SIAL).

En l’educació post-obligatòria no universitària l’alumnat també disposa d’un ser-
vei de suport d’intèrprets en llengua de signes catalana (LSC)

El suport d’intèrpret en llengua de signes catalana (LSC) permet que mitjançant 
la traducció simultània (llengua oral-LSC), l’alumnat sord/a pugui tenir accés lin-
güístic als continguts curriculars, així com realitzar la traducció de les preguntes o 
comentaris de l’alumne/a.

Aquest suport s’inclou addicionalment als recursos i mesures que el centre ha 
d’oferir per l’atenció a la diversitat i l’accés al currículum considerant-se la continuï-
tat del suport a l’educació inclusiva que els CREDA proporcionen a l’alumnat amb 
disminució auditiva.

L’assignació de les hores de servei d’intèrprets en LSC s’ajusta a les necessitats 
específiques de cada alumne/a amb sordesa i a les característiques del seu context 
educatiu.

Els Centres de Recursos de Deficients Auditius, CREDA, són els gestors respon-
sables de cursar les sol·licituds de suport d’intèrprets d’LSC a partir de la valoració 
de cada alumne i de realitzar-ne el seguiment.

L’import del contracte del servei d’intèrprets en llegua de signes catalana per al 
curs 2018-2019 és d’un total de 721.500,00 € per 37.000 hores d’interpretació.

També us informo que per tal d’incrementar el nombre de professionals que co-
neixen la llengua de signes catalana, durant el curs 2018-2019 s’han organitzat des 
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del Departament d’Educació quatre cursos de llengua de signes catalana (LSC) que 
corresponen a quatre nivells diferents i que es poden cursar seqüencialment.

Des del Departament d’Educació es dona compliment a l’establert a la Llei 
17/2010 tenint en comptes les competències que són de la seva titularitat.

Amb les mesures i suports per accedir al coneixement i a l’ús de la llengua de 
signes catalana establerts per atendre l’alumnat sord i sordcecs en modalitat bilin-
güe, quan les seves famílies sol·liciten la seva escolarització en aquesta modalitat o 
quan la modalitat d’escolarització deriva de l’avaluació psicopedagògica realitzada 
pel CREDA, des del Departament d’Educació es dona compliment a l’establert a la 
normativa següent:

– Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana.
– La Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat (articles 30, 31 i 32).
– Resolució 749/VIII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a garan-

tir l’aprenentatge, l’educació, l’accessibilitat i ús del català i els recursos de la moda-
litat oral a les persones sordes i sordcegues que es comuniquen oralment.

Actualment des del Departament d’Educació s’està elaborant un document 
d’orientacions metodològiques i de continguts imprescindibles per a poder dominar 
la llengua de signes.

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

Control del compliment de la Resolució 77/XII, sobre salut mental
290-00062/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 36566 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 77/XII, sobre salut 
mental (tram. 290-00062/12), us informo del següent:

Al llarg del 2018, el Departament de Salut ha anat completant el desplegament 
de la Cartera de serveis de salut mental i addiccions en l’atenció primària de salut 
en una iniciativa impulsada a partir del març de 2017 com a part del nou model 
d’atenció a la salut mental i addiccions que potencia l’atenció comunitària i garan-
teix l’equitat territorial.

L’aprovació de les Estratègies de salut mental i addiccions pel 2017-2020 va anar 
acompanyada d’una dotació addicional de 70M€ que permetrà garantir la implan-
tació paulatina de les accions prioritzades i l’increment de professionals necessaris 
per portar-les a terme

Al darrer trimestre de 2018 la Comissió Tècnica de Salut Mental i addicci-
ons-ENAPISC ha elaborat un document de consens sobre el nou model d’atenció a 
la salut mental i les addiccions en la xarxa d’Atenció Primària i Salut Comunitària.

L’esmentat document, seguint la metodologia ENAPISC, ha estat alineat amb el 
Pla Director de Salut Mental i Addiccions i la resta de CT d’altres processos assis-
tencials i posteriorment socialitzat a més de 500 professionals, societats científiques, 
col·legis professionals i associacions de ciutadania organitzada. Els resultats han va-
lidat l’acord al model en més d’un 80%.

S’han endegat de manera conjunta entre l’ENAPISC i el Pla Director Salut Men-
tal i Addiccions, un treball de consens per alinear el projecte de cartera de salut 
mental en l’atenció primària de salut. La base del model és la disposició d’un equip 
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integrat a nivell territorial, de base comunitària que doni resposta transversal a les 
necessitats en matèria de salut mental de la població catalana.

Pel que fa a l’atenció psicoterapèutica als centres d’atenció primària, i les accions 
encaminades a afavorir dita atenció, s’ha iniciat l’actualització de l’Atles sanitari i 
social de Catalunya que ens permetrà tenir les dades exactes de l’increment de pro-
fessionals sanitaris i la seva distribució per centres sanitaris. Està prevista disposar 
d’aquesta informació durant el primer semestre de 2019. A juny del 2018 les dades 
preliminars ens informaven d’un increment de més de 1.000 professionals assisten-
cials de la salut mental respecte l’any 2016.

Gairebé el 75% d’aquests nous professionals han estat contractats en dispositius 
d’atenció comunitària. La distribució exacte és la següent: Un 25,1% corresponent a 
l’atenció hospitalària, i el 74,9% restant corresponent a l’atenció comunitària.

Val a dir que la garantia de l’atenció psicoterapèutica es contempla en el marc de 
l’atenció primària de salut i queda recollida en el model col·laboratiu entre l’atenció 
primària i l’especialitzada de salut mental, de igual manera l’Estratègia Nacional 
d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC) contempla i prioritza també 
l’atenció a la salut mental des del primer nivell assistencial.

Així, les estratègies 2017-2020, prioritzades pel Pla Director de Salut Mental i 
Addiccions, donen la màxima prioritat i un nou impuls al treball integrat entre aten-
ció primària i els centres de salut mental i addiccions.

En aquests moments s’ha constituït un grup de treball amb professionals de 
l’atenció primària i de salut mental, amb l’encàrrec de revisar l’estat de situació ac-
tual i elaborar un document consensuat que unifiqui els criteris formulats per amb-
dues estratègies. Aquest document de consens serà el full de ruta i el marc de refe-
rència per reordenar les experiències en desenvolupament i culminar la implantació 
del procés a tot Catalunya.

El treball que s’està duent a terme té doncs per objectius:
– Concretar el model d’atenció a la salut mental i les addiccions en l’entorn de 

l’atenció primària de salut, en el marc de l’ENAPISC i les estratègies 2017-2020 del 
Pla Director de Salut mental i Addiccions.

– Consensuar una cartera bàsica de serveis a desenvolupar en l’entorn de l’aten-
ció primària en tres àmbits: programa de suport a la primària, persones amb condi-
ció de complexitat i cronicitat de salut mental, i programes específics (fibromiàlgia, 
dolor crònic, oncologia, d’entre altres). Aquesta s’ha de definir en base al treball col-
laboratiu i de pràctiques compartides entre els professionals d’atenció primària i els 
de l’atenció especialitzada en salut mental i addiccions.

– Revisar els criteris de planificació i les ràtios de professionals, atenent les no-
ves necessitats d’atenció a la salut mental en l’atenció primària de salut. Redistribuir 
les càrregues de treball de psicologia i infermeria especialitzada en salut mental, en 
relació a les de psiquiatria, si s’escau.

– Formular un pla d’implantació, de base territorial (unitats territorials de ser-
veis comunitaris) i que garanteixi l’equitat i una atenció integrada a la salut física i 
mental de la població.

– Concretar els objectius a avaluar, i els indicadors a mesurar.
– Identificar i impulsar els instruments que facilitin la implantació del model, en 

termes de gestió i d’utilització de les TIC.
Els centres de salut mental d’adults (CSMA) i els centres de salut mental infantil 

i juvenil (CSMIJ) tenen contractat dins la seva cartera de serveis l’activitat de suport 
a l’atenció primària de salut. Aquesta activitat contempla la figura del psicòleg clí-
nic, que realitza intervencions terapèutiques breus ens els mateixos centres d’atenció 
primària així com tasques de suport, interconsulta, prevenció i promoció de la salut 
mental en col·laboració amb els professionals dels equips d’atenció primària de salut.

El Mapa Sanitari, Sociosanitari i de Salut Pública de Catalunya, del 2008 va de-
finir els criteris de planificació i va formular les propostes en matèria de cartera de 
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serveis i de ràtios de recursos per al desenvolupament del model, que són els que 
s’han tingut en compte en la formulació de les estratègies prioritzades pel període 
2017-2020.

Les ràtios de dotació de professionals especialistes que han de treballar de ma-
nera integrada en els equips d’atenció primària, d’acord amb les previsions del Mapa 
Sanitari són:

– 3,6 professionals dels CSMA, que es correspon a 318,75 hores setmanals per 
100.000 hab. de població adulta.

– 7,6 professionals dels CSMIJ, que es corresponen a 285 hores setmanals per 
100.000 habitants menors de 18 anys.

Al darrer trimestre de 2018 la Comissió Tècnica de Salut Mental i addicci-
ons-ENAPISC ha elaborat un document de consens sobre el nou model d’atenció a 
la salut mental i les addiccions en la xarxa d’Atenció Primària i Salut Comunitària.

L’esmentat document, seguint la metodologia ENAPISC, ha estat alineat amb el 
Pla Director de Salut Mental i Addiccions i la resta de CT d’altres processos assis-
tencials i posteriorment socialitzat a més de 500 professionals, societats científiques, 
col·legis professionals i associacions de ciutadania organitzada. Els resultats han va-
lidat l’acord al model en més d’un 80%.

Barcelona, 2 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 178/XII, sobre la repressió 
de les protestes pel trasllat a Jerusalem de l’ambaixada dels Estats 
Units d’Amèrica a Israel
290-00158/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 36686 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

A la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
D’acord amb el que estableix l’article 168.4 en relació amb l’article 162.3 del 

Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la Resolució 178/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre la repressió de les protestes pel trasllat a Jerusalem 
de l’ambaixada dels Estats Units d’Amèrica a Israel (tram. 290-00158/12), us infor-
mo del següent:

En compliment a l’establert al punt 4, i en relació amb les actuacions que el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya du a terme a Palestina i amb tots els contactes 
amb el govern d’Israel, sempre evitem de manera directa o indirecta contravenir el 
dret internacional.

El Govern contribueix en diversos projectes de cooperació amb la franja de 
Gaza, majoritàriament a través de la UNRWA, l’Agència de Nacions Unides pels 
Refugiats de Palestina a l’Orient Mitjà, que treballa des de l’any 1949 per a donar 
atenció a la població refugiada palestina en sectors clau com l’educació, els serveis 
socials, l’assistència sanitària i l’ajuda humanitària, així com, també col·laborem 
amb diverses ONG catalanes que operen a Cisjordània i la Franja de Gaza.

Com a exemple, al 2018 la Generalitat de Catalunya va finançar, a través de l’ACCD,  
el projecte «Promovent els drets sexuals i reproductius de les dones refugiades de 
Palestina a Gaza a través de l’accés a serveis de salut materna infantil» amb una do-
tació de 150.000 euros. L’objectiu del projecte és garantir l’accés als drets sexuals 
i reproductius de qualitat de les dones refugiades de Palestina i residents a Gaza, 
mitjançant serveis de planificació familiar i cures perinatals integrals per a mares i 
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nadons fins als 12 mesos. Actualment, el Govern ha refermat la voluntat de mantenir 
el seu suport a l’agència de les Nacions Unides.

Per tant, el Govern de Catalunya dona suport al reforçament dels mecanismes 
internacionals de protecció de drets humans i de solució pacífica de controvèrsies.

Així com, i per tal de donar compliment a aquest punt, el Govern comunica 
aquesta resolució, via carta signada pel Director General de Cooperació al Desen-
volupament, al Director General de Nacions Unides i Drets Humans del Govern es-
panyol. A més, en aquesta carta, el Govern demana al Govern de l’Estat espanyol 
que revisi les seves polítiques de dret internacional humanitari, amb la finalitat de 
respectar-lo i, especialment, en relació a les autoritzacions de venta d’armament la 
destinació final del qual pugui acabar sent l’ús contra població civil, incorrent en 
vulneració del dret internacional humanitari.

Barcelona, 15 d’abril de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

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

Control del compliment de la Resolució 162/XII, sobre l’ús del vehicle 
elèctric
290-00164/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 36325 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 162/XII, sobre l’ús 
del vehicle elèctric (tram. 290-00164/12), us informo del següent: 

L’esmentat article 24.3 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic esta-
bleix el següent: 

«El Govern ha de promoure les mesures necessàries en el sector de l’automoció 
perquè els vehicles motoritzats nous no siguin de combustió interna fòssil a partir 
del 2030 i perquè el sector de l’automoció passi d’un model exclusiu de cavalls fis-
cals a un d’emissions contaminants.»

El Govern de la Generalitat va aprovar l’Acord del Govern del 3 de gener de 
2017, sobre l’adquisició de vehicles de baixes emissions i altres aspectes per a la 
millora ambiental de les flotes de vehicles. En aquest acord s’insta als òrgans de 
contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector pú-
blic, per una banda, a prioritzar la compra de vehicles elèctrics en primer terme, i 
de vehicles híbrids o de gas (bifuel de gasolina) en segon terme. Per l’altra banda, 
insta també a aplicar la darrera versió de la Guia per a la compra verda de vehicles.

De la mateixa manera, l’Acord del Govern esmentat insta als responsables de 
la gestió de les flotes de vehicles de l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya i del seu sector públic a realitzar, com a mínim, una sèrie de mesures: cursos  
de conducció eficient i de vehicles de baixes emissions, donar de baixa els vehicles de  
gasoil Euro 3 o inferior a finals de l’any 2018 (així com tramitar el seu desballesta-
ment i l’obtenció del corresponent certificat de destrucció), així com realitzar una 
diagnosi ambiental de la seva flota de vehicles d’acord amb l’informe d’avaluació del 
Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a les flotes.
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En primer lloc, cal remarcar que els criteris de contractació derivats de l’Acord 
del Govern del 3 de gener de 2017 són d’obligat compliment per als òrgans de con-
tractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i ja s’han incorporat 
en les licitacions que es duen a terme des d’aleshores, si bé és cert que ja era una 
tendència ascendent, recollida a la «Guia per a la compra verda de vehicles» de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) de juliol de 
2015. En aquest sentit, cal aclarir que, des de la DGQACC i la Comissió de Segui-
ment de l’Ambientalització de la Contractació Administrativa (CSACA) es realitza 
la coordinació, l’impuls i el seguiment d’aquest Acord del Govern.

En segon lloc, en data 23 de març de 2018 es va publicar l’anunci de convoca-
tòria de licitació «Contractació centralitzada del subministrament de vehicles en la 
modalitat d’arrendament sense opció de compra» amb codi d’expedient «CCS 2017 
VEH». Amb aquesta licitació es pretenia agregar la compra de vehicles dels diversos 
departaments de la Generalitat de Catalunya, així com dels ens adscrit al Sistema 
Central d’Adquisició, fet que permetia unificar criteris i obtenir millors condicions.

En aquesta licitació es complien els criteris de l’Acord del Govern del 3 de ge-
ner de 2017, i bona part dels lots eren de vehicles elèctrics i híbrids (en tots els ca-
sos que les condicions d’utilització del vehicle així ho permetien, tal com s’indica 
en l’esmentat acord). Malauradament, aquesta convocatòria va quedar deserta en la 
majoria de lots, fet que ha impedit incorporar aquests nous vehicles.

Cal dir, que aquesta licitació va resultar un canvi molt important com a resultat 
de la incorporació dels criteris establerts a l’Acord del Govern, ja que en la anterior 
licitació que es va fer l’any 2016 (2016/1) el 100% dels vehicles eren de combustió 
interna mentre que en la CSS 2017 VEH van ser només del 27% (dedicats a cobrir 
necessitats concretes que requereixen aquest tipus de tecnologia, com és el cas dels 
vehicles tot terreny), mentre que els híbrids van representar el 68% i els elèctrics 
purs el 4%.

En aquesta licitació centralitzada molts departaments i ens de la Generalitat van 
incloure els vehicles necessaris per a substituir els vehicles en propietat EURO 3 o 
inferior que segons l’Acord del Govern s’han de donar de baixa.

Per aquest motiu, des de la Comissió Central de Subministraments s’està treba-
llant en un nou expedient que donarà compliment a l’Acord del Govern de 3 de gener 
de 2017 sobre vehicles de baixes emissions. Ara per ara, el principal obstacle per 
tirar endavant aquesta nova licitació és que l’entrada en vigor del WLTP (Worldwi-
de Harmonised Light Vehicle Test Procedure) és encara molt recent i ha modificat 
les prestacions dels models, per la qual cosa cal redefinir alguns criteris del plec de 
condicions tècniques.

Per a la preparació d’aquesta contractació centralitzada, la Comissió Central de  
Subministraments el mes de juliol del 2018 va iniciar una consulta preliminar  
de mercat amb la finalitat de recollir les possibles propostes de millora i solucions 
adients per a cadascuna de les tipologies de vehicles a licitar. Entre diferents actua-
cions va publicar un qüestionari al perfil de contractant, va realitzar una sessió in-
formativa genèrica sobre la consulta preliminar del mercat i va organitzar al mes de 
setembre del 2018 una sessió adreçada als òrgans de contractació de la Generalitat 
sobre les diferents tipologies de vehicles de baixes emissions.

Per altra banda, algunes de les licitacions més urgents s’han cobert per separat, 
com la recent licitació per part de l’ACA (codi d’expedient CTN1800692 - 16/11/18 - 
1 vehicle híbrid), la del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (4 
vehicles elèctrics), o la renovació de vehicles de la flota dels Espais Naturals de 
Protecció Especial, Centres de Recuperació de Fauna Salvatge i Serveis Centrals 
(PTOP-2017-1069) en què es van obtenir 10 vehicles elèctrics (el lot 2 de 12 vehicles 
híbrids de la mateixa licitació va quedar desert).

A més, en les licitacions de contractes de serveis, l’execució dels quals requereixi 
l’ús de vehicles, s’inclouen criteris ambientals referents a les flotes d’acord amb la 
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Guia per la compra verda de vehicles. En són exemples, l’Acord Marc dels serveis 
de neteja (Exp. CCS 2016/4) i l’Acord Marc dels serveis de vigilància i seguretat 
(Exp. CCS 2017/4).

Finalment, dins del context de la compra pública, cal destacar l’acord marc de 
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals, desenvolupat amb la Asso-
ciació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), inspirat en l’Acord del Govern 
esmentat, que ha propiciat que amb les darreres dades (setembre 2018) el 34% dels 
vehicles contractats fossin elèctrics, i que els vehicles dièsel passessin de ser el 95% 
del total a només el 13%.

També és destacable que l’Institut Català de la Salut, al mes de març del 2018, 
va realitzar una consulta preliminar del mercat amb la publicació d’un qüestionari 
al perfil del contractant per a la futura licitació del rènting d’uns 200 vehicles per 
als centres sanitaris amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental del servei. Es 
consultava sobre les alternatives de tipologies de vehicles, de baixes emissions, elèc-
trics i híbrids per a realitzar el servei. El febrer del 2019 l’ICS va iniciar una licitació 
per a 219 vehicles elèctrics, 89 d’híbrids i 36 tèrmics.

Per altra banda, en la reunió de 24 de febrer de 2017 de la CSACA es va informar 
als departaments i ens de la Generalitat sobre l’aprovació de l’Acord del Govern i les 
implicacions a l’hora de realitzar la contractacions de vehicles.

Posteriorment, en la reunió de 28 de juny es va aprovar el model d’Informe jus-
tificatiu d’excepció de l’aplicació de prioritats indicades al punt 1a de l’Acord del 
Govern esmentat, i des d’aquesta data la DGQACC ha anat rebent aquests informes.

Un fet important a destacar en relació amb el compliment d’aquest Acord del 
Govern, és que el 25 de maig de 2018 la CSACA va aprovar l’actualització de la 
Guia per la compra verda de vehicles que, a part d’actualitzar els límits d’emissions 
de contaminants i altres aspectes tècnics, incorpora les prescripcions de l’Acord del 
Govern. Finalment, aquesta guia es va aprovar definitivament al Ple de la Junta Con-
sultiva de Contractació Administrativa del dia 16 de novembre de 2018.

Per altra banda, dins els plans de formació de diferents organismes de la Gene-
ralitat s’inclouen cursos de conducció eficient i de vehicles de baixes emissions, tal 
com demana l’Acord del Govern.

També cal esmentar, que com a resultat de la realització de diagnosis ambientals 
previstes a l’Acord del Govern, algunes flotes de departaments i ens de la Generali-
tat de Catalunya han obtingut el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, com per 
exemple, la Direcció de Serveis del Departament de Territori i Sostenibilitat.

A més d’aquest acord del govern, a la «Cimera sobre qualitat de l’aire» celebrada 
el març de 2017, es va signar l’«Acord polític per a la millora de la qualitat de l’aire a 
la conurbació de Barcelona», signat per diverses administracions, entre les quals s’hi 
compta la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajunta-
ments de l’Àmbit-40. Dins de l’acord esmentat hi ha una sèrie de mesures dirigides 
a reduir les emissions de contaminants, entre les quals s’hi destaquen el compromís 
de coordinació, restriccions als models de vehicles més contaminants, augment de 
l’oferta de transport públic, promoció de l’establiment de zones d’atmosfera prote-
gida i d’altres tipologies, així com d’una zona de baixes emissions a l’interior de les 
rondes de Barcelona, etc.

En aquest acord, la Generalitat de Catalunya es va comprometre a incentivar la 
renovació dels parcs de vehicles per vehicles de baixes emissions, mitjançant ajuts, 
bonificacions en els peatges o en els impostos de circulació, promocionant el distin-
tiu de flotes i facilitant la creació de punts de recàrrega de vehicle elèctric i altres 
combustibles alternatius. Així mateix, s’ambientalitzaran progressivament les flotes 
de les administracions públiques. Aquestes actuacions s’hauran de coordinar i es 
recolliran en un pla quinquennal amb l’objectiu de fomentar l’increment del nombre 
de vehicles etiquetats com a zero o eco.



BOPC 320
29 d’abril de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 81 

Com a mesura de bonificació dels vehicles elèctrics hem de destacar la gratuïtat 
en els peatges de les autopistes titularitat de la Generalitat per els vehicles elèctrics i 
que es troben en les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric de la regió de 
metropolitana de Barcelona i àrea d’influència, que es deriva del «DECRET 76/2017, 
de 20 de juny, de modificació del Decret 427/2011, de 27 de desembre, pel qual s’apro-
va el nou sistema de descomptes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge 
de titularitat de la Generalitat de Catalunya i se n’actualitzen les tarifes i peatges».

El balanç d’aquesta mesura es resumeix en que a finals del 2018 s’havien inscrit 
un total de 14.131 vehicles al portal EcoviaT, que gestiona aquestes bonificacions. 
D’aquests el 55,5% són híbrids de benzina i el 15% són elèctrics.

Per altra banda, la DGQACC ha convocat en els darrers anys diverses línies de 
subvenció, per valor de 750.000€ en total, destinades a la compra de vehicles elèc-
trics i de baixes emissions per a un ús comercial i pel servei de taxi a les zones de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric.

En l’àmbit d’actuació de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, el 10 d’octubre 
de 2018, es va publicar l’Ordre TES/169/2018, de 4 d’octubre, per la qual s’aproven 
les bases reguladores de les subvencions a ens locals de Catalunya, per al desenvo-
lupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic. Entre les actua-
cions que poden ser objecte de subvenció, hi ha l’adquisició de vehicles elèctrics 
nous (purs, híbrids endollables o d’autonomia estesa) per a la flota municipal. Dins 
la mateixa línia també s’inclouen els vehicles d’hidrogen, i els de biogàs Euro V o 
superior. La convocatòria està previst que surti aquest any 2019 i serà de caràcter 
pluriennal (2019-2020)

També des de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) es treballa per el foment 
del vehicle elèctric, i entre les mesures que es porten a terme es destaquen diverses 
subvencions en els darrers anys destinades a la instal·lació de punts de recàrrega a 
Catalunya dins del pla PIRVEC.

L’aprovació per part del govern del Pla d’Acció per al desplegament d’Infra-
estructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics 2016-2019 (PIRVEC), que pre-
tén garantir el subministrament d’energia elèctrica al parc de vehicles elèctrics per 
avançar cap a una mobilitat més eficient i més neta i que compta amb una dotació 
de 5.825.000,00 euros

Segons dades de l’ICAEN al desembre del 2018 a Catalunya es disposa de 69 es-
tacions de recàrrega ràpida pública elèctrica, 11 estacions de recàrrega de gas natural 
vehicular (GNV) i 98 estacions de recàrrega de gas liquat de petroli (GLP). Es disposa 
de 1.499 endolls per recàrrega de vehicles elèctrics, 45 dels quals són de càrrega super-
ràpida (120 kW), 205 de càrrega ràpida (entre 44 kW i 22 kW), 201 de càrrega semirà-
pida (entre 22 kW i 11 kW) i 1.048 de càrrega normal (< 11 kW). Pel que fa al parc de 
vehicles matriculats a Catalunya al desembre del 2018 hi ha 45.926 turismes híbrids, 
13.573 vehicles elèctrics (turismes i motos), 5.800 turismes de GLP i 3.284 turismes de 
GNV. Actualment s’està treballant en la redacció del següent pla PRVEC.

Dins d’aquest àmbit, es preveu que l’ICAEN ofereixi al llarg d’aquest any ajuts 
per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions (especialment per a vehicles elèc-
trics), infraestructures de recàrrega, etc. derivats del programa MOVES.

Respecte el distintiu de flotes de vehicles, actualment s’ha atorgat a 47 organit-
zacions amb un total aproximat de 8.517 vehicles. Durant el període 2017-2018, s’ha 
atorgat el distintiu a 28 organitzacions.

Respecte el «Programa quinquennal de renovació del parc de vehicles per vehi-
cles de baixes emissions», s’està redactant formalment i s’espera que estigui llest en 
els propers mesos.

Cal indicar que la Generalitat de Catalunya és membre del comitè director de la 
plataforma LIVE, així com l’ICAEN, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona. La Plataforma Live està formada per entitats públiques i privades 
relacionades amb la mobilitat sostenible, fonamentalment vehicles elèctrics i gas na-
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tural, amb objectius compartits com ara desenvolupar projectes, polítiques estratègi-
ques i crear xarxa de coneixement a Barcelona, la seva Àrea Metropolitana i Cata-
lunya. Dins de LIVE es troba present tota la cadena de valor del vehicle elèctric i es 
treballen sis eixos d’acció fonamentals: comunicació, polítiques públiques, infraes-
tructures, vehicles i flotes, transformació industrial i TICs. En els darrers anys s’han 
fet moltes activitats de promoció dels vehicles de baixes emissions dins del marc 
d’aquesta plataforma, especialment dels vehicles elèctrics. També ha estat el marc 
per impulsar polítiques públiques per al desplegament i promoció d’aquests vehicles.

Finalment, s’ha de destacar que des de la DGQACC es treballa intensament en 
altres projectes per fomentar el vehicle elèctric, com ara el «Zero Emissions Vehicle 
Challenge», la compra pública verda, la redacció de Plans de Desplaçaments d’Edi-
ficis, la incorporació de noves flotes al sistema de distintiu ambiental de flotes i la 
redacció d’un nou pla de millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció es-
pecial. A més, s’està treballant en la redacció del nou Pla Director de Mobilitat i la 
redacció del nou Pla Director d’Infraestructures, en els quals s’incorporaran criteris 
per assolir la reducció d’emissions necessària.

L’article 24.2 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, indica que 
s’han de garantir que les infraestructures elèctriques tinguin suficient capacitat per 
a atendre la demanda addicional d’electricitat que comportarà la transició cap al ve-
hicle elèctric i que s’adeqüin a la mobilitat elèctrica i a l’electrificació del transport. 
També estableix que el departament competent en matèria d’energia ha d’incorporar 
com a objectius al pla de desplegament de la infraestructura de recàrrega del vehicle 
elèctric a Catalunya que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui elèctrica 
el 2030 i que el 30% de renovació del parc de vehicles sigui elèctric el 2025.

En relació amb el grau de compliment de l’objectiu d’assolir que el 100% de la 
flota pública de la Generalitat sigui elèctrica el 2030 i que el 30% de renovació del 
parc de vehicles sigui elèctric el 2025, cal indicar, que l’assoliment d’aquest objectiu 
és el que es descriu a l’esmentat «Programa quinquennal de renovació del parc de 
vehicles per vehicles de baixes emissions», que s’està acabant de redactar.

Per altra banda, també s’ha de ressaltar el que s’ha indicat en el punt anterior so-
bre l’Acord del Govern del 3 de gener de 2017.

Finalment, el Govern va aprovar el pla PIRVEC, on es dissenya el desplegament 
de la xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics. En aquest sentit, cal destacar que ja 
s’està treballant en la redacció del proper pla.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Control del compliment de la Resolució 185/XII, sobre la realitat 
sociolaboral del col·lectiu de persones transgènere
290-00166/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 36058 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

A la mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 185/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu de persones transgènere.

En relació amb l’elaboració d’un estudi sobre la realitat sociolaboral del col·lec-
tiu de persones transgèneres, cal fer palès que està prevista la creació d’un grup de 
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treball en l’àmbit de la Comissió Trans del Consell Nacional LGTBI amb la finalitat 
d’elaborar un estudi sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu transgènere i on el 
SOC està convidat a participar-hi.

A més, des del SOC, s’elaborarà un pla de treball dins l’àmbit de les oficines de 
Treball per tal que hi hagi un referent en cada una de les oficines de Treball que pu-
gui participar en la Xarxa de Serveis d’atenció integral al col·lectiu Trans. Es pretén 
desenvolupar un programa d’inserció sociolaboral dirigit específicament a aquest 
col·lectiu amb itineraris personalitzats i en comú acord amb la resta de serveis dels 
ajuntaments i altres departaments de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, en relació a la campanya de desestigmatització i no-discriminació, a 
les oficines de Treball del SOC hi ha cartells de la llei i s’ha iniciat la modificació 
dels nostres formularis i la nostra base de dades SICAS per tal que es contempli el 
nom sentit de les persones usuàries en les polítiques actives que impulsa el SOC.

Barcelona, 26 de març de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 190/XII, sobre les llistes 
d’espera en el sistema sanitari públic
290-00171/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 36567 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 190/XII, sobre les 
llistes d’espera en el sistema sanitari públic (tram. 290-00171/12), us informo del 
següent:

El procés d’auditoria ja s’ha dut a terme, finalitzant el treball de camp la primera 
setmana de juny de 2018.

Es va procedir a l’anàlisi de les dades i elaboració dels informes per cada cen-
tre, que incloïen el detall dels resultats obtinguts dels paràmetres objecte de revisió 
així com també les àrees de millora identificades. Des de CatSalut s’han fet arribar 
aquests informes de resultats a les gerències territorials, per a la corresponent cana-
lització als centres implicats.

Des de les Comissions d’Accessibilitat regionals, es sol·licitarà l’elaboració i im-
plementació d’un pla de millora específic per a cada centre.

Des del passat mes de juny de 2018 es publica mensualment el temps mitjà d’es-
pera que té cada centre i cada patologia per poder atendre les persones que han de 
ser operades, s’han de fer una prova diagnòstica o s’han de visitar en una consulta 
d’atenció especialitzada. Així mateix, les persones que tenen pendent una operació 
quirúrgica poden consultar a través de La Meva Salut el temps mitjà d’espera que té 
el centre on l’han d’operar.

En relació a les variables, actualment ja hi ha incorporada la variable sexe del 
pacient (en %) i s’està treballant per tal d’introduir la variable edat (grups d’edat). 
En el cas de l’origen del pacient, s’ha valorat però derivat de les dificultats tècniques 
que comportaria, no es preveu incorporar-la a curt termini.
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Les dades es poden consultar a: https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/ac-
ces-sistema-salut/llistes-espera/

Barcelona, 9 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 191/XII, sobre la seguretat 
dels pacients oftalmològics de l’Hospital Universitari de Girona 
Doctor Josep Trueta
290-00172/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 35877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

pliment de la Resolució 191/XII, sobre la seguretat dels pacients oftalmològics de 
l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, amb número de tramitació 
290-00172/12, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 5 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 35877).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.05.2019 al 04.06.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
05.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.

Control del compliment de la Resolució 192/XII, sobre la implantació 
del Codi risc de suïcidi amb perspectiva de gènere
290-00173/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 35878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 192/XII, sobre la implantació del Codi risc de suïcidi amb 

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/
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perspectiva de gènere, amb número de tramitació 290-00173/12, el control de com-
pliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 5 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 35878).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.05.2019 al 04.06.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
05.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.

Control del compliment de la Resolució 193/XII, sobre la prevenció 
del suïcidi
290-00174/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 35879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 193/XII, sobre la prevenció del suïcidi, amb número de tra-
mitació 290-00174/12, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió 
de Salut.

Barcelona, 5 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 35879).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.05.2019 al 04.06.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
05.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.
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Control del compliment de la Resolució 194/XII, sobre l’accés a 
dispositius per a mesurar la glucosa en persones diabètiques
290-00175/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 35880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 194/XII, sobre l’accés a dispositius per a mesurar la glucosa en 
persones diabètiques, amb número de tramitació 290-00175/12, el control de com-
pliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 5 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 35880).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.05.2019 al 04.06.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
05.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.

Control del compliment de la Resolució 195/XII, sobre els concursos 
públics de restauració del Departament de Salut
290-00176/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 35881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 195/XII, sobre els concursos públics de restauració del Depar-
tament de Salut, amb número de tramitació 290-00176/12, el control de compliment 
de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 5 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 35881).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.05.2019 al 04.06.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
05.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.

Control del compliment de la Resolució 196/XII, sobre l’ajut als 
pacients d’iDental
290-00177/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 35882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 196/XII, sobre l’ajut als pacients d’iDental, amb número de 
tramitació 290-00177/12, el control de compliment de la qual correspon a la Comis-
sió de Salut.

Barcelona, 5 d’abril de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 35882).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.05.2019 al 04.06.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
05.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.

Control del compliment de la Resolució 199/XII, sobre el 
desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació 
professionals
290-00180/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 36396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Bargalló Valls, Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 199/XII, sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació 
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i qualificació professionals, amb número de tramitació 290-00180/12, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió d’Educació.

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Educació (reg. 36396).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 23.05.2019 al 13.06.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
14.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.

Control del compliment de la Resolució 200/XII, sobre el projecte 
definitiu de construcció de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
290-00181/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 36727 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 200/XII, sobre el 
projecte definitiu de construcció de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa (tram. 290-
00181/12), us informo del següent:

La construcció de l’Escola Sala i Badrinas de Terrassa està prioritzada en la pla-
nificació de construccions escolars del Departament d’Educació.

El Departament d’Educació licitarà el concurs per la redacció del projecte exe-
cutiu per la construcció de l’Escola Sala i Badrinas de Terrassa, tan bon punt el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya aprovi l’Acord de Govern corresponent.

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

Control del compliment de la Resolució 201/XII, sobre la construcció 
definitiva de l’Escola Badalona Port i el garantiment d’una educació 
pública de qualitat a Badalona
290-00182/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 36394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Bargalló Valls, Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 201/XII, sobre la construcció definitiva de l’Escola Badalona 
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Port i el garantiment d’una educació pública de qualitat a Badalona, amb número 
de tramitació 290-00182/12, el control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió d’Educació.

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Educació (reg. 36394).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 21.05.2019 a l’11.06.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
12.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.

Control del compliment de la Resolució 202/XII, sobre el 
manteniment de la segona línia de P3 de l’Escola Bellavista - Joan 
Camps i Giró, de les Franqueses del Vallès
290-00183/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 36393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Bargalló Valls, Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 202/XII, sobre el manteniment de la segona línia de P3 de 
l’Escola Bellavista - Joan Camps i Giró, de les Franqueses del Vallès, amb número 
de tramitació 290-00183/12, el control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió d’Educació.

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Educació (reg. 36393).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 21.05.2019 a l’11.06.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
12.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.

Fascicle tercer
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Control del compliment de la Resolució 203/XII, sobre el Complex 
Educatiu de Tarragona
290-00184/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 36392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Bargalló Valls, Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 203/XII, sobre el Complex Educatiu de Tarragona, amb nú-
mero de tramitació 290-00184/12, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió d’Educació.

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Educació (reg. 36392).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 21.05.2019 a l’11.06.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
12.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.

Control del compliment de la Resolució 204/XII, sobre els menjadors 
escolars i els alumnes amb trastorn de l’espectre autista
290-00185/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 36391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Bargalló Valls, Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 204/XII, sobre els menjadors escolars i els alumnes amb tras-
torn de l’espectre autista, amb número de tramitació 290-00185/12, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió d’Educació.

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Educació (reg. 36391).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 21.05.2019 a l’11.06.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
12.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.

Control del compliment de la Resolució 205/XII, sobre el tractament 
a l’escola de les noves formes d’esclavitud
290-00186/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 36390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Bargalló Valls, Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 205/XII, sobre el tractament a l’escola de les noves formes 
d’esclavitud, amb número de tramitació 290-00186/12, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió d’Educació.

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Educació (reg. 36390).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 21.05.2019 a l’11.06.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
12.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.

Control del compliment de la Resolució 206/XII, sobre la creació d’un 
grup interdepartamental per a afrontar la problemàtica de la manca 
de graduació en educació secundària obligatòria
290-00187/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 36397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Bargalló Valls, Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 206/XII, sobre la creació d’un grup interdepartamental per a 
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afrontar la problemàtica de la manca de graduació en educació secundària obliga-
tòria, amb número de tramitació 290-00187/12, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Educació.

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Educació (reg. 36397).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 21.05.2019 a l’11.06.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
12.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2019.

Control del compliment de la Resolució 211/XII, per la qual s’aprova 
el Compte general de la Generalitat corresponent al 2015
290-00190/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 36689 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 211/XII, per la 
qual s’aprova el Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 (tram. 290-
00190/12), us informo del següent:

De les recomanacions formulades a l’Informe 17/2017 de la Sindicatura de 
Comptes sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya, a l’exercici 2016 
es van solucionar les observacions (3, 12,14,15,19,22 i 23) així com parcialment la 
observació 21, tal i com detallem a continuació:

3. En l’exercici 2015 el Compte general de l’endeutament financer consolidat no 
incloïa l’import pendent de pagament dels censos emfitèutics de l’administració de 
la Generalitat i del CatSalut que sí que estava inclòs en la Memòria sobre endeuta-
ment preparada per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tre-
sor, per 322,48 M€, dels quals 166,29 M€ corresponen a l’Administració de la Ge-
neralitat i 156,19 M€ al CatSalut (vegeu l’apartat 3.1 i quadres 102 i 149).

El compte general de 2016 ja inclou el pendent de pagament de censos emfitèu-
tics de l’Administració General, del Catsalut i del consolidat.

12. L’Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats dependents 
han superat el termini màxim legal de trenta dies previst en la normativa sobre mo-
rositat però no han superat els seixanta dies previstos en la Llei d’estabilitat pressu-
postària i sostenibilitat financera, moment a partir del qual i mantenint la situació 
durant els terminis previstos, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
comença a aplicar els efectes i mesures preventives, correctives i coercitives previs-
tes en la normativa.

Si se superen els terminis es poden reclamar els interessos de demora i les in-
demnitzacions corresponents a l’AGGC (vegeu els apartats 4.1.3.9 i 5.1.3.7).

En el 2015 la IGGC no ha recollit cap quantitat en concepte d’estimació d’interes-
sos de demora derivats del retard en el pagament d’obligacions per part de l’AGGC;  
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el CatSalut ha mantingut una provisió de 24,00 M€ en el Balanç per fer front a les 
reclamacions judicials d’interessos de demora realitzades pel Consell de Col·legis 
Farmacèutics de Catalunya i altres proveïdors (vegeu els apartats 4.1.3.9 i 5.1.3.7).

El compte general del 2016 recull una provisió per responsabilitat per l’import 
de les reclamacions en via administrativa d’interessos de demora i també s’han re-
gistrat com despesa meritada en el compte 411 els imports reclamats en via judicial.

D’altra banda el període mig de pagament de l’exercici 2016 és de 28.90 dies, per 
sota del termini màxim legal de 30 dies, havent-se reduït molt significativament des 
dels 54.05 dies de 2015.

14. Els préstecs subrogats (a llarg i curt termini) de Túnel del Cadí, SAC per 
19,70 M€ estaven pendents de ser incorporats a la comptabilitat de la Generalitat 
(vegeu l’apartat 4.6).

Al compte general de 2016 s’han integrat els préstecs subrogats del Túnel del 
Cadí.

15. La IGGC ha presentat l’Estat del romanent de tresoreria consolidat amb 
errors poc materials i sense distingir entre el Romanent de tresoreria afectat i el 
no afectat, contràriament al que preveu l’Ordre del 28 d’agost de 1996 per la qual 
s’aprova el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya.

Respecte la manca de distinció entre romanent afectat i no afectat en l’Estat de 
Romanent de Tresoreria consolidat, us informem que en el Compte General de 2016 
s’incorpora un nou apartat en la Memòria de l’Administració General relatiu als 
codis de despeses amb finançament afectat i finalista amb el detall dels drets reco-
neguts nets i les obligacions reconegudes netes en cada codi de finançament, iden-
tificant-se les corresponents desviacions positives i negatives de finançament, que 
queden també reflectides oportunament en el resultat pressupostari i en el romanent 
de tresoreria.

19. L’AGGC aplica el Pla general de comptabilitat pública de la Generali-
tat de Catalunya aprovat per l’Ordre del 28 d’agost de 1996. Aquest Pla està pen-
dent d’adaptació al nou Pla general de comptabilitat pública aprovat per l’Ordre 
EHA/1037/2010, del 13 d’abril.

El nou pla de comptabilitat pública de la Generalitat va ser aprovat mitjançant 
l’ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual s’aprova el Pla general de compta-
bilitat pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC), i entrarà en vigor l’1 de 
gener de 2018.

22. En l’exercici 2012 la Generalitat va reconèixer com a creditors a curt i a llarg 
termini el deute pendent amb l’Estat per la liquidació definitiva negativa dels exer-
cicis 2008 i 2009 relativa a la participació en els ingressos de l’Estat.

L’import corresponent a l’anualitat del 2015 s’ha enregistrat en el compte Resul-
tats d’exercicis anteriors mentre que s’hauria d’haver comptabilitzat com a ingressos 
de l’exercici, ja que l’import s’havia descomptat inicialment dels ingressos rebuts en 
aquest exercici.

L’import de l’anualitat enregistrada s’hauria d’haver adequat al període de pa-
gament establert en cada moment i que a 31 de desembre del 2015 era de vint anys. 
Així, l’import pendent de pagament a 31 de desembre del 2015, corresponent a la 
liquidació dels exercicis 2008 i 2009 hauria de ser 1.996,68 M€ (vegeu els apartats 
4.1.2 i 4.9.1.n).

Respecte la recomanació de revisar la comptabilització dels deutes pendents amb 
l’Estat per la liquidació negativa dels exercicis 2008 i 2009 relativa a la participació 
en els ingressos de l’Estat, manifestem la nostra conformitat amb la recomanació de 
la Sindicatura de comptes i hem registrat el deute pendent en els comptes de 2016.

23. El CatSalut ha enregistrat en l’epígraf Deutes amb entitats de crèdit a curt 
termini del Passiu 189,75 M€ que haurien de reclassificar-se dins l’epígraf Tresoreria 
en l’actiu del Balanç (vegeu l’apartat 5.8.1.e).
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A l’exercici 2016 s’ha reclassificat a Tresoreria un saldo de 189M€ corresponent 
a confirmings del SCS d’anys anteriors.

21 Reclassificar la part a curt termini del compte Altres inversions i crèdits a 
llarg termini de l’epígraf Inversions financeres del Balanç (vegeu l’apartat 4.9.1.d).

Respecte la recomanació de reclassificació a curt termini dels saldos del compte 
Altres Inversions i crèdits a llarg termini, informem que en els comptes de 2016 s’ha 
efectuat aquesta reclassificació i també la comptabilització dels interessos meritats 
corresponents.

Respecte la resta d’observacions que podrien donar lloc a limitacions 
(6,11,16,18,20,21,24 i 25):

6. A l’any 2015 a instancia de la IGAE s’ajusta el resultat en termes de compta-
bilitat nacional per import de 1.945 M€ en concepte d’inversions en infraestructu-
res i equipaments executades en exercicis anteriors en forma de APP (Associacions 
publico privades). Cal tenir en compte, però, que en els exercicis successius i fins 
a la finalització de cadascun dels contractes, s’ajustarà la despesa pressupostària 
derivada de cada contracte per la part que es consideri imputable a l’amortització 
de l’actiu, segons el model financer calculat per la pròpia IGAE per cada operació.

A més, s’han introduït mesures de fiscalització prèvia de qualsevol operació que 
sigui susceptible de ser considerada APP a través de la modificació de l’article 76 bis 
4 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del Sector Públic.

Pel que fa a la necessitat de registrar en la comptabilitat econòmicopatrimonials 
aquests actius, es preveu la seva integració coincidint amb l’entrada en vigor del nou 
Pla de comptabilitat pública el 2018.

Finalment respecte la necessitat que el CATM comptabilitzi com arrendaments 
financers arrendaments que fins ara estan tractats com operatius, s’ha comunicat a 
l’entitat aquest extrem.

11. Malgrat compartir que es tracta d’una pràctica inadequada l’existència de 
despesa realitzada i no imputada en la liquidació del pressupost per manca de crèdit 
disponible, cal dir que es tracta de despeses identificades que consten en el registre 
de factures i la comptabilitat financera de la Generalitat i es tenen en compte en el 
càlcul del dèficit en comptabilitat nacional corresponent a l’exercici en què es realit-
zen. Tradicionalment aquest fet es produeix principalment en la dotació dels crèdits 
destinats a concerts sanitaris i a farmàcia del Servei Català de la Salut, i també al 
capítol II del pressupost de l’Institut Català de la Salut, que han estat insuficients per 
registrar la totalitat de la despesa generada en cada exercici en aquests conceptes, 
havent-ne de registrar en el compte de Creditors per obligacions pendents d’imputar 
pressupostàriament el saldo d’obligacions sense cobertura pressupostària a tanca-
ment de cada exercici. Com sigui que la dotació pressupostària d’aquestes partides 
han de cobrir la desviació de l’exercici anterior, cada any es manifesta aquesta insu-
ficiència pressupostària.

Cal fer esment que l’article 9.1 d de la Llei 4/2017 de pressupostos per al 2017, 
preveu la possibilitat d’ampliar els crèdits pressupostaris afectats per aquesta insu-
ficiència pressupostaria, especialment concerts, i farmàcia del SCS i capítol 2 de 
l’ICS.

16. Des de la Direcció General de Pressupostos es realitzen al llarg de cada 
exercici dues actualitzacions, una a 30/06 i l’altra a 31/12, dels elements «Pep» que 
contenen la informació econòmica de les obligacions de compromisos futurs del 
deute, tant de les despeses d’amortització com dels interessos. Posteriorment, la In-
tervenció General comprova que aquesta informació sigui la mateixa que s’inclou en 
el Compte general de cada exercici. D’altra banda, la Direcció General de Política 
Financera disposa del mòdul de gestió del deute que s’actualitza en temps real, i per 
tant les dades no corresponen generalment a les del 31 de desembre.
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En relació a la sobrevaloració dels compromisos futurs corresponents a les quo-
tes pendents d’arrendaments d’equipaments construïts per 790M€, durant 2016 i 
2017 s’està procedint a l’ajust corresponent dels compromisos plurianuals.

18. Respecte a la manca recurrent d’elaboració de la Memòria justificativa dels 
costos i els rendiments dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius 
programats, entenem que una memòria d’aquest tipus és el producte final d’un siste-
ma de comptabilitat analítica i de pressupostos per programes i objectius, que hores 
d’ara no està prou desenvolupat.

No obstant, la intervenció general és prou conscient de la necessitat d’aprofundir 
en la comptabilitat de costos i per tal fi preveu impulsar l’actual mòdul de prova cor-
responent que esta gestionant actualment el departament d’Interior i algunes entitats 
autònomes. Fins que no disposem d’un aplicatiu de caràcter obligatori per al conjunt 
de l’administració general no es podrà disposar d’una memòria de costos completa.

Tanmateix, el nou redactat del art 81 de la Llei de finances públiques, segons el 
redactat establert de la Llei 5/2017 ja no preveu aquesta memòria.

20. La Intervenció General és conscient de la necessitat d’avançar en la integra-
ció dels inventaris gestionats per la DG de Patrimoni i la comptabilitat, i té previst 
intentar una major integració entre la informació econòmica de l’inventari i dels re-
gistres comptables.

Respecte la manca de concordança entre l’àrea d’immobilitzat material i patri-
moni de l’SCS i l’ICS, entenem que cal posar en relleu la feina de conciliació feta 
en el marc de la Comissió de Comptabilitat constituïda a tal efecte el 2008. El con-
junt d’actius conciliats en el període 2008/2016 en l’SCS i l’ICS es pot resumir en:

– Pel que fa a les Obres, s’han conciliat obres per 850,3 M€, i només queda per 
conciliar les obres de l’Hospital Trias anteriors a 2008. En la resta d’hospitals i àm-
bits de primària els registres comptables en l’SCS i l’ICS estan conciliats i al dia està 
previst aprofitar l’entrada en vigor de nou Pla general de Comptabilitat per tal de  
revisar les valoracions de la totalitat d’actius, de manera coordinada amb la DG  
de Patrimoni.

– Pel que fa a equipaments s’han conciliat la totalitat dels equipaments contrac-
tats per l’SCS en favor de l’ICS corresponents al període 2008-2013 per import de 
33 M€, i estan en fase molt avançada de conciliació els exercicis 2014 i 2015. Pel 
que fa als equipaments anteriors a 2008 la Comissió va acordar que atesa la seva 
antiguitat, no es procediria a la conciliació.

A la vista de la pràctica finalització dels treballs, es preveu que per al 2017 la 
Comissió doni per acabada la tasca de conciliació, tot garantir la continuïtat dels 
procediments de conciliació implementats

21. La Intervenció General considera aportacions de capital o al fons patrimonial 
de les empreses i entitats públiques les transferències destinades a amortitzar endeu-
tament que prèviament ha finançat inversions reals, i per tant es mostren en l’actiu 
del balanç de l’administració de la Generalitat en el compte Inversions financeres 
permanents. Aquestes inversions financeres es deterioren al tancament de l’exercici 
en funció del valor net comptable de les entitat públiques participades, segons els 
criteris dels plans de comptabilitat pública i privat.

No obstant això, la Sindicatura de Comptes considera que aquests imports s’hau-
rien d’haver comptabilitzat com a despeses de l’exercici en què es realitza la transfe-
rència, i no posteriorment en diversos exercicis en funció del deteriorament del valor 
net comptable de l’entitat publica.

24. Respecte la referència a que l’administració de la Generalitat no té registrat 
cap passiu pel cobrir el dèficit del contracte programa amb l’Autoritat de Transport 
Metropolità (ATM), cal comentar que les obligacions no es generen per acords dels 
beneficiaris de les transferències. No existeix cap obligació de registre d’un passiu 
fins que no es produeix l’acte administratiu corresponent per part de la pròpia admi-
nistració de la Generalitat com a entitat atorgant de la transferència.
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25. En relació a l’impacte comptable que puguin tenir els compromisos derivats 
de les modificacions contractuals en les concessions administratives dels eixos via-
ris C-31, C-32 i C-33, des de la Intervenció General entenem que no procedeix regis-
trar una provisió atès que els contractes preveuen que els compromisos acumulats 
es compensaran per part de l’Administració mitjançant l’atorgament d’un període 
addicional de durada de la concessió, i per tant amb molta probabilitat no implicaran 
desemborsaments econòmics amb càrrec al pressupost.

Barcelona, 15 d’abril de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Control del compliment de la Resolució 243/XII, sobre la modificació 
del Decret 86/2012, del 31 de juliol, d’aprovació del Reglament dels 
jocs del bingo
290-00219/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 36039 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 243/XII, sobre la 
modificació del Decret 86/2012, del 31 de juliol, d’aprovació del Reglament dels jocs 
del bingo (tram. 290-00219/12), us informo del següent:

Per tal de donar compliment als punts a i b de la Resolució 243/XII del Par-
lament de Catalunya de manera ràpida i efectiva, en data 18 de febrer de 2019, la 
Directora General de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya va dictar la Ins-
trucció 1/2019 sobre la pràctica del joc del bingo en casals d’avis, llars de jubilats, 
centres de dia i residències geriàtriques i centres de dia i residències de persones 
discapacitades a Catalunya, de la qual us fem arribar còpia.

Barcelona, 5 d’abril de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

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

4.50.02. Compliment de mocions

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 36154 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 al punt 1.a) de la Moció 10/XII, sobre turisme 
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(tram. 390-00010/12), us envio annex l’informe elaborat per l’Agència Catalana de 
Turisme.

Barcelona, 5 d’abril de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

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

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 36049 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 al punt d) de la Moció 15/XII, sobre les conse-
qüències socials, ecològiques i laborals del model turístic (tram. 390-00015/12), us 
informo del següent:

L’1 de febrer de 2019, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-
senda va aprovar el Pla anual d’actuacions de control de la Intervenció General per 
a l’exercici 2019, que inclou els controls financers corresponents a:

– Actius de Muntanya, SA, que gestiona de forma indirecta l’Estació Boí-Taüll.
– Vallter, SA, que gestiona de forma directa l’estació d’esquí Vallter 2000.
Aquestes actuacions estan traspassades del Pla d’actuacions de control de l’any 

2018.
A continuació s’informa de la previsió en l’emissió dels informes corresponents:
– Pel que fa al control de l’Estació d’esquí de Boí-Taüll, la previsió de lliurament 

de l’informe és el primer semestre de 2019.
– En relació amb l’informe corresponent a l’estació d’esquí de Vallter 2000, s’ha 

realitzat el treball de camp, i a data d’avui es preveu la seva emissió dins del Pla de 
Control del 2019.

Pel que fa a la resta d’estacions d’esquí, que són gestionades de forma directa 
per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, seran controlades en futurs plans de 
controls de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya a partir de l’exer-
cici 2019, en funció de les disponibilitats de recursos que aquest centre directiu dis-
posi en el moment de planificació i execució dels futurs plans de controls anuals.

Barcelona, 8 d’abril de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Moció 20/XII, sobre l’agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible
390-00020/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 35958 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 20/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (tram. 390-00020/12), us in-
formo del següent:

En compliment a l’establert a la Resolució, i en concret en el seu punt 2.a, el 
Govern ha continuat amb l’elaboració del Pla Nacional per a la Implementació de 
l’Agenda 2030 a Catalunya, amb 17 reunions interdepartamentals per identificar i 
discutir els compromisos a incloure en el pla. En l’informe per escrit al Parlament 
que, d’acord amb el contingut de la Moció es lliurarà durant el segon trimestre de 
2019, es detallarà tot el procés de treball realitzat.

En paral·lel al procés d’elaboració del Pla Nacional per a la Implementació de 
l’Agenda 2030, i en compliment del punt 2.b, s’ha dissenyat l’estructura del docu-
ment de base de l’acord nacional per a l’Agenda 2030 i del seu procés d’elaboració. 
Per a la redacció del document de base, el Govern ha previst obrir el procés esta-
blint un nucli promotor de l’Acord amb membres de la societat civil –integrat per 
organitzacions que han liderat el procés d’aterratge dels objectius de desenvolupa-
ment sostenible a Catalunya– i una taula amb els partits polítics amb representació 
parlamentària. En el moment d’emetre aquest informe ja hi ha programades dues 
reunions del nucli promotor durant el mes de maig, i està pendent de programar-se 
la reunió amb els partits.

Pel que fa a la segona part del punt (b) de la moció, cal reiterar la resposta ante-
rior. És a dir, que el Govern ha continuat amb l’elaboració del Pla Nacional per a la 
Implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, amb 17 reunions interdepartamentals 
per identificar i discutir els compromisos a incloure en el pla i que, en l’informe per 
escrit al Parlament que es lliurarà durant el segon trimestre de 2019, es detallarà tot 
el procés de treball realitzat.

Pel que fa a l’impuls d’una aliança d’actors públics i privats que, havent subscrit 
l’acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, contribueixin a la localització a 
Catalunya dels ODS per mitjà de compromisos concrets, a l’espera de disposar del 
document de base de l’acord, s’ha avançat en la definició de la seva denominació 
(Aliança Catalunya 2030) i dels requisits per a formar-ne part. En aquest sentit, es 
proposa que a l’hora de signar l’Acord els signataris aportin una llista de compromi-
sos d’actuació, programats en el temps, associats a tots els 17 ODS o a una selecció 
d’ODS i localitzats a un àmbit territorial determinat.

El passat dijous 28 de març, els membres de la Comissió d’Acció Exterior, Re-
lacions Institucionals i Transparència van aprovar per unanimitat la compareixença 
del Sr. Arnau Queralt i Bassa, director del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible. En el moment d’emetre aquest informe s’està pendent d’acordar una data 
per a l’esmentada compareixença, la qual inicia la sèrie de compareixences semes-
trals sol·licitades pel Parlament de Catalunya en la seva moció 20/XII.

Després de l’aprovació de la moció 20/XII, i en relació al compliment del punt 
2.e, es va notificar el seu contingut als gabinets de totes les conselleries per tal que 
coneguessin el mandat donat pel Parlament de Catalunya d’assegurar que en les 
compareixences periòdiques de cadascun dels consellers i de les consellers a cadas-
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cuna de les comissions relacionades amb els ODS es faci balanç del grau d’assoli-
ment d’aquests objectius que els pertoquin.

Barcelona, 3 d’abril de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

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

Control del compliment de la Moció 26/XII, sobre les conseqüències 
de les normes imposades pels mercats financers respecte a les 
polítiques públiques
390-00026/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 36692 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 26/XII, sobre les conseqüències 
de les normes imposades pels mercats financers respecte a les polítiques públiques 
(tram. 390-00026/12), us informo del següent:

Mesures fiscals i financeres
Pel que fa a la proposta d’incloure una reforma de l’impost sobre successions en 

el Projecte de llei de mesures fiscals i financeres de 2019 per tal que esdevingui un 
impost més progressiu, es fa avinent que aquesta possibilitat ha estat objecte d’estudi 
justament amb la finalitat de poder aportar una proposta de modificació en la línia 
dels objectius de justícia i progressivitat assenyalats, tal com va proposar el vice-
president en seu parlamentària.

En relació amb la reforma fiscal verda que s’esmenta en la lletra b, és del tot per-
tinent posar de relleu que en els darrers anys, el Govern ha presentat i el Parlament 
ha aprovat nous impostos que s’insereixen de ple en l’àmbit de l’anomenada fiscalitat 
verda: l’impost sobre les emissions de l’aviació comercial, l’impost sobre les emi-
ssions de gasos de la indústria, l’impost sobre les emissions d’elements radiotòxics i 
l’impost sobre les emissions de CO

2
 dels vehicles i la modificació de l’impost sobre 

els grans establiments comercials. En aquesta línia, és previst fer l’estudi de l’efi-
ciència dels impostos esmentats - i, eventualment i com a conseqüència dels resul-
tats dels estudis, modificar-los–, així com estudiar la viabilitat de crear-ne de nous 
que incideixin en la mateixa línia de la reducció de gasos contaminats i de millora 
en l’eficiència i sostenibilitat de les activitats que incideixen en el medi ambient.

Estructura productiva
Pel que fa la combinació de l’activitat de grans empreses i d’empreses de caràcter 

més local en la xarxa productiva nacional, cal posar de manifest que aquesta cir-
cumstància és una realitat del teixit productiu de l’economia catalana.

De fet, segons l’estudi sobre l’empresa familiar a Catalunya, impulsat per l’As-
sociació Catalana de l’Empresa Familiar i l’Institut de l’Empresa Familiar, el 88,3% 
de les empreses catalanes són familiars, i aquestes empreses aporten un 69% del va-
lor afegit brut generat per totes les empreses catalanes. Aquest percentatge és supe-
rior que el del conjunt de l’estat, que se situa en un 57%. Aquestes empreses aporten 
un de cada quatre treballadors del total.
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Aquestes dades són indicatives d’una forta presència d’empreses de caràcter lo-
cal, que de fet en són la majoria, i que conviuen amb grans empreses al territori.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, des del Departament de la Vicepre-
sidència i d’Economia i Hisenda vetlla per tal que tots els agents econòmics, inde-
pendentment del seu model organitzatiu, puguin operar en igualtat de condicions 
al mercat. Garantir un entorn competitiu permet que els diversos operadors tinguin 
els incentius d’oferir un millor servei a la ciutadania. Per tal de poder, efectivament, 
garantir aquest millor servei a la ciutadania, no es pot obviar la necessitat de coor-
dinació entre els agents públics i els agents privats. Les administracions públiques 
juguem un rol actiu en l’assegurament del benestar social des d’aquesta perspectiva.

I tot això es duu a terme potenciant aquelles organitzacions que, més enllà de 
participar al mercat, ofereixen un valor afegit de qualitat ja que promocionen la in-
clusió i la innovació a través d’elements com models d’empresa democràtics o la 
conscienciació respecte d’externalitats negatives com l’exclusió social, l’explotació 
laboral o l’impacte mediambiental.

Així mateix, en l’àmbit dels fons europeus, el Reglament UE 1301/2013 estableix 
pels objectius dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus del 2014-2020, entre d’al-
tres, els següents:

1. Competitivitat per les petites i mitjanes empreses (PIMES).
2. Ocupació i recolzament a la mobilitat laboral.
3. Inclusió social i lluita contra la pobresa.
4. Creació de capacitat institucional i eficiència a l’administració pública.
Concretament, i dins l’àmbit d’actuació del Departament de la Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda, es gestionen els fons FEDER (Fons Europeu de Desen-
volupament Regional), que tenen per objectiu finançar actuacions adreçades a la 
promoció del creixement i de l’ocupació, així com reforçar la cohesió econòmica, 
social i territorial. Aquests fons els gestionen les administracions públiques cata-
lanes, i financen, concretament, actuacions al país (es poden consultar al següent 
enllaç: http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_euro-
peus/quins_fons/feder/).

Pel que fa a les dades econòmiques que recolzen aquestes actuacions, en des-
taquen, per exemple, el Programa Operatiu d’Inversió en Creixement i Ocupació 
FEDER de Catalunya 2010-2020, el qual està finançat en 151.928.169 M d’€ que, 
juntament amb la contrapartida nacional, resulta en un total de 303.856.338 M d’€.

Per tenir un exemple més concret, trobem el Pla de Cooperació Territorial Euro-
pea 2014 - 2020, específicament, el Programa POCTEFA 2014 - 2020 compta amb 
una ajuda FEDER de 189,34 M d’€ per tal de dinamitzar la innovació i la compe-
titivitat (27%), promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos 
socials (25%), afavorir la mobilitat de béns i de persones (13%) o reforçar les com-
petències i la inclusió en els territoris (14%).

Totes aquestes dades ens permeten afirmar que el Govern de la Generalitat tre-
balla en l’enfortiment i l’articulació i expansió de la xarxa productiva del territori, i 
que integra molt especialment propostes d’economia social, fomentant la promoció 
de l’ús dels recursos locals i el reforçament de les competències de les institucions.

Condicions laborals
Un dels objectius del Pla de Govern de la XII legislatura es concreta en l’establi-

ment de mecanismes per a la lluita contra la precarietat laboral.
En absència de capacitat normativa per afrontar canvis del tot necessaris com és 

la modificació de l’Estatut dels Treballadors, concretament dels articles 42, sobre 
subcontractació d’obres i serveis, i 84.2, sobre prioritat aplicativa del conveni d’em-
presa, des del Govern de la Generalitat de Catalunya, els òrgans claus per afrontar 
aquest objectiu són el Consell de Relacions laborals, com a òrgan de diàleg i con-
certació social, i la Inspecció de Treball, com a òrgan encarregat de vetllar pel com-

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/quins_fons/feder/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/quins_fons/feder/
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pliment de les normes laborals, adscrits al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies.

També des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’ha donat su-
port al Pla Director per a un Treball Digne per als anys 2018, 2019 i 2020, que té 
com a principal objectiu recuperar drets laborals i millorar la qualitat de l’ocupació i 
de les condicions de treball, tenint en compte que la mesura 14 incideix directament 
en el col·lectiu de cambrers i cambreres de pis i a altres treballadores/es del sector 
d’allotjaments turístics, i té com a finalitat la revisió de les condicions laborals de les 
persones treballadores que integren el col·lectiu.

Des del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, i en seu de la Comissió 
de Convenis Col·lectius, es contempla com un dels objectius de 2019 l’anàlisi dels 
convenis d’empresa i, en concret, de les empreses multiservei. S’ha detectat que en 
molts casos aquest tipus d’empreses, mitjançant conveni propi, busquen escapar de 
l’aplicació del conveni col·lectiu del sector i apliquen condicions de treball menys 
favorables, mitjançant legitimitats negociadores discutibles, a l’empara de l’article 
84.2 de l’Estatut dels Treballadors.

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Control del compliment de la Moció 27/XII, sobre el Pacte nacional 
per a la societat digital
390-00027/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 36528 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 27/XII, sobre el Pacte nacional per 
a la societat digital (tram. 390-00027/12), us informo del següent: 

Respecte del punt 2.a que demana definir un pla d’actuació anual, us trameto an-
nex el document, elaborat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i 
Societat Digital.

Pel que fa al punt 2.b, us comunico que el Secretari de Telecomunicacions, Ci-
berseguretat i Societat Digital compareixerà properament a la Comissió de Políti-
ques Digitals i Administració Pública per tal de presentar l’esmentat pla d’actuació 
(tram. 357-00395/12).

Barcelona 12 d’abril de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Annex

Pla d’Actuació del Pacte Nacional per a una Societat Digital 2019
El Pla d’Actuació del Pacte Nacional per a una Societat Digital (PNSD) 2019 fa 

referència a les iniciatives incloses que deriven en les diverses actuacions del ma-
teix pla que es troben en curs, i que tenen previst implementar-se al llarg de tot l’any 
2019.
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A) Eix Territori intel·ligent
L’eix Territori intel·ligent ha planificat per a l’any 2019 diverses actuacions inte-

grades en el Pla d’Actuació del PNSD 2019.
Pel que fa a l’apartat de capacitació i apoderament de la ciutadania, s’està treba-

llant en un projecte que ha d’abordar la definició d’un marc de drets i deures digitals 
de Catalunya, amb la incorporació de persones expertes en aquest camp, formant un 
grup de treball que faci plantejaments i avenços importants. Cal afegir dins d’aquest 
procés que el consorci AOC participa en una proposta de redacció d’una carta de 
drets i deures digitals de la ciutadania envers l’administració pública.

Com a segona actuació rellevant, cal fer èmfasi en l’organització de jornades ter-
ritorials de la Xarxa Punt TIC que es portaran a terme al llarg de l’any, tot destacant 
l’organització al juny, de la Jornada de Dinamització de la Internet Social.

Pel que fa a la l’activitat de la Xarxa Punt TIC i la seva evolució cap a la inno-
vació social digital, hem de tenir en compte l’inici de la convocatòria d’ajuts per 
a l’adquisició de maquinari de fabricació digital. Aquesta adquisició de maquina-
ri s’ha d’adequar en tot cas a la filosofia i els objectius del programa Catlabs, que 
promou iniciatives de caràcter experimental per al desenvolupament de solucions 
innovadores i noves formes d’organització i d’interacció que donin resposta a rep-
tes socials o col·lectius. Aquesta convocatòria d’ajuts està pendent de publicació al 
DOGC, estant ja publicada l’ordre de bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEA-
DOP/PDF/7786/1720716.pdf.

Per part de la Xarxa Punt TIC, s’ha engegat un procés de col·laboració amb la 
Direcció General de Participació Ciutadana per a dissenyar i impulsar iniciatives de 
participació ciutadana.

Per la seva part l’ACTIC focalitzarà en les següents actuacions la seva activitat 
per al 2019: (1) Redefinició de l’estructura de competències, nivells i continguts de 
l’acreditació; (2) Consulta pública prèvia a l’elaboració del nou Decret.

En l’apartat de desenvolupament de serveis sostenibles, innovadors i més efi-
cients de l’Eix, des de la Diputació de Barcelona s’està proporcionant als ens locals 
una sèrie de clàusules tècniques relacionades amb l’internet de les coses i la plata-
forma IoT de la Diputació per a la contractació pública de serveis urbans.

Pel que fa al desenvolupament de plataformes tecnològiques, la Diputació de 
Barcelona posa a disposició del municipis de la demarcació de Barcelona una plata-
forma IoT basada en Sentilo. En aquests moments, 27 municipis estan utilitzant de 
manera efectiva aquesta plataforma.

B) Eix Administració Digital
En el procés de transformació de l’organització de la funció pública enguany 

s’està treballant en el camp de la identificació de les competències digitals (s’inclo-
uen les d’innovació) que s’han d’incloure en el diccionari de competències de la Ge-
neralitat. Per tant, encara no ha estat possible començar a fer l’adaptació de llocs de 
treball ni a definir el mapa del talent. El que s’està implementant en aquest sentit, és 
el Pla de Capacitació Digital, que és un pas previ a desenvolupar, i que ha de faci-
litar aquesta adaptació/adequació dels llocs de treball existents i nous que s’han de 
crear en els propers anys.

Cal afegir el treball que s’està fent per impulsar el projecte eSET de suport i 
acompanyament en la Transformació Digital en les Administracions Locals, i més 
concretament en les de menys de 5.000 habitants. Aquesta és una tasca que es des-
envolupa en col·laboració amb els Consells Comarcals i Diputacions.

C) Eix Internet Industrial
En el camp dels mecanismes d’impuls a la industria 4.0 és previst que s’imple-

mentin algunes actuacions força significatives al llarg de l’any 2019.
En primera instància podem esmentar la posada en marxa de la Plataforma In-

dustrial 4.0 amb una base inicial de 30 usuaris, tot i que s’està treballant en una nova 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7786/1720716.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7786/1720716.pdf


BOPC 320
29 d’abril de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 103 

estratègia d’usos i serveis que permeti augmentar significativament l’ús de la plata-
forma en nombre d’usuaris.

Dins d’aquest context també destacar el procés de creació d’un HUB d’impressió 
3D, que es troba en el moment clau de definició del seu model de funcionament, ini-
ciativa que ha de ser complementada per un procés de creació d’un espai permanent 
demostratiu (Factory 4.0).

Dins d’aquest grup d’iniciatives, s’està implementant també la focalització dels 
instruments de suport R+D+I, encara que en una fase d’identificació d’instruments 
de suport, com són l’estratègia RIS3cat, nuclis de recerca i desenvolupament, i cu-
pons a la innovació.

Seguint amb el desenvolupament d’eines d’impuls a la Indústria 4.0, enguany, 
s’impulsarà un procés d’acompanyament de projectes d’indústria 4.0 en convoca-
tòries europees, una acció que es podrà valorar amb les dades generals de H2020 
(per cada Work Program). S’elaborarà també un mapa de capacitats tecnològiques 
4.0, que ens ha de mostrar l’estat de situació i anàlisi de la Indústria 4.0 a Catalunya 
(https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixe-
ment/mapa_industria40), seguit de la creació d’una eina de diagnosi 4.0, en fase de 
desenvolupament, que avaluï la maduresa de les Pimes.

Pel que fa a les oportunitats internacionals i difusió en l’àmbit de la Indústria 
4.0, destacar els treballs de captació d’inversió estrangera tractora per a la indústria 
4.0, que donarà continuïtat al pla d’actuació específic per a la captació d’empreses 
estrangeres líders en l’àmbit de la indústria 4.0.

També s’organitzaran missions tecnològiques. focalitzades en Indústria 4.0 per 
tal de conèixer de primera mà projectes, empreses i centres tecnològics clau, i iden-
tificar possibles socis en aquest procés d’impuls de la Indústria 4.0.

Seran clau les tasques de col·laboració que s’iniciaran a nivell internacional per 
impulsar la indústria 4.0, amb actuacions individuals o agrupades per donar un su-
port integral a l’aprofitament de les oportunitats internacionals de la Indústria 4.0, i 
un projecte de treball compartit i coordinat amb Fira de Barcelona, per al desenvo-
lupament de fires i congressos tecnològics.

Aquest projecte col·laboratiu amb Fira de Barcelona derivarà en un procés de li-
deratge i de suport a la realització de congressos i esdeveniments locals. Com són 
els Future Industry Congress, Advanced Factories 4.0, Mobile Forum, Gamelab, 
BCNGamesWorld, BigdataCongress, DigitalJuny, Catalonia Smartdrones i altres.

Dins de les iniciatives implementades pel que fa a plataformes de treball col·la-
boratiu, la Diputació de Barcelona oferirà als ens locals, dins el Banc d’acció forma-
tives (BAF), cursos de Smart Cities i IoT durant tot l’any 2019.

Per una altra banda tindrà un gran protagonisme la potenciació i reforç i impuls 
d’iniciatives de treball col·laboratiu associats a diferents tecnologies digitals, com 
són els projectes BigDataCoe, Catalonia IoT Alliance, Fòrum vehicle connectat, i 
l’activitat de les associacions Catalonia SmartDronesi Robòtica i Visió per compu-
tació.

Mereixen un punt i a part les actuacions d’Impuls del fòrum del vehicle connec-
tat i conducció autònoma que s’implementaran enguany, amb la creació del Fòrum 
del vehicle connectat, que coordinarà i desenvoluparà els diferents serveis de testing 
de conducció autònoma i connectada existents.

La redacció d’estudis d’impacte de la indústria 4.0 a nivell laboral, també tindran 
rellevància enguany, com el publicat sota el títol «L’impacte laboral de la Indús-
tria 4.0 a Catalunya» http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/
documents/altres_publicacions/03_papers_observatori_industria_40.pdf, i un altre 
que fa especial èmfasi a l’impacte de la impressió 3D a nivell sectorial, amb el títol 
«El 3d printing a Catalunya» https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixe-
ment/cercador/BancConeixement/3D_printing_pindola.

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/mapa_industria40
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/mapa_industria40
http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/altres_publicacions/03_papers_observatori_industria_40.pdf
http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/altres_publicacions/03_papers_observatori_industria_40.pdf
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/3D_printing_pindola
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/3D_printing_pindola
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Cal tenir en compte també l’elaboració d’un informe de la Comissió Interdepar-
tamental de l’Economia Col·laborativa. l’Informe de la Comissió Interdepartamental 
de l’Economia Col·laborativa: propostes per a un bon encaix de l’economia col·labo-
rativa i de plataformes a Catalunya, que presenta una proposta de marc regulador 
adequat al desenvolupament de l’economia col·laborativa, amb la definició de 7 ei-
xos en els que es distribueixen les propostes de l’informe, i que incorporen mesures 
per a regular l’economia col·laborativa des de diferents àmbits però amb una visió 
global.

També és molt destacable el treball desenvolupat per a assolir un codi de bones 
pràctiques en aquest entorn de treball: Codi de bones pràctiques de les plataformes 
d’economia col·laborativa.

D) Eix Estratègia d’infraestructures
Dins de les iniciatives adreçades a disposar d’una infraestructura i xarxa pública 

d’alta capacitat basada en fibra òptica a tots els municipis de Catalunya, l’any 2019 
significa l’acabament de l’actuació de definició d’una proposta de traçat temptatiu 
del desplegament d’infraestructures que permeti dotar a tots els municipis catalans 
d’un punt de presencia (PdP).

Es treballarà també la consolidació d’un inventari únic de la Secretaria de Tele-
comunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, amb infraestructures CTTI de fi-
bra i ràdio, per tal d’habilitar el punt únic d’informació, a més de treballar el procés 
d’aprovació de la instrucció tècnica MEITel per la incorporació de canalitzacions en 
obres hidràuliques.

Dins el procés de desplegament de fibra òptica, cal destacar la redacció dels pro-
jectes executius que han de donar llum verda a les actuacions de connexió de les 
capitals de comarca que resten sense cobertura, i la licitació dels concursos d’obra i 
de direcció d’obra associats.

En el camp de la connectivitat 5G tindran protagonisme les operacions tècniques 
d’incorporació dels requeriments tècnics d’instal·lació de les estacions 5G.

Dins del conjunt d’iniciatives adreçades a generar valor de les infraestructures, 
xarxes i serveis, cal tenir en compte que enguany, agafarà força l’impuls del pro-
cés d’aprovació del preu públic pel lloguer de canalitzacions i pericons gestionats 
pel CTTI, la formalització dels convenis de col·laboració entre el Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública i les Diputacions, i la implementació  
de les mesures d’extensió de cobertura contemplades en el nou contracte de serveis 
en mobilitat CTTI.

E) Eix Ciberseguretat
L’Eix de Ciberseguretat presenta per a enguany diverses actuacions importants, 

adreçades a assolir objectius dins de la creació d’un servei públic de ciberseguretat 
català, millora de la protecció i de la resiliència de les infrastructures TIC, així com 
el desenvolupament i publicitació d’una cultura de ciberseguretat, que connecti amb 
una conscienciació efectiva de la ciutadania.

En primer lloc pel que fa a la implementació d’un servei públic de ciberseguretat 
a Catalunya, cal tenir en compte el treball endegat fina ara de transició de la Funda-
ció CESICAT a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. El treball d’establiment i 
definició de l’Agència com a actor central de servei públic de ciberseguretat a Cata-
lunya, té la derivada d’haver de treballar amb detall quins són els serveis i les capa-
citats d’actuació de l’Agència, per aconseguir que sigui plenament operativa. Aques-
ta actuació s’ha iniciat enguany, i és previst desplegar-la fins l’any 2020.

En aquest context de transformació de l’entitat, s’estan executant les accions ne-
cessàries que han de donar lloc a les noves estructures i nous serveis previstos dins 
de les competències de l’Agència. S’està treballant actualment en la transformació de  
l’estructura jurídica de l’entitat, en el traspàs d’actius personals materials i tècnics 
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de la Fundació a l’Agència, i en el desplegament d’un pla de comunicació de la nova 
entitat per donar-la a conèixer.

Dins de l’entorn de la millora de la protecció i de la resiliència de les infraes-
tructures TIC, s’estan implementant accions conjuntament amb els Departaments de 
la Generalitat de Catalunya i les entitats del sector públic de Catalunya, per tal de 
dotar a les APC, d’un model de governança de ciberseguretat que sigui resilient als 
ciberatcs, i que tinguin el coneixement per actuar segons els protocols que marqui 
l’entitat competent en ciberseguretat a Catalunya, plantejant una cobertura del perí-
metre de ciberseguretat sobre els sistemes d’informació crítics, i una cobertura dels 
pel que fa a l’àmbit del model de compliment normatiu TIC.

La iniciativa de creació d’una cultura de ciberseguretat, per poder millorar la 
consienciació i la capacitació dels diferents actors, té previst implementar un pla 
d’accions formatives per a cada programa de seguretat que es porti a terme. A més 
es treballa en l’establiment de models de relació formativa amb els diferents actors 
que funcionin com a canal per a arribar als diferents destinataris establerts (em-
pleats públics, empreses, ciutadania, etc.)

Pel que fa al programa governamental Internet Segura, aquest any 2019 s’està 
desenvolupant el treball d’anàlisi del seu impacte en els diferents actors a qui va 
adreçat, monitoritzant les accions executades, i extraient valoracions de les seves 
campanyes, per tal de poder realitzar accions de millora i les correccions adients de 
cara a dissenyar els continguts de futures accions formatives.

Control del compliment de la Moció 31/XII, sobre la funció pública
390-00031/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 36529 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 31/XII, sobre la funció pública 
(tram. 390-00031/12), us informo del següent: 

La moció insta el Govern a fer efectiu el compliment de l’acord signat l’11 de de-
sembre de 2018 entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el comitè de 
vaga designat per les organitzacions sindicals CCOO, UGT i USOC.

En compliment d’aquest acord, aquest mes de març s’ha abonat el 10% de l’im-
port deixat de percebre de la paga extraordinària de l’any 2013. Tal com s’estableix 
a l’acord, abans de finals d’any s’abonarà el 30% restant, fins arribar al 40% que es 
recuperarà aquest any 2019. Així mateix, també està previst que l’any 2020 s’aboni 
el 60% restant.

Amb relació a la paga extraordinària de l’any 2014, també està previst complir 
amb el calendari establert a l’acord esmentat i abonar el 55% l’any 2021, i l’any 2022 
el 45% restant.

En data 17 de desembre de 2019, la Mesa General de Negociació dels Empleats 
Públics de l’Administració de la Generalitat va ratificar l’acord del dia 11 de desem-
bre de 2018, subscrit amb les organitzacions sindicals UGT, CCOO i USOC, i va 
acordar negociar les mesures socials, laborals i de flexibilitat i conciliació de la vida 
laboral i familiar.

Així doncs, tal i com es demana al punt 1 c) d’aquesta moció i en compliment 
d’aquest acord, en data 15 de gener es va reunir la Mesa General de Negociació dels 
Empleats Públics. L’únic punt de l’ordre del dia va ser la negociació de mesures 
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socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació de la vida familiar, i en aquesta 
sessió es va acordar la creació d’un grup de treball per negociar cada una de les di-
verses mesures de conciliació i/o flexibilització, entre d’altres.

El grup de treball va realitzar la seva primera reunió en data 29 de gener de 2019. 
En aquesta trobada, tant la part social com l’Administració van exposar les seves 
propostes de mesures en aquesta matèria, que són objecte de negociació en el marc 
d’aquest grup de treball. A partir d’aquesta reunió, es continua treballant per tal de 
negociar i concretar mesures que afavoreixin la flexibilitat i la conciliació de la vida 
laboral i familiar, les quals posteriorment seran presentades a la Mesa General de 
Negociació dels Empleats Públics.

Pel que fa a l’apartat 2 de la moció, es demana en primer lloc l’establiment de 
mecanismes específics i prioritaris per a valorar els mèrits dels treballadors socials 
interins que ocupen la mateixa plaça des de fa, com a mínim, tres anys amb una 
valoració positiva i que no han tingut la possibilitat de consolidar-la perquè durant 
aquest temps no s’han convocat oposicions.

L’establiment de mecanismes específics i prioritaris per a valorar mèrits de de-
terminats treballadors (els que ocupen la mateixa plaça des de més de tres anys) in-
fringeix el principi d’igualtat en l’accés a l’ocupació pública atès que no poden fer-se 
referències individualitzades o ad hoc.

Qüestió diferent és valorar els serveis prestats amb caràcter general i sense re-
ferències individualitzades amb una dimensió quantitativa que no superi els límits 
d’allò que es considera tolerable, com és el cas dels processos d’estabilització de 
llocs de treball. En aquest sentit, és aplicable l’Acord GOV/156/2018, de 20 de de-
sembre, 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’Administració de la 
Generalitat de Catalunya per al 2017. Els processos selectius d’accés als cossos i es-
cales de personal funcionari en les places d’estabilització es convocaran pel sistema 
de concurs oposició i la valoració dels mèrits de la fase de concurs significarà el 40 
per cent de la puntuació màxima assolible en el conjunt del concurs oposició. En la 
fase de concurs dels processos selectius per a l’accés, pel sistema de torn lliure, als 
cossos i escales esmentats es valorarà, exclusivament i en la proporció que determini 
la convocatòria, els serveis prestats en el mateix cos i/o escala objecte de convoca-
tòria i el nivell de les competències en matèria de tecnologies de la informació i la 
comunicació, acreditades mitjançant el certificat ACTIC o equivalent.

En el punt 2.b) de la Moció s’insta el Govern a garantir un accés just i adequat 
dels ambientòlegs a l’Administració de la Generalitat, reconeixent-ne el caràcter 
específic com a professionals del medi ambient i, mentre no se’ls garanteixi aquest 
accés, excloure les places actualment ocupades per llicenciats i graduats en ciències 
ambientals de qualsevol procés de concurs oposició del cos general que es convoqui.

Respecte d’aquest punt us informo que l’Administració té la responsabilitat de 
configurar i regular la seva estructura de cossos i escales d’una manera coherent, 
global i eficient, més enllà de regulacions parcials que tinguin com a únic objectiu 
solucionar puntualment reivindicacions de col·lectius particulars, ja que ha de pre-
valdre l’interès general de la millora dels serveis públics. En aquest sentit, cal recor-
dar que l’Administració té la responsabilitat de donar una resposta adequada a les 
seves necessitats organitzatives.

L’eventual creació d’un nou cos, escala o especialitat haurà de produir-se, si fos 
el cas, en el moment de procedir al desenvolupament legislatiu de l’ordenació de 
cossos, escales i especialitats de la nostra administració. Des de la Direcció General 
de Funció Pública sempre s’ha defensat que prèviament a la creació d’un cos, d’una 
escala o d’una especialitat s’ha de valorar si existeix un àmbit material de gestió 
amb entitat pròpia centrat en l’àmbit que es pretén crear i si hi ha un nombre signi-
ficatiu de personal amb perfil acadèmic d’aquest àmbit que realitza tasques profes-
sionals a l’Administració de la Generalitat.



BOPC 320
29 d’abril de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 107 

Pel que fa a la possibilitat de crear una opció en «ambientologia» dins del cos 
superior d’administració general, similar a les que ja existeixen actualment (opcions 
jurídica, econòmica, i de prevenció de riscos laborals), cal tenir en compte que els 
cossos d’administració general responen a un caràcter generalista, transversal i po-
livalent, i és per això que es demana un nivell de titulació, i no pas una titulació 
concreta. En relació amb les opcions jurídica, econòmica i de prevenció de riscos 
laborals, cal dir que l’estructuració d’aquestes opcions respon a les necessitats de la 
pròpia administració de garantir l’existència d’aquestes titulacions en els diferents 
departaments, atesa la seva transversalitat i el nombre de funcionaris de carrera amb 
aquestes titulacions. En aquest sentit, hem de recordar que en un primer moment es 
va entendre que la configuració de l’opció en «ambientologia» dins del cos superior 
d’administració general no era la millor via per a resoldre el difícil encaix dels re-
ferits professionals.

Quant a la possibilitat que aquest col·lectiu de llicenciats en ciències ambientals 
accedís a llocs de treball com a personal laboral, tampoc resulta gens senzilla atès 
que no hi ha actualment cap categoria professional de personal laboral de la Gene-
ralitat de Catalunya. Cal tenir en compte que qualsevol modificació de les catego-
ries professionals recollides en el VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya, 
hauria de ser negociada per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i per les 
organitzacions sindicals corresponents.

Actualment, i atenent a la necessitat de poder donar una solució que faciliti l’en-
caix dels ambientòlegs a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, us infor-
mem que des de la Direcció General de Funció Pública s’han establert contactes 
amb el departament competent en matèria de medi ambient per tal que s’efectuï un 
estudi sobre la viabilitat d’establir una opció en medi ambient dins el cos superior 
d’administració general.

Una vegada efectuada aquesta anàlisi acurada, serà la pròpia Direcció General 
de Funció Pública la que haurà de validar la viabilitat del projecte. En aquest sentit, 
cal advertir que en el supòsit que s’arribi a la concreció d’una nova opció en ciències 
ambientals dins del cos superior d’administració general, s’hauran d’efectuar tota 
una sèrie d’actuacions prèvies a la convocatòria de les places actualment ocupades 
per llicenciats i graduats en ciències ambientals.

Pel que fa a la possibilitat que es recull en el punt 2.b) de la Moció en el sentit de 
preveure alternativament l’exclusió de les places actualment ocupades per llicenciats 
i graduats en ciències ambientals de qualsevol procés de concurs oposició del cos 
general que es convoqui, s’ha de tenir en compte que les convocatòries de concurs 
oposició responen a la necessitat de l’Administració de proveir de manera definitiva 
els llocs de treball base amb dotació pressupostària. D’entrada, cal tenir present que 
les places que actualment ocupen el llicenciats i graduats en ciències ambientals son 
llocs base del cos superior d’administració general, els quals tenen assignades unes 
funcions tècniques que abasten diverses matèries, pel fet de ser precisament un cos 
d’administració general, transversal i polivalent.

D’altra banda, cal advertir que recentment s’ha publicat al DOGC, l’Acord 
GOV/156/2018, de 20 de desembre, 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’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017, el qual recull 
en l’annex 1, la convocatòria de 760 places de l’escala superior d’administració ge-
neral del cos superior administració de la Generalitat.

Finalment, pel que fa als punts 2.c) i 2.d), referents a la convocatòria de proces-
sos selectius, al marge del que s’ha exposat referent a la publicació de l’Acord GOV 
/156/2018, de 20 de desembre, actualment hi ha en funcionament un grup de treball 
de selecció i provisió del personal d’administració i tècnic de la Generalitat de Cata-
lunya, amb participació de les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial 
de Negociació del personal d’Administració i Tècnic, el qual es reuneix periòdica-
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ment i amb el qual s’està treballant el calendari de les properes convocatòries, així 
com tot el que hi està relacionat (temaris, concursos de trasllats, etc).

Barcelona 12 d’abril de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Control del compliment de la Moció 32/XII, sobre la lluita contra les 
violències masclistes
390-00032/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 36694 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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

lunya, en compliment de la Moció 32/XII sobre la lluita contra les violències mas-
clistes (tram. 390-00032/12), us informo, amb el document annex facilitat per l’Ins-
titut Català de les Dones, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 15 d’abril de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Moció, us fem avinent el següent: 

Pel que fa al punt a)
Dimarts dia 9 d’abril es va presentar el Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat de 

Gènere 2019-2022 en el marc de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat 
Efectiva de Dones i Homes (CIIEDH). Aquest Pla conté l’Eix 3 de Prevenció i era-
dicació integral de les violències masclistes, que preveu el II Programa d’interven-
ció integral contra la violència masclista 2019-2022 i que atén a tots aquells àmbits 
de la Llei 5/2008 encara pendents de desenvolupar. L’esmentada llei ha estat un dels 
eixos principals per a l’elaboració del programa, juntament amb els estudis d’ava-
luació realitzats i les aportacions de tot el procés participatiu. Totes les actuacions 
inclouen la seva previsió pressupostària i el seu vincle a l’articulat de la llei 5/2008. 
Es preveu una despesa aproximada per a l’any 2019 de 32,2 M€.

El projecte de II Programa d’intervenció integral contra la violència masclista 
2019-2022 estableix un objectiu operatiu específic adreçat a potenciar l’atenció a les 
situacions de violència masclista fora de l’àmbit de la parella, com són les violèn-
cies masclistes en l’àmbit familiar, laboral o social i comunitari, amb la concreció 
d’actuacions com una diagnosi de necessitats i d’ajustaments necessaris de la xarxa 
de recursos per poder atendre totes aquestes violències, l’elaboració i implementació 
d’un model d’abordatge de les violències sexuals a Catalunya, l’elaboració i del des-
plegament d’un pla d’acció per a l’abordatge de les mutilacions genitals a Catalunya, 
l’elaboració i implementació del protocol de prevenció i abordatge dels matrimonis 
forçats, entre d’altres.

En el marc del projecte de Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-
2022, en el seu Eix d’Acció 6 de Transversalització de la perspectiva de gènere en 
les polítiques públiques, i concretament en l’àmbit de Salut, és previst dissenyar i 
desplegar estratègies de salut que reconeguin els drets de les dones i les apoderin en 
la presa de decisions sobre el seu propi cos, com la incorporació de la perspectiva de 
gènere en totes les actuacions en salut afectiva, sexual i reproductiva.
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En relació amb els punts b) i c)
El passat 28 de febrer de 2019, es va convidar a totes les vocalies de la Comissió 

Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista (CNVM) i en el marc del Pacte Nacional contra la Violència Masclis-

ta a formar part d’un nou Grup de Treball en què participés l’Administració de la 
Generalitat, els ens locals i les entitats especialistes. Posteriorment, el 26 de març, 
es va convocar el grup de treball per realitzar una primera reunió de constitució i 
concreció d’objectius i tasques a realitzar.

Els objectius del grup de treball són els següents: 
– Determinar conjuntament, amb la participació de l’Administració de la Gene-

ralitat, els ens locals i les entitats especialitzades, els recursos necessaris per des-
plegar amb garanties la 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la vio-
lència masclista.

– Impuls i seguiment del Pacte Nacional per l’eradicació de les Violències Mas-
clistes a Catalunya

Vocalies membres: Associació Catalana de Llevadores, Col·legi Oficial de Tre-
ball Social de Catalunya, Consell Assessor per la Desenvolupament Sostenible, Ga-
binet de l’HC de Presidència, Departament d’Informació i Atenció a les Dones de 
l’Ajuntament de Barcelona, Foment del Treball, Consell Nacional de la Joventut  
de Catalunya, Delegació del Govern, Consell de l’Audiovisual de Catalunya, PI-
MEC, Comissions Obreres, Departament d’Interior, Direcció General d’Afers Reli-
giosos, Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, Direc-
ció General de Famílies.. S’ha convidat també com a persones expertes a Montserrat 
Casamitjana del Consorci Sanitari de Barcelona i Montse Pineda, responsable d’in-
cidència política de Creació Positiva.

Referent al punt d)
Com s’ha dit anteriorment, el passat dia 9 d’abril el projecte del II Programa 

d’intervenció integral contra la violència masclista 2019-2022 va ser presentat a la 
Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes perquè 
l’informi i el pugui elevar al Govern per a la seva aprovació.

L’esmentat projecte ha comptat per a la seva elaboració amb la participació de 58 
organismes i entitats expertes en violència masclista, incloent la Comissió Nacional 
per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i el Grup d’abordat-
ge de les Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya; i tam-
bé en la fase final d’elaboració el projecte s’ha sotmès a la valoració d’un grup de 15 
persones expertes en violència masclista i igualtat de gènere. El projecte final ha in-
clòs la major part dels centenars d’aportacions i esmenes realitzades per les entitats.

El projecte del II Programa d’intervenció integral contra la violència masclis-
ta 2019-2022 inclou més de cent actuacions programades per un import estimat de 
32,2 M€.

A més a més, el programa incorpora com a una de les seves actuacions clau l’ela-
boració d’un programa pressupostari específic per a la prevenció i l’atenció a les vio-
lències masclistes en els Pressupostos de l’Administració de la Generalitat.

Sobre el punt e)
El projecte del II Programa d’intervenció integral contra la violència masclista 

2019-2022 preveu un objectiu operatiu per atendre específicament les necessitats de 
dones que pateixen violències masclistes i es troben en situació d’especial vulnera-
bilitat, amb actuacions de diagnosis i formació especialitzades adreçades a profes-
sionals, actuacions adreçades a dones internes en centres penitenciaris que han patit 
violència masclista, i serveis d’atenció especialitzada adreçats a joves i adolescents 
i també d’atenció a les violències sexuals en nenes i joves.
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En relació amb el punt f)
El projecte del II Programa d’intervenció integral contra la violència masclista 

2019-2022 incorpora com a una de les seves actuacions clau l’elaboració d’un pro-
grama pressupostari específic per a la prevenció i l’atenció a les violències masclis-
tes en els Pressupostos de l’Administració de la Generalitat, que integri la previsió i 
la despesa executada per tots els departaments de l’Administració de la Generalitat 
per prevenir les violències masclistes i atendre totes les dones i les seves filles i fills 
que es trobin en situació de violència masclista fins a la seva recuperació integral. 
Tal i com ja hem comentat anteriorment, aquest programa inclou una certificació 
pressupostària per al voltant del centenar d’actuacions programades per un import 
estimat de 32,2 M€.

Al llarg de l’any 2019 és previst obrir dos nous serveis d’intervenció especialit-
zada, i progressivament incrementar-los d’acord amb les necessitats detectades i la 
seva adequada integració en el conjunt de la Xarxa d’atenció i recuperació integral 
per a les dones en situació de violència masclista. Es fa imprescindible duu a terme 
una avaluació contínua del territori i de les necessitats a fi d’ajustar la planificació 
territorial a la redistribució de recursos implementada.

Està previst, durant l’any 2019, incrementar en un 17% el pressupost esmerçat per 
l’Institut Català de les Dones en el marc del Contracte programa signat amb els ens 
locals per a l’impuls del serveis d’informació i atenció a les dones.

Enguany també es preveu l’increment de 40 places de serveis d’acolliment i recu-
peració dels serveis substitutoris de la llar, i progressivament incrementar-les d’acord 
amb les necessitats detectades i la seva adequada integració en el conjunt de la Xar-
xa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista.

El Departament de Territori i Sostenibilitat informa que, pel que fa a la desti-
nació de recursos per a «augmentar la bossa d’allotjaments i pisos d’acollida per a 
dones víctimes de violència masclista i llurs fills i filles fins a eliminar les llistes d’es-
pera», l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) dona suport a entitats que pro-
porcionen allotjament a col·lectius de persones que requereixen una especial atenció, 
sovint amb problemes d’integració social, i que ofereixen servei a més de 5.000 per-
sones. És la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social (XHIS), per a la qual l’any 2017 
l’AHC va destinar 3,5 MEUR per aquest concepte, per donar suport a 207 entitats 
que gestionaven un total de 2.038 habitatges.

D’aquestes entitats, 12 treballen amb el col·lectiu de dones, entre les quals hi ha 
dones víctimes de violència de gènere. Atesa la naturalesa de la problemàtica que es 
gestiona, l’AHC no té coneixement exacte del nombre i de la localització dels habi-
tatges que les entitats destinen a atendre exclusivament dones víctimes de violència 
de gènere. Malgrat tot, consten 73 habitatges gestionats per les 12 entitats que tre-
ballen amb dones en situació d’exclusió, moltes de les quals són dones víctimes de 
violència masclista.

De cara a aquest any, l’AHC té previst doblar fins als 250.000 euros la dotació 
destinada al suport a les entitats que específicament treballen amb dones víctimes 
de violència de gènere.

Així mateix, en relació amb els «recursos necessaris», s’informa que durant l’any 
2017, l’AHC va adjudicar mitjançant la Mesa d’Emergències un total de 102 habi-
tatges a dones que van patir violència de gènere, dels 1.152 adjudicats en total a tot 
el país. Resta pendent l’actualització de la dada de l’any 2018, però s’informa que 
tots els casos de dones víctimes de violència de gènere que complien els requisits 
sòcio-econòmics establerts per als casos atesos per la Mesa van suposar la corres-
ponent adjudicació d’habitatge.

Quant a la prioritat d’aquests casos en les adjudicacions d’habitatge social per 
mitjà de les meses d’emergències, aquesta continua constant al Reglament regulador 
de l’òrgan esmentat.
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Pel que fa els plans d’inserció laboral específics per a víctimes de violència mas-
clista que incloguin itineraris personalitzats en l’orientació, formació i requalificació 
professional, el Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació (PDPO) 2017-
2018 que és un instrument de caràcter estratègic del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) estableix que: 

De manera transversal, s’aplicarà la perspectiva de gènere, de forma que el SOC 
introduirà, sempre que calgui, la participació prioritària de les dones en la progra-
mació, en especial de les dones amb més dificultats d’inserció en el mercat de treball 
com ara dones amb baixa qualificació, en situació d’atur de llarga durada, o dones 
que volen reincorporar-se al mercat de treball després d’un temps de dedicar-se a la 
cura de persones. Alhora, entre d’altres, el SOC desenvoluparà línies d’actuació es-
pecífiques per a la inserció laboral de dones víctimes de la violència masclista, per 
a l’educació en la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en els programes adre-
çats a joves, per la incorporació de mesures de corresponsabilitat personal i familiar 
en el disseny dels programes de polítiques actives d’ocupació, i per la col·laboració 
amb empreses en la inserció laboral de dones amb més dificultats d’accés a l’ocupa-
ció. (PDPO 2017-2017: 66).

El PDPO 2019-2020 en fase d’elaboració reforça les actuacions del SOC en rela-
ció amb les situacions de violència masclista.

Actualment, els programes del SOC de desenvolupament local, el programa mixt 
de formació i ocupació Treball i Formació (aquest programa té una línia específi-
ca de 10 M€ per a dones en situació de violència masclista i/o en situació d’atur de 
molt llarga durada i prioritàriament més grans de 43 anys, i ha estat reconegut com 
a bona pràctica pel FSE que el cofinança), el programa UBICAT d’acompanyament 
a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social prioritzen el col·lectiu de 
dones en situació de violència masclista.

D’altra banda, s’està reforçant l’atenció directa a les demandants d’ocupació en 
situació de violència masclista des de les oficines de Treball. Hi haurà dues persones 
especialitzades a cada oficina de Treball de Catalunya en l’atenció a aquestes situa-
cions. Aquests professionals rebran una formació específica, les primeres edicions 
dels cursos estan previstes pel maig de 2019, i s’està treballant en la creació d’una 
carta de serveis específica del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a aquest 
col·lectiu.

En relació amb el punt g)
En relació amb l’atenció terapèutica a menors està condicionada per l’article 156 

del Codi Civil, que estableix que els menors no poden rebre atenció terapèutica sen-
se consentiment dels seus progenitors. La reforma de 3 d’agost de 2018 (per part del 
govern Espanyol i en virtut del Pacto de Estado) diu que podran rebre atenció si hi 
ha una sentència que provi la violència.

En aquest sentit, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està treba-
llant en l’elaboració d’una instrucció per atendre els i les menors víctimes de violèn-
cies masclistes, la qual haurà de respectar la regulació establerta al Codi Civil però 
també haurà de garantir a aquestes víctimes menors d’edat el seu dret a ser ateses 
amb l’acompanyament i les intervencions terapèutiques que calguin, amb l’objectiu 
de recuperar-les i d’evitar la seva revictimització. Al mateix temps, aquesta instrucció 
haurà de dotar a les i els professionals de seguretat jurídica en les seves actuacions.

Referent al punt h)
El projecte del II Programa d’intervenció integral contra la violència masclis-

ta 2019-2022, d’acord amb les necessitats detectades pels estudis d’avaluació i les 
aportacions del procés participatiu realitzades per les entitats especialitzades, pre-
veu l’elaboració i el desplegament d’un model per a l’abordatge de les violències se-
xuals a Catalunya, el qual estableix els següents objectius específics: 
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– Actualitzar la diagnosi sobre les actuacions en violències sexuals que és rea-
litzen en Catalunya.

– Alinear i dotar de coherència les actuacions, serveis, protocols i propostes en-
torn de les violències sexuals a Catalunya

– Consensuar uns criteris mínims d’actuació que permetin l’adaptabilitat del Mo-
del Especialitzat Integral d’abordatge de les violències sexuals a Catalunya tot con-
siderant les necessitats i possibilitats de cada territori.

– Definir i integrar el model creat en el Circuit Nacional establint-lo com a model 
de referència comú per a les intervencions davant de les maneres diferents manifes-
tacions de les violències sexuals i els àmbits en els quals es pot produir.

– Establir mecanismes de coordinació i cooperació que permetin una transmis-
sió d’informació continuada i fluida entre tots els organismes i agents implicats en 
prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació.

– Avançar en metodologies d’intervenció en l’atenció específica en funció de 
la diversitat sexual, els recursos econòmics, l’origen nacional i/o ètnic, la diversi-
tat funcional, i l’edat, sense incórrer en la victimització múltiple en els processos 
d’atenció

El punt i)
El Departament d’Interior informa que va contractar l’elaboració de material 

audiovisual sobre el tema de les violències sexuals, adreçat a adolescents, per tal 
d’actualitzar el materials de què disposa la Policia de la Generalitat– cos de Mossos 
d’Esquadra a les xerrades que fa a les escoles amb finalitat preventiva. En concret, 
es tracta de dues peces audiovisuals, una que tracta sobre la ciber violència sexual 
(a través de les xarxes socials), i l’altra sobre violències sexuals, en la que es tracten 
diversos aspectes. Es preveu que aquest segon trimestre ja es posin en funcionament 
aquests nous tallers amb el material actualitzat.

D’altra banda s’estan actualitzant els continguts de la pàgina web del Departa-
ment d’Interior per tal d’oferir recursos d’informació i de sensibilització en matèria 
de violències sexuals.

Finalment el punt j)
El Departament de Justícia informa que s’està revisant el Protocol de coordi-

nació interna entre l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya 
(IMLCFC) i els Equips d’Assessorament Tècnic de l’Àmbit Penal (EATAP). Una de 
les previsions és dinamitzar i dotar de funcionalitat les Unitats de Valoració Foren-
se Integral (UVFI), amb distribució territorial. Amb aquest objectiu es pot comptar 
amb recursos estatals finalistes per poder atendre els objectius que es pugui fixar el 
Departament.

Núria Balada i Cardona, presidenta
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Control del compliment de la Moció 33/XII, sobre els drets civils 
i polítics dels membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya 
constituïda a l’empara de la Llei 19/2017, del referèndum 
d’autodeterminació
390-00033/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 36674 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 33/XII, sobre els drets civils i 
polítics dels membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya constituïda a l’em-
para de la Llei 19/2017, del referèndum d’autodeterminació (tram. 390-00033/12), 
us trameto l’escrit que el secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia ha 
adreçat al fiscal superior de Catalunya, amb el text de la Moció, aprovada en la ses-
sió 21 del Ple del Parlament, de data 13 de desembre de 2018,per tal que en prengui 
coneixement.

Barcelona, 15 d’abril de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

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

Control del compliment de la Moció 35/XII, sobre la situació de les 
plantilles dels cossos de mossos d’esquadra i bombers
390-00035/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 36745 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 35/XII, sobre la situació de les 
plantilles dels cossos de mossos d’esquadra i bombers (número de tramitació 390-
00035/12), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 3.a), els dos darrers anys s’han convocat dues noves promo-
cions per a l’accés al Cos de Mossos d’Esquadra (CME), una primera de 500 places, 
que actualment estan fent el curs de formació bàsica a l’ISPC, i una altra de 750 
places, que està en la primera fase del procés de selecció. Hi ha la previsió de con-
vocar una nova promoció de 750 places l’any 2020. Els efectius que s’incorporin un 
cop finalitzats els respectius processos de selecció gairebé permetran assolir la xifra 
d’efectius acordats a la Junta de Seguretat de Catalunya de 2006.

Amb relació al Cos de Bombers, el Govern va aprovar, per Acord de Govern 
GOV/126/2016, el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’In-
cendis i Salvaments (DGPEIS) per al període 2017-2022, que conté un pla de des-
plegament de recursos humans en què s’identifiquen les necessitats actuals i futures 
pel que fa al personal, a la renovació i a l’adquisició de vehicles, materials, vestuari i 
infraestructures. El Projecte Bombers 2025, elaborat per la DGPEIS, complementa 
el pla estratègic i estableix una sèrie d’actuacions necessàries per garantir la capaci-
tat d’actuació del cos i la millora en la coordinació de les emergències a Catalunya.
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En el projecte Bombers 2025 està previst que s’incorporin 1.000 efectius en els 
propers 4 anys en el cos de Bombers, fet que permetrà augmentar les dotacions dels 
parcs. Aquest compromís amb el Projecte Bombers 2025 es va començar a materia-
litzar el dia 25 de gener de 2019 amb la publicació de la convocatòria de 250 places 
de bomber de l’escala bàsica, que complementen la convocatòria ja en curs de 150 
places més.

Segons la planificació de noves convocatòries de què es disposa actualment, 
l’any 2024 la plantilla del cos de Bombers estarà completa.

Quant a l’apartat 3.b), el diàleg és obert i el Departament d’Interior ha manifes-
tat la voluntat d’arribar a acords amb les organitzacions sindicals representatives del 
CME, tenint present la necessitat de comptar amb la disponibilitat pressupostària 
corresponent. En aquesta línia, s’han realitzat tot un seguit de reunions de negocia-
ció amb les organitzacions sindicals fins al moment de les eleccions sindicals del 
Cos de Bombers que es van celebrar el passat 6 de març de 2019. A data d’avui, es 
resta a l’espera de la proclamació dels resultats oficials per tal de poder reemprendre 
les negociacions amb les organitzacions sindicals representatives.

Respecte a la jubilació anticipada, el Cos de Bombers ja disposa d’una normativa 
pròpia que permet la jubilació abans dels 65 anys si es donen els requisits establerts 
al Reial decret 383/2008, de 14 de març, pel qual s’estableix el coeficient reductor 
de l’edat de jubilació a favor dels bombers al servei de les administracions i orga-
nismes públics.

Finalment, amb relació a l’apartat 3.c), la Prefectura de la Policia determina cada 
any les necessitats de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) en 
relació amb l’adquisició de recursos i infraestructures per un període de 4 anys. Els 
principals béns materials necessaris i treballs de manteniment d’instal·lacions que la 
PG-ME va determinar per al període 2018-2022 són els següents:

– Hi ha una previsió econòmica per a nous edificis i ampliacions d’infraestructu-
res de la PG-ME. També estan previstes diferents actuacions en l’àmbit de la segu-
retat i de millora funcional i tecnològica. Es contemplen actuacions menors de rees-
tructuració per a millores d’espais i reformes de caràcter menor, així com millores 
en espais externs a dependències de la PG-ME.

– En relació amb els recursos materials, es preveu la renovació del parc mòbil 
actual i d’altres vehicles específics per diferents funcionalitats com transports de 
detinguts o per fer front a atacs terroristes. Sobre el material de protecció, es pre-
veu la incorporació i la renovació de material balístic i d’ordre públic, a més de la 
incorporació d’altres recursos de protecció com guants antitall o fundes d’armilles 
antitrauma. Quant a armament i munició, es contempla incorporar diferents tipolo-
gies de munició de servei, d’entrenament i armament específic. S’incorporen altres 
peces d’uniformitat d’unitats especials i d’investigació. També s’inclou l’actualitza-
ció i modernització d’equipament electrònic d’anàlisi forense i la renovació del parc 
audiovisual de la PG-ME. És molt important la incorporació de nous recursos amb 
noves tecnologies per millorar l’entrenament dels efectius de la PG-ME. Finalment, 
també es garanteix l’equipament de recursos materials per a les noves promocions.

D’aquestes partides, algunes s’estan executant en l’actualitat i d’altres estan pen-
dents d’aprovació o d’execució.

Pel que fa al Cos de Bombers, les necessitats es troben recollides al Pla Estratè-
gic de la DGPEIS i al Projecte Bombers 2025 esmentats anteriorment. Malgrat que 
la intenció del Departament d’Interior era incrementar en un 67% la part del pres-
supost del Cos de Bombers per al 2019, el pressupost no va ser aprovat, sinó pror-
rogat, de manera que les millores de recursos materials programades inicialment 
s’han vist afectades.

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Moció 36/XII, sobre la situació dels 
cossos de mossos d’esquadra i bombers
390-00036/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 36746 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

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 36/XII, sobre la situació dels cossos 
de mossos d’esquadra i bombers (número de tramitació 390-00036/12), us informo 
del següent:

Pel que fa a l’apartat a, la normativa a què està subjecta la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) preveu àmpliament la neutralitat dels seus 
membres:

La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra estableix, a l’art. 11.a), que els membres del Cos de Mossos d’Esquadra «han 
d’actuar en el compliment de llurs funcions, amb absoluta neutralitat política i im-
parcialitat i, en conseqüència, sense fer cap discriminació per raó de raça, religió, 
opinió, sexe, llengua, lloc de veïnatge, lloc de naixença o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social».

Més recentment, l’Acord de Govern GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual 
s’aprova el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya esmenta en cinc ocasions el con-
cepte de neutralitat.

Amb relació a l’apartat b), el Departament d’Interior està impulsant l’actualitza-
ció dels equipaments i la millora de les instal·lacions del CME i del Cos de Bombers, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de què disposa a data d’avui, deriva-
des d’una pròrroga pressupostària del 2017. Un increment dels recursos destinats a 
més equipaments i millora de les instal·lacions només és viable amb un increment 
de les partides econòmiques, iniciativa en què malgrat s’està d’acord, no depèn de la 
voluntat del Departament d’Interior.

Quant a l’apartat c), en el Cos de Mossos d’Esquadra (CME), l’increment del 
preu de l’hora extraordinària és una de les qüestions que el Departament d’Interior 
ha manifestat que vol implementar en el marc d’un Acord global amb les organit-
zacions sindicals. La quantia i l’afectació al volum total d’hores extraordinàries de-
pendrà de la disponibilitat pressupostària.

En el Cos de Bombers, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, s’ha rea-
litzat l’adequació del preu hora extraordinària a, com a mínim, el preu d’hora or-
dinària de cada grup, amb un increment, en relació amb el preu hora extra de l’any 
2018, de l’11% per a l’any 2019 i d’un 19’56% per a l’any 2020. L’increment del preu 
hora extra no significa ni compromet el nombre d’hores extraordinàries que ha de 
realitzar el col·lectiu per fer front a les necessitats operatives.

Pel que fa als apartats d) i e), en el CME s’avaluen les necessitats de recursos 
operatius de tots els serveis, tant a nivell de material com de vestuari, elements de 
protecció i parc mòbil, amb la finalitat de determinar l’adquisició d’aquests recursos 
i la seva distribució territorial, en funció de les especificitats i necessitats pròpies de 
cada servei. Un exemple és la nova implantació de la jaqueta i la gorra d’intervenció 
discreta previstes per a efectius de l’àmbit de la investigació i la informació. Recent-
ment s’ha desenvolupat, licitat i distribuït a tots els efectius de la PG-ME l’armilla 
antibales de dotació personal, amb la corresponent funda per a la seva utilització 
en configuració exterior, així com el disseny d’un nou model d’uniformitat per a les 
dotacions de seguretat ciutadana, el qual suposa un gran avenç en ergonomia i ope-
rativitat, a banda d’un canvi i una actualització en la imatge corporativa. Aquest nou 
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model d’uniformitat està pendent d’adquisició per manca de disponibilitat pressu-
postària. Tots els efectius poden fer les aportacions i demandes que considerin opor-
tunes al respecte a través dels seus representants sindicals, dels seus comandaments 
o mitjançant altres canals de comunicació amb l’administració establerts.

Per la seva banda, les necessitats dels parcs de bombers de la Generalitat de Ca-
talunya estan recollides i reflectides en el Pla Estratègic Pla estratègic de la DGPEIS 
per al període 2017-2022, aprovat per Acord de Govern GOV/126/2016. El Pla iden-
tifica i valora econòmicament les necessitats de vestuari i de material dels bombers. 
La gestió administrativa de la DGPEIS està focalitzada en l’assoliment de les fites 
que hi són marcades.

En concret, pel que fa al vestuari, actualment s’estan elaborant els plecs de pres-
cripcions tècniques i administratives per poder publicar la seva licitació a finals de 
l’any 2019.

Amb relació a l’apartat f), el model d’uniformitat de la PG-ME està d’acord amb 
els canons europeus d’uniformitat policial. La CGTSE va elevar a la Prefectura de la 
Policia una proposta de millora d’uniformitat per una millor eficiència i operativitat 
de l’activitat policial. Amb la proposta d’uniformitat també es va tenir en compte la 
diversitat climatològica i geogràfica de Catalunya, en funció del territori, les zones 
de calor i de fred o les precipitacions, entre altres factors.

Un altre element de definició de la nova proposta d’uniformitat és la concreció d’una 
única línia conceptual de disseny entre les diferents unitats i serveis de la PG-ME.  
Per tal d’ajustar-se a les necessitats reals dels efectius, els serveis uniformats es van 
agrupar en tres grans blocs:

– Trànsit: els seus recursos s’han adequat a les funcions policials, destacant els 
elements d’alta visibilitat que li donen seguretat en el seu àmbit. Aquesta prioritat 
d’alta visibilitat s’ha fet extensible als vehicles de trànsit.

– Seguretat ciutadana: s’harmonitzen els colors i els teixits tècnics i eficients per 
a la funció policial.

– Recursos operatius: els seus recursos s’han adequat a les funcions policials, 
tant en la nova uniformitat com en la imatge dels seus vehicles que actualment està 
en procés de canvi.

Respecte a l’adaptació del vestuari a les característiques físiques d’ambdós gène-
res, s’ha tingut en compte, per exemple, en el disseny i la fabricació de les armilles 
antibales individuals, que contemplen les diferències morfològiques entres homes i 
dones per garantir la millor adaptació i nivell de protecció, així com la màxima er-
gonomia per permetre la màxima operativitat dels efectius policials.

En definitiva, la proposta de nova uniformitat reuneix un conglomerat de criteris 
corporatius i tècnics que perfeccionin l’activitat de la seguretat ciutadana a través 
de: l’operativitat, la proximitat, una estètica més actual, la incorporació de l’armilla 
antibales, elements històrics, materials tècnics d’altes prestacions dissenyats expres-
sament per a la funció policial i estructura de capes adaptables a diferents entorns 
climàtics i geogràfics.

Pel que fa a l’apartat g), el disseny dels plecs de licitació de renovació de la flota 
de rènting del Cos de Mossos d’Esquadra es fa contemplant totes les necessitats ope-
ratives i territorials, així com la distribució de motoritzacions i altres especificitats, 
com la introducció de nous combustibles més eficients i menys contaminants. El dis-
seny interior de vehicles també s’adapta a les necessitats d’unitats especialitzades, 
com, per exemple, el disseny interior de les noves furgonetes d’ordre públic o trànsit.

Amb relació al Cos de Bombers, en el decurs d’aquest any 2019 es licitaran di-
ferents concursos d’adquisició o arrendament de diferents tipologies de vehicles que 
cal renovar o substituir, ja sigui per les seves característiques no actualitzades, per 
l’antiguitat o bé pel seu estat.

Quant a l’apartat h), les mesures disposades per la Inspecció de Treball s’estan 
executant, si bé cal tenir en compte que algunes d’aquestes mesures no són d’im-
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mediata execució i requereixen d’un període adequat per implantar-les. Es dóna 
compliment als requeriments, a través de la Sub-direcció General de Prevenció de 
Riscos i Salut Laboral, en els terminis que és possible segons cada tipus de mesura 
i l’impacte que tingui.

Amb relació a l’apartat i), el CME disposa d’un pla de carrera professional des 
de l’any 2006, aprovat per Acord de Govern, en què es defineixen famílies profes-
sionals, especialitats i temps de permanència en aquestes. L’accés a aquestes espe-
cialitats, d’acord amb el Decret 401/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Re-
glament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra, es realitza pel 
procediment de concurs oposició, és a dir, amb plenes garanties del principi de mèrit 
i capacitat. Darrerament s’ha treballat un projecte de carrera professional horitzontal 
per a les Unitats de Seguretat Ciutadana. Aquest projecte es troba aturat per la man-
ca de disponibilitat pressupostària per poder implementar les mesures associades.

Quant al Cos de Bombers, en l’acord de condicions proposat a les organitzacions 
sindicals representatives hi ha un punt en què la DGPEIS es compromet a iniciar les 
negociacions per definir, planificar i dissenyar un Pla de Carrera Professional propi 
per al Cos de Bombers i que la implantació d’aquest s’iniciï a 1 de gener de 2021.

Pel que fa a l’apartat j), el Pla anual de formació policial de l’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya (ISPC) conté tota la formació bàsica, per a la promoció i el 
comandament, per a l’especialització, la formació contínua i per a l’habilitació que 
rebran els membres del cos de mossos d’esquadra, entre altres col·lectius de segu-
retat. La previsió anual de formació prevista respon a les necessitats formatives de 
l’organització. Amb aquest Pla anual formatiu és garanteix la formació continuada 
dels membres del cos de mossos d’esquadra.

Segons el Pla de carrera professional del CME, la formació específica requerida 
per a l’accés a les categories i els llocs de treball d’especialitat correspon a la inclosa 
en els cursos impartits, homologats o convalidats per l’ISPC.

Des de la Prefectura de la Policia, en coordinació amb la Subdirecció General de 
Recursos Humans (SGRH) i amb l’Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l’ISPC, 
es dissenya de forma anual el cronograma de processos, com a eina de direcció es-
tratègica que garanteixi que les diferents especialitats, contemplades en el vigent Pla 
de Carrera Professional, disposin en tot moment dels efectius necessaris per garantir 
el correcte desenvolupament de les funcions encomanades. Aquesta acció es realitza 
per poder executar una planificació global i transversal que garanteixi donar respos-
ta a totes les necessitats operatives i el poder garantir la resposta davant de les noves 
necessitats en matèria de seguretat.

Aquestes accions impliquen la realització de processos administratius de provi-
sió sotmesos a la normativa vigent i, com a part d’aquests processos, cal la neces-
sària coordinació amb l’EPC per garantir els cursos de formació per a l’accés a la 
corresponent especialitat dels efectius de la PG-ME participants ells.

Aquest exercici té un caràcter global i transversal, ja que qualsevol procés d’a-
quest tipus té un impacte a nivell organitzatiu. A banda de les formacions reglades 
i associades als diferents processos de provisió per a l’accés a les diferents especia-
litats contemplades en el Pla de Carrera Professional, existeixen les formacions per 
a la promoció. Aquestes formacions es complementen amb altres formacions de ca-
ràcter més operatiu i formacions internes molt específiques i contínues relacionades 
amb la incorporació de nous procediments de treball o eines, com per exemple les 
realitzades darrerament amb la implementació dels Dispositius Conductors d’Ener-
gia i els dispositius personals de gravació, el protocol d’actuació davant de persones 
agitades i la incorporació de noves eines tecnològiques.

Amb relació a l’apartat k), el Departament d’Interior ha manifestat en tot mo-
ment la seva voluntat d’arribar a acords amb les organitzacions sindicals representa-
tives del CME. Ja ha estat possible arribar a un acord pel que fa a la modificació de 
la seqüència de treball dels efectius de l’especialitat de Trànsit i se segueix treballant 
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per arribar a acords més globals, que depenen de la disponibilitat pressupostària. 
També cal tenir en compte el context actual, amb el desenvolupament de la convo-
catòria electoral per escollir els representants dels efectius del CME en el Consell 
de la Policia.

Atenent a les disponibilitats pressupostàries existents i tenint en compte les me-
sures que a nivell general s’estableixen per a la totalitat de funcionaris públics de 
la Generalitat de Catalunya, s’està negociant un nou Acord de condicions de treball 
per al Cos de Bombers i, d’igual manera que la resta de funcionaris, es recuperarà 
durant l’any 2019 el 40% de la paga extraordinària corresponent a l’any 2013.

Quant a l’apartat l), tant en el CME com en el Cos de Bombers tots els acords 
signats s’estan complint actualment. Només resta pendent de fer efectiu el darrer 
tram de l’Acord de 2008 del CME, que podrà dur-se a terme amb l’aprovació del 
proper pressupost.

Pel que fa a l’apartat m), el CME disposa actualment de mesures de conciliació 
amb la vida familiar per als efectius en la mateixa mesura que la resta de treballa-
dors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, amb les adaptacions correspo-
nents perquè siguin aplicables al seu règim horari, un servei essencial i de caràcter 
permanent. També es van revisar, al mes de novembre, els criteris interpretatius 
d’algunes modalitats de permís i reducció de jornada per cura de fill/a o de familiar 
que permeten una major flexibilitat.

En l’àmbit de la conciliació personal, familiar i laboral del personal del Cos de 
Bombers, totes les mesures legals que ho garanteixen estan adaptades. Actualment 
s’està treballant en la redacció d’un nou procediment de gestió de permisos, llicèn-
cies i absències amb l’objectiu de recollir en un sol document l’adaptació d’aquests 
al personal del Cos de Bombers. Així mateix, es disposa d’un procediment, el PRO.
RH.001 v.2.2018, sobre la jornada, horari i condicions de treball del personal mem-
bre del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que en el punt 15 tracta es-
pecíficament les condicions de treball en períodes de gestació i lactància fisiològica 
de les bomberes.

El Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya té com a objectiu garantir l’aplicació efectiva del principi 
d’igualtat de tracte d’oportunitats de dones i homes i eliminar la discriminació per 
raó de sexe amb relació a l’accés al treball, al salari, a la formació, a la promoció 
professional i resta de condicions de treball. El Pla és aplicable al personal funciona-
ri inclòs en l’àmbit de la Mesa sectorial de Negociació del personal funcionari i inte-
rí d’administració i tècnic i al personal laboral de l’àmbit d’aplicació del VI Conveni 
col·lectiu únic d’àmbit a Catalunya del personal laboral de l’administració de la Ge-
neralitat. Això inclou als col·lectius específics de bombers, agents rurals i personal 
tècnic penitenciari. Concretament en el punt II.6.2.2 del Pla es descriuen les accions 
a portar a terme en el personal dels cos de bombers, amb l’objectiu d’incrementar 
la presència femenina en tots els nivells jeràrquics i adaptar els llocs de treball en 
virtut del sexe.

Quant a l’apartat n), la cobertura dels efectius de parcs professionals sempre es 
realitza mitjançant bombers professionals. En cap cas es cobreixen les necessitats 
d’efectius en parcs professionals per bombers voluntaris.

Pel que fa a l’apartat o), el funcionament intern del Cos de Bombers es regula a 
través d’instruccions i circulars internes, de les quals en tenen coneixement i hi po-
den participar les organitzacions sindicals més representatives.

Quant a l’apartat p), la Instrucció 9/2013, de 16 d’abril, de la Direcció General 
de la Policia, sobre seguretat i autoprotecció en els seus edificis i/o comissaries, re-
centment modificada per la Instrucció 2/2019 de 18 de març, va establir les bases 
per configurar un model de seguretat homogeneïtzat a les comissaries. Aquesta Ins-
trucció va crear els òrgans directius en els quals s’articula la seguretat com són la 
Comissió de Direcció, la Comissió Tècnica i les Comissions Regionals de Seguretat 
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i Autoprotecció, encarregades d’establir directrius i estudiar i avaluar les propostes 
de seguretat presentades pels responsables de seguretat de les comissaries i dels 
edificis.

Així mateix, la Instrucció crea i regula les funcions de la figura del responsable 
de seguretat de la comissaria que recau en el cap d’ABP o CD que, entre d’altres 
funcions, té la responsabilitat de crear el pla de seguretat de la comissaria, revisar el 
pla d’autoprotecció i establir els mecanismes per a la seva implantació, així com de-
tectar les deficiències de seguretat a la comissaria i elevar les propostes de mesures 
de seguretat per solucionar aquestes deficiències.

Els projectes destacables en què s’està treballant darrerament són la instal·lació 
de pilones a totes les comissaries, l’actualització de tots els sistemes de videovigi-
lància i la configuració dels elements de seguretat de les recepcions de les comissa-
ries, entre d’altres.

Respecte de les funcions que fan els agents de porta en les comissaries, es deta-
llen les tasques que es duen a terme en aquest servei:

– Omplir l’aplicació informàtica Llibre de visites.
– Donar el primer nivell d’atenció a la víctima, amb la finalitat d’esbrinar el mo-

tiu de la seva estada a comissaria i informar-lo, en cas que sigui necessari, de la do-
cumentació que ha de portar per presentar la denúncia.

– Recollir denúncies de complexitat baixa mitjançant tríptics en moments pun-
tuals de gran afluència.

– Realitzar autoritzacions per viatjar a l’estranger.
– Realitzar actes de comprovació de danys d’aquells vehicles els quals els seus 

propietaris portin a comissaria per denunciar uns danys o un robatori amb força a 
interior vehicle.

– Validació de les denúncies presentades per internet.
– Certificació de permisos penitenciaris.
– Gestionar les presentacions puntuals o habituals de ciutadans a comissaria per 

ordre judicial.
– Gestió / recollida d’objectes lliurats a comissaria (objectes trobats a la via pú-

blica).
– Control de les càmeres de seguretat.
– Control dels accessos a la comissaria i a l’àrea de custòdia de detinguts.
– Atenció i derivació de les trucades a dependències de la comissaria.
– Totes aquelles altres funcions que el cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 

(OAC) consideri oportunes en funció de la necessitat i disponibilitat del servei.
Les tasques adreçades a l’atenció a la ciutadania i a víctimes específiques estan 

regulades en el procediment intern sobre entrades i desencadenants en l’atenció a 
les víctimes de la violència masclista, domèstica i d’il·lícits penals motivats per l’odi 
i la discriminació del Procés d’Atenció a la Víctima del Sistema de la Gestió de la 
Qualitat (SGQ) i en el manual de l’OAC.

Pel que fa al primer procediment, es regulen les actuacions del servei de recep-
ció sobre l’atenció a la víctima i sobre la gestió de trucades a comissaria sobre fets/
informacions relacionats amb casos de violència masclista, domèstica i d’il·lícits pe-
nals motivats per l’odi i la discriminació.

Pel que fa al manual d’OAC, les persones que s’adrecin a les dependències de 
la PG-ME seran rebudes per l’agent de recepció, el qual s’informarà del motiu de 
la seva presència i introduirà les dades de la visita a l’aplicació Llibre de Visites. 
Aquest/a agent donarà el primer nivell d’atenció a la persona que s’adreci a les de-
pendències de la PG-ME i activarà immediatament aquelles comunicacions de ca-
ràcter urgent, com ara comunicacions a la Sala Regional de Comandament (SRC) de 
dades sobre fets importants de les quals informi el/la ciutadà/na.

Amb relació a l’apartat q.1r), les actuacions practicades en la fase inicial de qual-
sevol investigació no poden formar part en la seva integritat de l’expedient sanciona-
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dor que s’incoï atès que la informació reservada té un caràcter previ a la seva incoa-
ció, no es dirigeix contra cap persona en concret i no serveix com a fonament de cap 
sanció, essent discrecionalitat de l’instructor la seva incorporació a l’expedient san-
cionador, sempre que dita documentació coadjuvi a la determinació, el coneixement 
i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de dictar la Resolució que 
posi al procediment disciplinari inicial, essent en aquest procediment on despleguen 
tota la seva eficàcia les garanties previstes a l’article 24 CE.

Quant a l’apartat q.2n), en totes les actuacions de la Divisió d’Afers Interns, ja 
siguin realitzades documentalment o excepcionalment per comunicació directa amb 
la persona requerida, queda reflectida la identitat del requeridor, el motiu de la co-
municació i la data, hora i lloc on s’ha de personar, per la qual cosa no es genera 
cap dubte en la persona requerida sobre la procedència de la notificació rebuda i la 
seva motivació i finalitat.

Pel que fa a l’apartat r), la reunió de la Comissió Mixta de la Junta de Seguretat 
de Catalunya de 4 de març de 2019 a la seu de la Delegació del Govern de l’Estat a 
Catalunya va suposar un important impuls per a millorar els mecanismes d’inter-
connexió i facilitar l’accés mutu de les bases de dades entre els diferents cossos i 
forces de seguretat. A la reunió es van constatar els avenços realitzats pels grups de 
treball impulsats a la Junta de Seguretat de Catalunya de 6 de setembre de 2018 i la 
integració al CITCO de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, que ja és 
efectiva, després d’acordar-se el mes d’octubre de 2018.

També es va abordar la recent integració de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra al Comitè Permanent de Cooperació Operativa en Matèria de Seguretat 
Interior del Consell de la Unió Europea (COSI), fruit de la coordinació de la Secre-
taria d’Estat de Seguretat i el Departament d’Interior de la Generalitat.

Es va avançar en la incorporació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra en el Sistema d’Informació SIENA de l’Europol, un cop resolts els proble-
mes de connexió tècnica i la formació dels agents.

Es va acordar la incorporació de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional en el 
CAT112 i la integració i interoperabilitat de tots els cossos en els respectius sistemes 
en matèria de violència de gènere, el SIAV en el cas de la Generalitat i el Viogen en 
el cas de l’Estat.

Es va avançar en la inclusió dels Mossos d’Esquadra en el Conveni d’Aplicació 
de l’Acord Schengen perquè la PG-ME sigui un agent habilitat per a dur a terme 
‘persecucions en calent’.

La Generalitat va demanar la reincorporació de l’ISPC a la CEPOL (European 
Union Agency for Law Enforcement Training) i el Govern de l’Estat va mostrar la 
seva voluntat que es fes realitat al més aviat possible.

En relació amb l’apartat s), els mecanismes de coordinació i traspàs i accés d’in-
formació bilateral entre la PG-ME i les policies locals es mantenen i s’impulsen, par 
garantir la màxima eficiència en matèria de coordinació policial, a través de:

– les Juntes Locals de Seguretat i les corresponents meses operatives.
– aquelles peticions d’assessorament o altres que pugui fer arribar la Sub-direc-

ció General de Coordinació de la Policia de Catalunya.
– la incorporació a la PG-ME de les Policies Locals (PL).
– la incorporació a la xarxa Radiocomunicacions d’Emergències i  Seguretat 

de Catalunya (RESCAT) de PL i Vigilants municipals.
– activitats formatives i informatives adreçades a les Policies Locals, Protocol 

de prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització (PRODERAI), 
informacions operatives, jornades formatives a l’ISPC i al Complex en matèria de 
mesures d’autoprotecció davant de l’amenaça terrorista.

– la participació en serveis de patrullatge conjunt o de recepció de denúncies, en 
alguns supòsits compartint dependències policials.
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– compartint sales de comandament operatiu, com a la Regió Policial Metropo-
litana Barcelona, així com la incorporació d’aquests en el Centre de Coordinació 
Policial (CECOR) de grans dispositius, etc.

Pel que fa a l’apartat t), la Llei 9/2007, del 30 de juliol, del Centre d’Atenció i  
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya contempla aquest centre integrat  
i permanent per tal de facilitar un espai comú i una estructura de coordinació i d’in-
teracció dels diversos serveis, cossos operatius i agències que intervenen en els pro-
cessos de gestió de l’emergència i la protecció civil en el territori de Catalunya, per 
mitjà de protocols i procediments comuns que garanteixin la gestió més acurada i 
ràpida possible de les emergències.

Actualment, l’assignació de trucades a les policies locals es porta a terme a tra-
vés de l’arbre d’incidents. Aquest s’elabora seguint els paràmetres que resulten de 
les competències que legalment correspon a cada cos policial i els convenis de col-
laboració i coordinació en matèria de policia i seguretat pública que es signa entre 
el Departament d’Interior i cada ajuntament amb cos de policia local.

Quant a l’apartat u), la formació dirigida al membres de les policies locals s’in-
clou en el Pla anual de formació policial previst per l’ISPC, que respon a les ne-
cessitats formatives de les organitzacions. La detecció de necessitats formatives es 
realitza de forma directa amb els ajuntaments, per conèixer les seves propostes i in-
teressos, i també mitjançant la Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de 
Catalunya, amb la qual es manté una comunicació constant i fluïda.

Pel què fa als programes formatius, per facilitar l’accés de les policies locals, 
s’aposta per la formació descentralitzada quan és viable per la distribució territorial 
dels destinataris, per afavorir la proximitat de la formació als agents, minimitzar els 
desplaçaments i millorar en eficiència.

Des de l’ISPC també s’ha decidit potenciar la formació semi presencial i en lí-
nia quan és pedagògicament adient, per facilitar l’accés a la formació dels cossos de 
policia de Catalunya.

Per últim, pel que fa l’apartat v, assenyalar que no existeix obligació normativa 
de permetre la participació de les organitzacions sindicals en una de les potestats 
discrecionals de l’administració.

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

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en comissió de Maria Teresa Adell, gerent de la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia, amb relació a la Proposició de 
llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00734/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 35549).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.
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Proposta d’audiència en comissió de Jaume Antich, president de 
l’Associació Territori Sénia, amb relació a la Proposició de llei de 
protecció d’oliveres monumentals
352-00735/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 35549).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Porta, propietari de les 
finques del Museu Natural de les Oliveres Mil·lenàries de l’Arion i 
del Molí de la Creu, amb relació a la Proposició de llei de protecció 
d’oliveres monumentals
352-00736/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 35549).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Paco Zapater, advocat i 
impulsor de la recollida de signatures per a la protecció de les 
oliveres, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00737/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 35549).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Jeroni Castell, xef i propietari 
del Restaurant Les Moles, amb relació a la Proposició de llei de 
protecció d’oliveres monumentals
352-00738/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 35549).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Vicent Guimerà, xef i propietari 
del Restaurant L’Antic Molí, amb relació a la Proposició de llei de 
protecció d’oliveres monumentals
352-00739/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 35549).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.
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Proposta d’audiència en comissió de Joan Biosca, pagès i 
representant de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00740/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 35549).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Leonardo Bel Lleixà, gerent de 
l’empresa de gestió de serveis turístics Conficon, amb relació a la 
Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00741/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 35549).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Ventura Brusca, 
alcaldessa d’Ulldecona (Montsià), amb relació a la Proposició de llei 
de protecció d’oliveres monumentals
352-00742/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 35549).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de 
Pagesos amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00743/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 35549).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Unió de 
Pagesos amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00754/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 36073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup 
d’Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans amb relació a la 
Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00755/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 36073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Salvem lo 
Montsià amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00756/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 36073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Territori del Sénia amb relació a la Proposició de llei de 
protecció d’oliveres monumentals
352-00757/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 36073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia amb relació a la Proposició de 
llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00758/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 36073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00759/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36103).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Plataforma Salvem lo Montsià amb relació a la Proposició de llei de 
protecció d’oliveres monumentals
352-00760/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36103).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia amb relació a la Proposició de 
llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00761/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36103).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de 
Pagesos amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00762/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36103).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00763/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36103).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00764/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36103).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00765/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36103).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
de Cooperatives Oleícoles del Baix Ebre i el Montsià amb relació a la 
Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00766/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 36103).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Mancomunitat Taula del Sénia amb relació a la Proposició de llei de 
protecció d’oliveres monumentals
352-00783/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
plataforma Salvem lo Montsià amb relació a la Proposició de llei de 
protecció d’oliveres monumentals
352-00784/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Ramon Sarroca, en 
representació de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00785/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
de Cooperatives Oleícoles del Baix Ebre i el Montsià (Acobem) amb 
relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00786/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de 
Pagesos amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00787/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup 
d’Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans amb relació a la 
Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00788/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació d’Agricultors Viveristes de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00789/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
de Viveristes de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de 
protecció d’oliveres monumentals
352-00790/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00791/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’Ignasi Aldomà, professor de la 
Universitat de Lleida, expert en gestió del paisatge i del paisatge 
cultural, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00793/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Llorenç Prats, professor de 
la Universitat de Barcelona, especialista en antropologia i turisme 
cultural, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00794/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Roé, pagès i propietari 
d’oliveres al Montsià, amb relació a la Proposició de llei de protecció 
d’oliveres monumentals
352-00795/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00796/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00797/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Paco Lavega, regidor de 
l’Ajuntament d’Ulldecona, expert en dinamització turística i gestió del 
patrimoni, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres 
monumentals
352-00798/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Aragonès, director tècnic 
del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, amb 
relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00799/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Porta, pagès i propietari 
d’oliveres mil·lenàries, amb relació a la Proposició de llei de protecció 
d’oliveres monumentals
352-00800/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Bort, regidor de Medi 
Ambient de l’Ajuntament d’Alcanar, amb relació a la Proposició de llei 
de protecció d’oliveres monumentals
352-00801/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agrupació 
de Cooperatives d’Oli del Montsià (Acomont) amb relació a la 
Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
352-00802/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Monteso, pagès i 
propietari d’oliveres, amb relació a la Proposició de llei de protecció 
d’oliveres monumentals
352-00803/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 24.04.2019.

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

Compareixença d’una representació de l’Associació de Directors 
i Gerents de Serveis Socials davant la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00292/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 24.04.2019, DSPC-C 244.

Compareixença d’una representació de la Fundació Salut i 
Envelliment davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al 
Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00294/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 24.04.2019, DSPC-C 244.
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Compareixença de Jordi Tudela Fernández, especialista en 
dependència, davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al 
Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00338/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 24.04.2019, DSPC-C 244.

Compareixença d’una representació de la Federació de Persones 
Sordes de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques 
per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00455/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat 
de Vida de la Gent Gran en la sessió 5, tinguda el 24.04.2019, DSPC-C 244.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2018
334-00056/12

PRESENTACIÓ: DIRECTOR DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Reg. 36331 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals: Mesa del 

Parlament, 25.04.2019

Al president del Parlament
Senyor,
Em plau lliurar-vos, com cada any, la memòria de l’Oficina Antifrau de Cata-

lunya, juntament amb el seu annex, en format electrònic, corresponent a l’exercici 
2018, tot donant compliment al mandat encomanat a la Llei 14/2008, de 5 de novem-
bre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Resto a disposició de la Cambra per tal de fer-ne la presentació davant la Comis-
sió que correspongui.

Atentament,

Barcelona, 11 d’abril de 2019
Miguel Ángel Gimeno Jubero, director

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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	352-00758/12
	Sol·licitud
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	Sol·licitud
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	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
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	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	352-00764/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	352-00765/12
	Sol·licitud
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	352-00766/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Mancomunitat Taula del Sénia amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
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	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la plataforma Salvem lo Montsià amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
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	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Ramon Sarroca, en representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
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	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Cooperatives Oleícoles del Baix Ebre i el Montsià (Acobem) amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	352-00786/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	352-00787/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup d’Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	352-00788/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació d’Agricultors Viveristes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	352-00789/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Viveristes de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	352-00790/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	352-00791/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Ignasi Aldomà, professor de la Universitat de Lleida, expert en gestió del paisatge i del paisatge cultural, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
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	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Llorenç Prats, professor de la Universitat de Barcelona, especialista en antropologia i turisme cultural, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	352-00794/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Roé, pagès i propietari d’oliveres al Montsià, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	352-00795/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
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	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
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	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Paco Lavega, regidor de l’Ajuntament d’Ulldecona, expert en dinamització turística i gestió del patrimoni, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	352-00798/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Aragonès, director tècnic del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
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	Proposta d’audiència en comissió de Lluís Porta, pagès i propietari d’oliveres mil·lenàries, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
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	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Bort, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcanar, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	352-00801/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agrupació de Cooperatives d’Oli del Montsià (Acomont) amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	352-00802/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Monteso, pagès i propietari d’oliveres, amb relació a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	352-00803/12
	Sol·licitud
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