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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 413/XII del Parlament de Catalunya, sobre la millora del 
servei de la línia E2 d’autobusos exprés de Lleida
250-00484/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 14, 05.06.2019, DSPC-C 266

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 5 de juny de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la millora del servei de la línia E2 d’auto-
busos exprés de Lleida (tram. 250-00484/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 25091).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer, juntament amb l’Autoritat Ter-

ritorial de Mobilitat de l’Àrea de Lleida, un seguiment de l’evolució de la demanda 
de la línia E2 d’autobusos exprés entre Lleida i Alfarràs, per a garantir que en tot 
moment l’oferta de places és suficient, i establir els serveis de reforç que siguin ne-
cessaris.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 414/XII del Parlament de Catalunya, sobre la millora del 
trànsit entre Lleida i Montblanc
250-00485/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 14, 05.06.2019, DSPC-C 266

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 5 de juny de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la millora del trànsit entre Lleida i Mont-
blanc (tram. 250-00485/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 25092).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar amb el Govern d’Espanya 

l’ampliació del trànsit pesant de la carretera N-240 per l’autopista AP-2 al tram entre 
Lleida i les Borges Blanques i la corresponent aportació econòmica de la Generali-
tat de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert
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Resolució 415/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atorgament 
d’ajuts extraordinaris als municipis afectats pels aiguats del 15 
de novembre de 2018 i sobre la inversió en el manteniment de les 
infraestructures de mobilitat
250-00507/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 14, 05.06.2019, DSPC-C 266

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 5 de juny de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’atorgament d’ajuts extraordinaris als 
municipis afectats pels aiguats del 15 de novembre de 2018 i per a la inversió en el 
manteniment de les infraestructures de mobilitat al territori (tram. 250-00507/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 26610).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Manifestar el condol als familiars i amics de la víctima mortal per l’accident 

del 20 de novembre de 2018 a la línia 4 de rodalia a Vacarisses (Vallès Occidental).
b) Expressar tot el suport a les persones ferides en l’accident de tren a Vacarrises, 

i la solidaritat amb la plantilla de Renfe i els equips d’emergències, i també a les 
persones afectades pels aiguats del novembre del 2018.

c) Donar els ajuts econòmics i l’ajuda tècnica necessaris als municipis afectats 
pels aiguats del 15 de novembre de 2018 per a afrontar els desperfectes ocasionats, 
d’acord amb els requisits de la normativa que regula els ajuts.

d) Incrementar la inversió en manteniment de les infraestructures de mobilitat 
de la seva titularitat i revisar els protocols de seguretat per episodis climatològics 
adversos.

d) Requerir al Ministeri de Foment i a Adif l’establiment i l’impuls de les mesu-
res oportunes per a garantir les condicions de capacitat i seguretat de la infraestruc-
tura ferroviària per a la prestació del servei de la línia 4 de rodalia, i sol·licitar-li les 
explicacions pertinents davant l’accident mortal de Vacarisses.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 416/XII del Parlament de Catalunya, sobre la millora de la 
freqüència de trens a la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
250-00540/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 14, 05.06.2019, DSPC-C 266

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 5 de juny de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 de Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya (tram. 250-00540/12), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 28908).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a partir de l’estudi, elaborat el 2009 i 

rectificat el 2015 i el 2016, sobre les necessitats actuals i futures de la línia S2 dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i, amb la compra prevista de nous trens, 
treballar per a assolir l’objectiu que, a partir del 2021, surti un tren cada cinc minuts 
des de Sabadell i Terrassa i que quan arribin a Sant Cugat del Vallès, on conver-
geixen les dues línies, les freqüències també conflueixin i els trens arribin cada dos 
minuts i mig a Barcelona.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 441/XII del Parlament de Catalunya, sobre els alts del 
Golan
250-00776/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 12, 

06.06.2019, DSPC-C 273

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 6 de juny de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre els alts del Golan (tram. 250-00776/12), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya: 
a) Dona suport a 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 Go-
lan, territori sirià de conformitat amb el dret internacional.

b) Rebutja i reprova les decisions del president dels Estats Units d’Amèrica amb 
relació a l’estatus de la ciutat de Jerusalem i a l’estatus dels Alts del Golan, per tal 
com contravenen al dret internacional i constitueixen una greu irresponsabilitat, es-
pecialment pel que fa a reconèixer l’annexió de territoris conquerits en el transcurs 
de conflictes bèl·lics.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la vicepresidenta de la 

Comissió, Mònica Palacín París
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Resolució 442/XII del Parlament de Catalunya, sobre les eleccions 
legislatives a Benín
250-00779/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 12, 

06.06.2019, DSPC-C 273

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 6 de juny de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre les eleccions legislatives a Benín (tram. 250-00779/12), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

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

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 de 
2019 a Benín, i reclama que les eleccions legislatives que s’han de celebrar com-
pleixin els estàndards internacionals en matèria de processos electorals i siguin, per 
tant, lliures, justes i transparents, requisits impossibles d’assolir si no hi poden par-
ticipar els partits de l’oposició.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la vicepresidenta de la 

Comissió, Mònica Palacín París
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de 
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC; GP PSC-Units; GP CatECP; SP CUP-CC; 
SP PPC (reg. 39934).
Pròrroga extraordinària, finiment del termini: 12.06.2019; 18:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a 
Vilassar de Mar
250-00829/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 39675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, José María Cano Navarro, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el manteniment de totes les lí-
nies de P3 al municipi de Vilassar de Mar (Maresme), per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament d’Educació, a través dels Serveis Territorials del Maresme-Va-

llès Oriental, va comunicar a l’Ajuntament de Vilassar de Mar la seva intenció de 
tancar una línia de P3 del municipi el proper curs 2019/2020, concretament una de 
l’Escola Pérez Sala.

Aquesta comunicació va crear inquietud i malestar al municipi i en tota la comu-
nitat educativa expressada en el Consell Escolar Municipal i que va acordar recla-
mar als Serveis Territorials que mantingués l’oferta dels dos grups actuals de P3 al 
Pérez Sala, instant-lo a que qualsevol acord sobre el possible tancament de la línia 
de P3 de l’Escola Pérez Sala no es prengués en ferm fins a la finalització de tot el 
procés de preinscripció.

Els Serveis Territorials es van comprometre a mantenir l’oferta de dos grups si hi 
havia, com a mínim, 29 sol·licituds acabat el període de presentacions de peticions 
en les preinscripcions, condició que vulnera el calendari de preinscripció, que indica 
que aquest període finalitza l’11 de juny de 2019 i es tanca amb llistat definitiu el 12 
de juny de 2019. Per tant, el procés de preinscripció no està tancat el dia d’avui i no 
es pot modificar l’oferta fins a veure com es distribueixen les segones opcions de les 
sol·licituds de l’alumnat que s’han fet a l’escola Els Alocs i que no tindran l’opció de 
matricular-se a aquest centre.
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Segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Vilassar de Mar, un cop es tan-
qui la preinscripció de P3 d’aquest curs escolar 2019/2020, s’haurà complert el nom-
bre de preinscripcions total a l’Escola Pérez Sala, ja siguin en primera o en segona 
opció, amb com a mínim 29 alumnes.

El tancament de la línia augmentaria la ràtio d’alumnes a la resta d’escoles i tot 
i que és cert que hi ha hagut una baixada demogràfica, creiem que és una oportu-
nitat per aconseguir tot el contrari, baixar les ràtios d’alumnat per classe, la qual 
cosa repercutiria positivament en la qualitat de l’aprenentatge i l’atenció a l’alumnat, 
permetent a la vegada millorar l’atenció als alumnes amb necessitats educatives es-
pecials.

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. Mantenir totes les línies actuals de P3 del municipi de Vilassar de Mar, i en 

particular, de l’Escola Pérez Sala.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; José María Cano Navarro, Sonia Sierra Infante,  

diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar 
l’execució penal
250-00830/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 39768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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’impuls de mesures per a millorar l’execució penal, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un dels objectius centrals del Dret i la Justícia Penal és el de la reinserció so-

cial del condemnat. Com un dret fonamental que li reconeix la societat, també com 
l’assumpció per part de la societat de la part de responsabilitat que assumeix pels 
desequilibris en l’estructuració social que estan en l’origen d’alguns dels delictes 
comesos.

Així ho reconeix la pròpia Constitució, quan en el seu article 25 estableix de ma-
nera clara que les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat han d’estar 
orientades cap a la reeducació i la reinserció social. En aquest sentit no fa res més 
que recollir els mandats de les normes internacionals.

Cada cop es fa més evident que un bon instrument per garantir la reinserció so-
cial, al temps que es millora la seguretat ciutadana per la via del desistiment de la 
delinqüència, son les polítiques d’execució penal.

Catalunya compta en aquest àmbit de l’execució penal d’una llarga i profitosa 
experiència que implica, tal com recomana les Nacions Unides als diferents compo-
nents del sistema judicial, administracions públiques en cooperació amb organitza-
cions socials, ONG, institucions educatives, comunitats i famílies.
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En aquest sentit cal posar en valor el treball desenvolupat pel voluntariat social 
i per moltes entitats que treballen des de fa anys, en ocasions en solitari i amb pocs 
mitjans.

Però com passa en molts altres àmbits cal continuar apostant per la seva millora 
continua, especialment en uns moments en que la dura crisi econòmica que estem 
vivint augment els riscos i redueix els recursos disponibles per portar a terme aques-
tes mesures de execució penal.

En les ultimes Jornades Internacionals «Societat relacional i execució penal» ce-
lebrades a Barcelona organitzades per la Federació d’Entitats catalanes d’acció so-
cial ECAS s’ha arribat algunes conclusions que poden millorar i molt les polítiques 
i programes d’execució penal a Catalunya.

En aquest sentit es posa de manifest que aquestes polítiques d’execució penal 
son més efectives si compten amb la coresponsabilitat entre tots els agents impli-
cats, si aposten per respostes proporcionades, flexibles i sobre tot individualitzades 
(les persones no son peces clòniques), si s’aposta pel treball integrat i en xarxa, amb 
clara vocació cooperativa on el centre del treball és la persona i no l’estructura que 
treballa.

També es posa de manifest la importància d’implicar a la ciutadania en el su-
port a les mesures d’execució penal. A partir d’un major esforç de comunicació a 
l’opinió pública sobre les possibilitats, els resultats i els èxits d’aquestes mesures. Si 
més no per compensar les males notícies que comporta el fet que en ocasió algu-
nes d’aquestes polítiques d’execució penal puguin generar un efecte no desitjat. En 
aquest sentit el paper dels mitjans de comunicació esdevé clau per fer pedagogia so-
cial i generar sentit de solidaritat veïnal i comunitària en lloc de rebuig, com passa 
en algunes ocasions.

El treball de les administracions públiques, de les entitats socials, del volunta-
riat, requereix una major implicació del conjunt de la societat i d’aquells àmbits que 
poden contribuir a reforçar les polítiques d’execució penal com un instrument útil 
de reinserció social, de desistiment de la delinqüència. Per això és també clau que 
la ciutadania i l’opinió pública i l’opinió publicada mirin aquestes mesures no com 
un risc per la seguretat, si no al contrari com una gran oportunitat per millorar la 
seguretat pública.

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 català a presentar en un temps pru-

dencial un Pla interdepartamental que permeti una millora de l’execució Penal a 
Catalunya i que contingui com a elements bàsics els següents: 

1. Polítiques que garanteixen que les mesures penals, i en especial les de privació 
de llibertat, siguin una veritable oportunitat per al desistiment de la delinqüencial. 
Posant especial incidència en l’augment de recursos personals i tècnics que garantei-
xin una atenció qualificada i programes de formació i acompanyament.

2. Programes i mesures concretes i efectives que facilitin les segones oportuni-
tats, especialment pel que fa a l’espai laboral i al de l’habitatge, que resulten deter-
minants per la reinserció social. Implicant en aquest objectiu a les empreses i també 
a les organitzacions empresarials i sindicals de Catalunya.

3. Incorporació cada vegada amb més intensitat de practiques de justícia restau-
rativa que reconeguin la importància de l’atenció a les víctimes dels delictes i la re-
paració dels danys causats.

4. El reforçament dels recursos humans i pressupostaris per possibilitar que els 
professionals de Tractament i rehabilitació puguin dur a terme les seves funcions en 
les condicions adequades.
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5. El reconeixement i el suport efectiu a les tasques de voluntariat social en el 
marc del desenvolupament de la Llei del voluntariat.

6. Propiciar, incentivar i motivar diferents formes d’acompanyament personal, 
social i veïnal pel període posterior al compliment de les penes.

7. Implicació de les Administracions Locals, Entitats d’acció social, entitats de 
voluntariat en el disseny i també la implementació i execució d’aquest Pla Interde-
partamental.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris 
de justícia en ciberseguretat i delictes informàtics
250-00831/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 39769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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 reso-
lució la formació específica dels funcionaris de justícia en ciberseguretat i delictes 
informàtics, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Vivim en un món cada cop més informatitzat. Un món on les persones bolquen 

cada cop més, part de les seves vides i pertinences a la xarxa o les connecten a 
aquestes. La feina, les relacions socials i les intimés es fan cada cop més a través de 
les xarxes. Això significa a l’hora un punt de vulnerabilitat en la vida de les perso-
nes, fet que queda demostrat amb l’augment de delictes relacionats amb la ciberse-
guretat i la informàtica dels últims anys.

Per altra banda, el comerç està canviant. Els nous mercats s’obren a través de pla-
taformes de pagament online, on la quantitat de capital que es mou per les xarxes 
ordinàries d’internet és cada cop més alt. Un altre punt dèbil on els delictes contra 
el Patrimoni estan augmentat cada cop més.

Actualment ens trobem en tràmit de creació de l’Agencia de Ciberseguretat de 
Catalunya en resposta a una necessitat imperant en un món on la xarxa cada cop te 
més pes. Les associacions de pèrits informàtics que treballen dia a dia amb delictes 
informàtics denuncien la falta de coneixement dels jutges, jutgesses i del funciona-
riat de l’administració de justícia sobre aquests afers.

Per tal de garantir la màxima qualitat en el serveis de Justícia de Catalunya cal 
un pla de formació especifica, al conjunt o a una àrea especialitzada d’aquests sobre 
delictes informàtics.

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

Proposta de resolució
1. Instar al Govern de la Generalitat a elaborar plans de formació específics als 

funcionaris de l’administració de justícia per tal de garantir els coneixements neces-
saris per afrontar casos de ciberseguretat i delictes informàtics.
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2. La elaboració d’unitats especialitzades en delictes informàtics als jutjats de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre 
antivirals per a l’hepatitis C als centres penitenciaris
250-00832/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 39770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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 reso-
lució sobre la publicació anual d’informes sobre antivirals per a l’hepatitis C a les 
presons catalanes, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Els centres penitenciaris de Catalunya han evolucionat positivament en els últims 

anys. La sobre-població a centres, com passava a la Model no fa tants anys, es cosa 
del passat, i permet que aquests puguin començar a jugar un paper real de reinser-
ció que fins ara difícilment podien jugar. És en aquesta idea on a Catalunya hem 
de començar a treballar. Millorar les condicions de vida de les persones recluses i 
oferir eines per l’apoderament són elements clau a l’hora d’evitar circuits cíclics de 
reentrada al centres penitenciaris.

Evitar l’exclusió social ha de ser un del puntals en els valors dels centres peni-
tenciaris, doncs en gran part, l’existència d’aquesta exclusió social és la que provoca 
que aquests hagin d’existir. Per això, treballar aspectes fonamentals de les persones 
que estan privades de llibertat és una necessitat. La socialització i la salut son dos 
elements bàsics que qualsevol persona necessita per poder compartir i créixer en un 
entorn comunitari. I és aquí on hem de ser especialment curosos. A Catalunya, se-
gons les dades del departament de Justícia, tenim al voltant del 12% de interns amb 
prevalença d’hepatitis C, una malaltia que gràcies als nous tractaments es pot trac-
tar de manera fàcil i poc agressiva. La pròpia rutina dels centres permet que aquests 
tractaments concloguin amb èxit entre els interns, millorant les seves perspectives 
de vida.

Essent conscients de que aquests tractaments s’estan donant, rebem denúncies 
per part de les entitats que treballen en aquest afer de la poca transparència en les 
dades del departament. Per contra, rebem dades específiques sobre els tractaments 
del Govern Valencià als centres penitenciaris de València. Es per això que es fa ne-
cessari obrir un canal d’informació amb les entitats i la societat, publicant l’evolució 
d’aquest tractament, les dades de malats detectats desglossades per fases i centres, 
així com les mateixes dades desglossades per als interns tractats per tal de fiscalit-
zar l’evolució d’aquesta problemàtica als centres penitenciaris.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
La publicació anual d’informes antivirals per a l’hepatitis C a Catalunya, amb 

dades desglossades per centres i fases de la malaltia de persones internes analitza-
des i diagnosticades, així com l’evolució per centres i fases de la malaltia de perso-
nes internes tractades o en tractament.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al 
Servei informàtic penitenciari català
250-00833/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 39771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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 el millorament de l’accessibilitat al Servei Informàtic Penitenciari de Ca-
talunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
En diverses ocasions el Síndic de Greuges i el Mecanisme per la Prevenció de 

la Tortura han fet palès una necessitat de més transparència i accés a la informació 
dels centres penitenciaris de Catalunya. La demanda concreta és la capacitat de po-
der accedir, amb totes les garanties, al Servei Informàtic Penitenciari de Catalunya 
(SIPC) de forma online i immediata.

Aquesta demanda ve motivada per l’agilització de la fiscalització de l’activitat a 
presons. Ara per ara, la informació sobre els expedients i l’estat de les persones in-
ternes és feixuga d’aconseguir, i no permet fer un seguiment actualitzat de la situa-
ció dels interns a Catalunya. A l’hora, la capacitat de fer seguiment de les demandes 
que rep el Síndic son reduïdes, per tant un accés online i immediat a aquestes dades 
provocaria un augment d’aquesta capacitat, i una facilitació de la feina del propi 
Síndic.

Els centres penitenciaris de Catalunya disten molt en matèria de transparència. 
Son espais on és fàcil la vulneració dels drets humans i on cal, com a societat, posar 
el focus per tal de garantir que el nostre sistema penitenciari sigui realment una eina 
de reinserció i d’absolut respecte als drets humans.

Per tant, facilitar la tasca de les entitats que vetllen per aquesta feina, és una pro-
va més que dota de confiabilitat al nostre sistema penitenciari i a la gestió d’aquets. 
Treballar en la línia de generar propostes de millora en vers aquest i col·laborar en 
evitar qualsevol mala praxis que es pugui donar a terme dintre dels centres.

L’Autoritat de Protecció de dades va realitzar un dictamen on exposa que el 
Síndic te l’habilitació per demanar aquestes dades. I on exposa la necessitat que el 
peticionari hagi d’emetre una sol·licitud al responsable de les dades per accedir-hi.

Cal llavors, garantir que no es produeixen traves a l’accés del SIPC, amb un sis-
tema àgil de comunicació i d’accés a les dades per part del Síndic al responsable 
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d’aquestes, garantint que l’accés es pugui realitzar de forma immediata, i en un punt 
d’accés al SIPC habilitat als espais adequats per realitzar la tasca de fiscalització.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern a garantir l’accés al SIPC al Sín-

dic de Greuges de Catalunya, garantint l’accés a les dades de forma immediata en 
cas de necessitat a través de punts d’accés al SIPC habilitats als entorns de treball 
d’aquestes.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a realitzar un informe públic sobre 
les dades, i la tipologia d’aquestes, que generen els centres penitenciaris.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones i el 
llenguatge sexista als mitjans de comunicació
250-00834/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 39865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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, Anna Geli i Es-
paña, portaveu a la Comissió d’Igualtat de les Persones del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Rut Ribas i Martí, diputada del Grup Parlamentari Republicà, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent sobre la cosificació de les dones i el llen-
guatge sexista als mitjans de comunicació, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius
Tractar a les dones com un objecte a disposició de l’home, és una pràctica molt 

freqüent en qualsevol dels espais.
La cosificació de les dones té com a finalitat envilir la dona, i la seva imatge, com 

a ésser humà. I ser tractada com un objecte sexual a disposició de l’home, mentre 
aquest no la considera per igual, sinó que la utilitza per fer créixer el seu poder, men-
tre que a ella se la desvalora, deshumanitza i és tractada com un objecte no pensant 
i per ser exposat, explotat i desitjat.

Estem davant d’una desigualtat de gènere, que tot i estar molt present en el dia 
a dia de tothom, està invisibilitzada i silenciada, i fins i tot normalitzada. I és que, 
encara que la cosificació és considerada una forma de violència masclista, la socie-
tat té incorporat un esquema mental absolutament normalitzat que no l’accepta com 
a tal, per tant no hi ha conseqüències legals i és tractat com un simple gest de mi-
cromasclisme.

La lluita contra la cosificació sorgeix del moviment feminista als anys setanta 
per denunciar l’ús instrumental que es fa de les dones i del seu cos impedint la seva 
dignificació i utilitzant a la dona com una mercaderia.

Són moltes les empreses, congressos, esdeveniments d’oci, culturals o esportius, 
sales d’oci nocturn, anuncis publicitaris, joguines i disfresses infantils, així com es-
cenes en pel·lícules o sèries de televisió, videojocs i lletres de cançons que cosifiquen 
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a les dones. Tanmateix, ens trobem amb ofertes laborals amb exigències de certes 
talles o peces de roba i uniformes concrets amb fins clarament sexualitzadors, entre 
molts d’altres exemples, que posen de manifest la desigualtat entre homes i dones i 
que utilitzen el cos de les dones com a forma de màrqueting sexista i objecte de re-
clam per als homes.

Transformar el cos de la dona en un objecte és d’una forta violència simbòlica, 
ja que reafirma les actituds masclistes i trivialitza les agressions sexuals. Les con-
seqüències d’aquesta cosificació: discriminació, deshumanització, desnaturalització, 
submissió i objectivació són l’arrel de les violències masclistes.

El fet és que dins la indústria de la moda, dels mitjans de comunicació o del sec-
tor cinematogràfic s’han consolidat una sèrie de rols on les dones apareixen com un 
objecte per encisar els homes amb un patró estètic establert.

Davant de tots aquests fets avalats socialment, que deshumanitzen a les dones, 
que separen la bellesa física de la resta de la personalitat i existència i que utilitzen a 
les dones com a mercaderia, el Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions comuni-

catives dels mitjans audiovisuals i de comunicació per tal d’oferir una representació 
audiovisual no sexista, que no reprodueixi els rols i estereotips de gènere propis del 
sistema patriarcal que perpetua les desigualtats, discriminacions i violències contra 
les dones.

2. No permetre fer difusió de publicitat sexista, ni consentir el llenguatge sexis-
ta, a espais publicitaris de carrer, documents de repartiment d’edició de paper, fal-
ques radiofòniques i televisives, xarxes socials, aplicacions webs i aplicacions per 
a mòbil.

3. Vetllar per tal que la CCMA rebutgi tota mena de publicitat sexista i llenguat-
ge sexista i impulsar una millor representació de les dones en els informatius i de-
bats d’opinió pública sense que aquesta estigui lligada a rols de gènere, sexisme o a 
la utilització i hipersexualització del cos de les dones.

4. Garantir la màxima difusió de les recomanacions, els manuals i el llibre d’estil 
sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació.

5. Vetllar per tal que es compleixi la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efec-
tiva de dones i homes i així garantir que les condicions laborals i els llocs de treball 
que s’ofereixin a Catalunya compleixin la normativa vigent en matèria d’igualtat.

6. Sancionar segons la normativa legal vigent de la Llei 17/2015, del 21 de ju-
liol, d’igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de 
la comunicació audiovisual de Catalunya les pràctiques laborals, les actuacions dels 
mitjans audiovisuals i de comunicació que cosifiquin i discriminin les dones i la pu-
blicitat que s’emeti de forma sexista.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu; Anna Geli i España, portaveu a la CIP,  

GP JxCat. Anna Caula i Paretas, portaveu; Rut Ribas i Martí, diputada, GP ERC
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre les 
oportunitats i els riscos del comerç electrònic
251-00003/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP CATECP

Reg. 38389 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

06.06.2019

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 55 del Reglament del Parlament, proposen la creació, dins la Comissió 
d’Empresa i Coneixement, del grup de treball següent: 

Denominació
Grup de treball sobre les oportunitats i els riscos del comerç electrònic

Objecte
Els anys de crisis que ha patit el comerç de proximitat en els darrers temps ha 

esdevingut alhora una oportunitat de replantejament i canvi cap un comerç més sos-
tenible, més innovador i adaptat als nous hàbits de consum.

Dels diferents reptes que afronta el comerç en els darrers anys, la transformació 
digital és el més rellevant, ja que està revolucionant els hàbits de vida i compra dels 
ciutadans. La quarta revolució industrial ha aterrat al sector comercial, d’una ma-
nera molt evident.

En aquest sentit, tots els informes afirmen que el comerç de consum tradicional 
veu frenat gradualment el seu creixement, mentre que el comerç electrònic es manté 
en expansió. Segons el darrer Informe Anual publicat per la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència (CNMC), durant el 2017 les vendes digitals a Espanya van 
superar per primera vegada els 30.000 milions d’euros, un 26% més que l’any 2016. 
Des que la CNMC a començar a registrar dades sobre el comerç electrònic, l’any 
2012, el creixement de l’e-commerce ha estat sempre de dos dígits.

Segons l’Observatori de PIMEC sobre venda digital, els 32’27% dels comer-
ços catalans consultats van utilitzar algun tipus de canal de venda digital durant la 
campanya de Nadal 2017-2018. Aquest estudi va constatar que una gran part del co-
merç de proximitat encara no està sensibilitzat, i que li queda molt per fer i molt per 
aprendre sobre comerç electrònic.

El comerç electrònic, la mobilitat de les persones consumidores i el seu ús de tot 
el que és digital ha arribat per quedar-se i, per tant, continuarà creixent la proporció 
de persones consumidores que compren en línia o que s’ajuden de tecnologies digi-
tals en les seves decisions de compra. Conseqüentment, el comerç de proximitat s’ha 
d’adaptar i desenvolupar nous avantatges competitius sostenibles que facin d’aquests 
canvis una palanca per proporcionar un valor superior al consumidor i, així, fer que 
augmentin les vendes.

El comerç, davant la revolució digital, té molts reptes que caldrà abordar de for-
ma urgent. La transformació de la botiga, la logística i la mobilitat, la regulació, la 
fiscalitat, les condicions laborals o la professionalització del sector són només al-
guns dels reptes que caldrà treballar i als que caldrà plantejar mesures que permetin 
crear un model dual, híbrid en el què el comerç tradicional-físic i el comerç electrò-
nic coexisteixin de manera equilibrada.

La llei de comerç, serveis i fires que es va aprovar al juliol del 2017 no afronta-
va els reptes de futur del comerç electrònic, per aquest motiu es va incorporar una 
disposició addicional, la quarta, en la que s’instava al govern a la constitució d’un 
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«òrgan d’estudi i seguiment integrat per representants del departament competent 
en matèria de comerç, els ajuntaments, les entitats representatives del sector i les 
cambres de comerç per a estudiar els efectes de la venda de productes i prestació de 
serveis per Internet o a distància en el territori».

Degut a que no s’ha constituït aquest òrgan, i a la necessitat cada dia més urgent 
d’afrontar les oportunitats i els riscos del comerç electrònic, proposem la creació 
d’aquest grup de treball en el si de la Comissió d’Empresa i Coneixement.

Composició
El grup de treball es compon d’un màxim de dos representants de cadascun dels 

grups parlamentaris.

Incorporació d’especialistes o tècnics
El grup de treball podrà sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb el 

Reglament del Parlament.

Termini de lliurament de l’informe o de les conclusions
Lliurament de la proposta i els resultats al cap de sis mesos a comptar des de la 

seva constitució.

Mètode de funcionament
Informe amb la proposta objecte del grup de treball amb les corresponents re-

comanacions i conclusions. Així com també amb les propostes d’iniciatives parla-
mentàries, si s’escauen

Resultat
El règim general establert pel Reglament del Parlament per a les comissions, 

amb representació ponderada dels grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, 

portaveus

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de 
protecció de la infància i l’adolescència
302-00109/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40358; 40363; 40369 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 40358)

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència (tram. 302-
00109/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. Lliurar als grups parlamentaris en el termini d’un mes la informació de 
quins són els nous centres d’acollida creats o planificats per aquest any.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2

2. Presentar, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció, un «pro-
tocol d’aterratge» per a la derivació i/o la instal·lació de centres d’acollida als muni-
cipis de Catalunya. Aquest protocol, que haurà de ser consensuat prèviament amb 
els ajuntaments i amb els sectors implicats, indicarà les responsabilitats i actuacions 
de cada institució i entitats que gestionen els centres d’acollida d’emergència, les ca-
racterístiques de la ubicació del centre, el procés de comunicació als veïns i veïnes i 
el recursos econòmics, tècnics i humans necessaris.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 7 bis

7 bis. Garantir que es compleixen els drets de tots els infants i joves i dels treba-
lladors i treballadores de tots els Centres d’acollida de menors, a partir d’incremen-
tar les plantilles professionals d’Educadors i Educadores Socials amb especialitat 
en mediació i resolució de conflictes, així com de garantir l’oferta de formació espe-
cialitzada en abordatge i contenció emocional en les intervencions socioeducatives.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 

21. Desenvolupar la figura professional de l’assessor o assessora de l’adolescent 
estranger sense suport familiar, com a referent del o la jove des de l’acollida fins la 
seva integració i emancipació. L’assessoria serà una figura independent del sistema 
de protecció i tindrà per objectiu oferir un suport estable en l’activació dels recursos 
i tramitacions jurídico-administratives.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 

22. Garantir els recursos especialitzats suficients per a que la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i Adolescència sigui proactiva en la sol·licitud dels permisos 
de treball per als joves que estan sota la seva tutela, de manera que obtinguin amb 
celeritat autoritzacions de residència i treball, també en el cas de les tramitacions a 
fer un cop compleixen 18 anys.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 

23. En una setmana, lliurar als grups parlamentaris l’Estratègia Catalana per a 
l’acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols, amb les accions calendarit-
zades, prioritzades i amb la indicació de la dotació pressupostària.
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Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 

24. Promoure que tots els municipis compleixin amb el deure d’empadronar les 
persones que hi resideixen acreditin o no un domicili. Elaborar una guia adreçada 
als Ajuntaments per garantir a tots els municipis de Catalunya l’empadronament de 
totes les persones indiferentment de la seva situació jurídica i donar, així, la titula-
ritat del dret a accedir al sistema públic de serveis socials i d’altres.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 40363)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència 
(tram. 302-00109/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 1 bis, que quedaria redactat de la següent manera

1 bis. Reestructurar el sistema de protecció de la infància potenciant l’acollida 
familiar i orientant el sistema cap a un model de centres de dimensions reduïdes 
(vuit places) d’acord amb allò establert a la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, per a proporcionar els nens i nenes un entorn similar 
al de la llar en coordinació amb els Ajuntaments.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6 bis, que quedaria redactat de la següent manera 

6 bis. Analitzar les necessitats de recursos del sistema de protecció de la infància 
i l’adolescència i el seu cost, en el termini màxim de tres mesos, i traslladar la infor-
mació als grups parlamentaris, sindicats i entitats del tercer sector social.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 20, que quedaria redactat de la següent manera 

20. Convocar l’Observatori dels Drets de la Infància, que no es reuneix des de 
l’any 2017, per crear un grup de treball específic sobre menors estrangers no acom-
panyats perquè assessori sobre els canvis normatius i legislatius necessaris per fer 
front a aquesta realitat, i que aquest Observatori comparegui en seu parlamentària 
almenys un cop cada període de sessions per a informar sobre l’estat de les mesures 
impulsades en els diferents àmbits de les polítiques d’infància.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 40369)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de pro-
tecció de la infància i l’adolescència (tram. 302-00109/12).

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

3. Continuar garantint que tots equipaments oberts en el darrer any i els que 
s’obrin a partir de l’aprovació d’aquesta moció disposin de llicència d’activitat i dels 
espais necessaris i de qualitat per atendre els i les joves i garanteixin les necessitats 
per part dels i les professionals.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

4. Fer efectius, en el termini més breu possible des de l’aprovació d’aquesta mo-
ció, els pagaments pendents de l’exercici 2018 i 2019 a les entitats que gestionen 
centres d’acollida, centres d’acollida d’emergència, CRAES i CREIS de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i modificació

6. Presentar en seu parlamentària una planificació dels nous centres que es pre-
veuen obrir durant l’any 2019 i 2020 per atendre les necessitats d’acollida del sis-
tema de protecció. Caldrà especificar la ubicació prevista, les característiques de 
l’equipament, el nombre de places i tipologia de menors que l’ocuparan, i el cost que 
es preveu per a cadascun d’ells.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió 

7. Incrementar immediatament el nombre d’agents de seguretat en aquells cen-
tres d’acollida, centres d’acollida d’emergència, CRAES i CREIS, en funció de les 
necessitats específiques de cada recurs així com en centres de justícia juvenil que 
ho reclamin, en especial, aquells que han patit situacions de violència, com és el cas 
de CREI Can Rubió.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

11. Promoure que els/les alcaldes/esses de Catalunya impulsin les convocatòries 
de les Juntes Locals de Seguretat d’acord amb el que preveu la llei d’ordenació del 
Sistema de Seguretat pública de Catalunya per tractar totes les qüestions relaciona-
des amb la seguretat del municipi on i s’informi de la situació dels Menors Estran-
gers No Acompanyats en cas de ser necessari.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

12. Convocar amb la periodicitat pertinent, cada grup de treball que està des-
envolupant «L’Estratègia Catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves 
emigrats sols».

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

16. Elaborar un pla específic per a protegir i donar una atenció especialitzada 
als menors que han estat víctimes de tràfic i d’explotació sexual i garantir l’atenció 
de professionals amb la formació adequada per atendre els joves que migren sols i 
per la detecció, l’abordatge i l’atenció als infants que són víctimes de tràfic d’éssers 
humans.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

17. Crear plans d’acompanyament i suport a la transició a la vida adulta per a 
aquells joves que ja han complert els 18 anys o per als joves que migren sols que 
compleixen la majoria d’edat sota tutela de la Generalitat.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

19. Ampliar el conveni amb el torn d’ofici del Consell de l’Advocacia Catalana 
perquè des de primer moment els Mossos d’Esquadra ofereixin i informin als me-
nors del seu dret a estar acompanyats per un lletrat o una lletrada.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

20. Convocar l’Observatori dels Drets de la Infància, reunit per última vegada 
el passat 22 de gener de 2019, per crear un grup de treball específic sobre joves que 
migren sols perquè assessori sobre els canvis normatius i legislatius necessaris per 
fer front a aquesta realitat.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

21. Disseny i implementació d’un programa de mentoria i acolliment familiar per 
joves migrats sols.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

22. Organització anual de la Setmana de l’Acolliment familiar a Catalunya.
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Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

23. Instar al govern espanyol que desenvolupi un nou règim especial de la segu-
retat social per els acollidors professionals.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
financera i pressupostària
302-00110/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40332; 40339; 40366 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 40332)

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària (tram. 302-
00110/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 2

2) Demanar al Govern de l’Estat la modificació de la regla de la despesa de la 
Llei d’Estabilitat pressupostària que limita enormement la capacitat econòmica de 
la Generalitat.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 3

3) Demanar al Govern de l’Estat la derogació la llei de Racionalització i Sosteni-
bilitat de l’Administració Local per garantir realment l’autonomia municipal.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 4

4) Negociar un nou sistema de finançament amb l’Estat que s’hauria d’haver mo-
dificat des del 2014.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 5

5) Posar en marxa, en el marc dels pressupostos 2020, una reforma fiscal pro-
gressiva i verda per acabar de manera definitiva amb les retallades.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP



BOPC 358
13 de juny de 2019

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 26

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 40339)

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

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària (tram. 302-
00110/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a aprovar, en el proper mes, el 
projecte de llei de Pressupostos per al 2019 en el si del Consell Executiu, i posterior-
ment, iniciar els tràmits parlamentaris corresponents.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a aprovar, en el proper mes, el 
projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2019 en el si del Consell Execu-
tiu, i posteriorment, iniciar els tràmits parlamentaris corresponents. Aquest projecte 
proposarà una reforma fiscal més justa i progressiva.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 40366)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, José María Cano Navarro, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària (tram. 302-00110/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1. En cas que es compleixin els punts 2 i següents d’aquesta moció, demanar al 
Govern de l’Estat que retiri les mesures extraordinàries de control polític sobre les 
finances de la Generalitat de Catalunya, aprovades pel Govern del Partit Popular 
l’any 2015, derogant l’Ordre PRE/2454/2015, de 20 de novembre.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

2. El Parlament insta el Govern a sol·licitar al Tribunal de Comptes la realitza-
ció d’una auditoria de la gestió dels diferents executius autonòmics durant els últims 
deu anys, amb l’objectiu d’analitzar l’ús que aquests governs han fet dels recursos 
públics, aportats a l’Administració per tots els ciutadans per al sosteniment dels ser-
veis públics.

En especial, el Tribunal de Comptes investigarà la creació de les anomenades 
«estructures d’estat», l’ús de fons públics, inclosos els destinats als afers socials, per 
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a la celebració d’un referèndum il·legal, la utilització fraudulenta de les dades per-
sonals dels ciutadans i les subvencions, directes i indirectes, a entitats relacionades 
amb el «procés».

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3, que quedaria redactat de la següent manera 

3. Com a conseqüència de la dita auditoria, el Govern es presentarà com a acu-
sació particular contra les persones que hagin comès il·lícits en l’àmbit de l’Admi-
nistració, i realitzarà les accions necessàries per a assegurar la total indemnitat del 
patrimoni de la Generalitat.

Així mateix, presentarà en seu parlamentària els resultats de l’auditoria, an-
nexant els documents analitzats per a la seva realització, abans de la finalització 
d’aquest any 2019.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4, que quedaria redactat de la següent manera 

4. El Govern de la Generalitat, a través del seu President, realitzarà una declara-
ció pública i institucional comprometent-se a actuar sempre dintre del marc jurídic 
de la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’estricte respec-
te a la legalitat, única garantia d’igualtat de tots els catalans, cessarà immediata-
ment totes aquelles actuacions contràries a l’ordenament jurídic i actuarà sempre 
complint el seu compromís.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; José María Cano Navarro, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció 
social
302-00111/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40338; 40359; 40368 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 40338)

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

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre la seva inacció social (tram. 302-00111/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra h al punt 9

h) Aprovar, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció, el regla-
ment de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-

Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 40359)

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la seva inacció social (tram. 302-00111/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou punt 1 bis

1 bis. Lliurar als grups parlamentaris, en el termini d’un mes, un informe de les 
feines realitzades pel Grup de treball per a la revisió global del sistema de protecció 
a la infància, creat per acord del Parlament de Catalunya a la Moció 53/XII.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 5

5. Diseñar las convocatorias de subvenciones y ayudas a las entidades sociales y 
de atención a las personas con una periodicidad plurianual, con el objetivo de dotar 
de mayor seguridad y viabilidad a sus proyectos y reducir sus costes administrati-
vos, preveient a mig termini passar de la via de subvenció a la concertació.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt

10. El Parlament de Catalunya reprova el conseller Jordi Puigneró i de la Secre-
tària de Funció Pública per explicitar en reunió de la Mesa d’Empleats Públics de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya que no pensen complir els mandats 
polítics aprovats en la Moció 89/XII del Parlament de Catalunya.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt

11. El Parlament de Catalunya reprova el conseller Chakir el Homrani per expli-
citar que no pensa complir el punt 3a de la moció 89/XII del Parlament de Catalunya 
que insta el govern a la publicació immediata del reglament de la renda garantida 
de ciutadania.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 40368)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció so-
cial (tram. 302-00111/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. Treballar perquè l’Institut Català de Finances habiliti línies de préstec per 
atendre les necessitats de finançament de l’economia social.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

3. Actualitzar de forma urgent la Cartera de Serveis Socials de la llei 12/2007, 
de serveis socials, ajustant la rati de personal dels serveis socials a les noves rea-
litats demogràfiques, juntament amb una memòria econòmica per al exercici 2020 
que garanteixi els serveis i prestacions dels serveis socials, en un termini màxim de 
2 mesos.

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

4. Augmentar les ràtios professionals dels centres concertats, equiparant-les com 
a mínim als de titularitat i gestió pública, i incrementar les tarifes que liquida la Ge-
neralitat a aquests centres, congelades des de 2010, per assegurar les millores labo-
rals dels professionals dels serveis socials i d’atenció a les persones.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Dissenyar les convocatòries de subvencions i ajudes a les entitats socials i 
d’atenció a les persones per aquelles línies que corresponen a projectes que tenen 
una durada superior a un any amb una periodicitat plurianual, amb l’objectiu de 
dotar de major seguretat i viabilitat els seus projectes i reduir els seus costos admi-
nistratius.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. Augmentar la inversió en polítiques socials quan el sistema de finançament 
territorial provinent de l’estat, congelat des de 2009 i caducat des de 2015 aporti 
nous recursos.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

7. Augmentar progressivament la inversió en infància, actualment en el 0,9% del 
PIB, fins a assolir la mitjana espanyola (1,3%) en el termini màxim de 2 anys, la 
mitjana europea calculant-t’ho a partir d’un instrument d’avaluació de la inversió 
pública en infància seguint les recomanacions fetes per UNICEF que inclou una vi-
sió més complerta i integral de la inversió pública en infància.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

9. Donar compliment al punt 7 de la Moció 24/XII, del Parlament de Catalunya, 
sobre desprotecció social, accelerant el desplegament de les lleis socials catalanes 
de forma prioritària durant el proper any prenent les següents mesures: 
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

a) Desplegar totalment la Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gays, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia, dotant-la de suficient pressupost per tal d’evitar-los situacions de discrimina-
ció i violència i assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afec-
tiva en plena llibertat. No considerar-los únicament víctimes.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

e) Donar compliment a la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, dotant-la de pressu-
post suficient per assolir l’objectiu d’aconseguir un parc mínim del 15% d’habitatges 
destinats a polítiques socials a Catalunya en les àrees de força demanda acreditada, 
d’acord amb el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis 
d’emergències
302-00113/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40325; 40364 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 40325)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis d’emer-
gències (tram. 302-00113/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 5 

Aprovar i dotar econòmicament en el termini de dos mesos el Pla Estratègic del 
Cos d’Agents Rurals, tot potenciant l’operativitat del cos, dimensionant adequada-
ment la plantilla i dotant-lo dels mitjans necessaris per desenvolupar correctament 
totes les seves funcions.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9.1 

Fer les gestions necessàries, amb la direcció del SEM, per donar compliment al 
Decret Llei 3/2019 de 22 de Gener i, en concret, el previst en l’Article 1.3, que esta-
bleix un increment de la massa salarial del personal laboral de fins al 2,25% amb 
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efectes 1 de gener de 2019, més els incrementes addicionals possibles en funció de 
l’evolució del PIB.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 40364)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Re-
glamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moción, subsi-
guiente a la Interpelación del Gobierno sobre los servicios de emergencia (tram. 
300-00133/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación del punto 2.4

2.4 Dotar de efectivos a los parques de bomberos en relación con las necesidades 
de cada territorio, adaptando y revisando la actual distribución territorial y la carga 
de trabajo de los mismos.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De modificación del punto 5

5. Aprobar y dotar económicamente el Plan Estratégico del Cuerpo de Agentes 
Rurales, potenciando la operatividad del cuerpo, dimensionando adecuadamente la 
plantilla y dotándolo de los medios necesarios para desarrollar correctamente todas 
sus funciones y garantizando la máxima seguridad en las condiciones en las cuales 
el Cuerpo de Agentes Rurales desarrollan sus actividades, incluyendo el uso de ar-
mas y equipos de protección individual adecuados.

Enmienda 3
GP de Ciutadans
De sustitución del punto 7

7. Mejorar los mecanismos de cooperación y coordinación con todos los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad, tanto con el SEPRONA de la Guardia Civil, como para los 
servicios de salvamento marítimo.

Enmienda 4
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a integrar los nú-
meros 080 del Cuerpo de Bomberos Barcelona y el 092 de la Guardia Urbana den-
tro del 112, en base a lo que establece la decisión del Consejo 91/396 CEE de 29 de 
julio de 1991.

Enmienda 5
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a confeccionar un 
nuevo protocolo de procedimiento de gestión para las grandes emergencias y a pre-
sentarlo en sede parlamentaria en el plazo de 4 meses.
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Enmienda 6
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a organizar el ser-
vicio del 112 de manera que las empresas adjudicatarias del servicio respeten ínte-
gramente los derechos de sus trabajadores.

Palacio del Parlamento, 7 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació 
escolar
302-00115/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40133; 40337; 40365; 40370 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

11.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 40133)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, presidenta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar (tram. 
302-00115/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al final del punt 2

2. Elaborar i presentar al Parlament en el termini de 6 mesos un pla de foment 
de l’escola pública, que inclogui els criteris i procediments per tal que els actuals 
centres concertats que s’hi adeqüin puguin esdevenir de titularitat pública en el ter-
mini de 6 anys. Aquells centres que optessin per continuar sent de titularitat privada 
perdrien el concert en el termini de 10 anys, des de la data de concessió.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 13

13. [...] Preparar i executar un pla de formació del professorat, que abordi la inter-
culturalitat, la diversitat de gènere i la inclusió, per tal d’afavorir aquesta harmonit-
zació i atenció personalitzada. Dur a terme també un pla de detecció de necessitats 
socials i educatives especials.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, presidenta,  

GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 40337)

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar (tram. 302-
00115/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 1

1. Establir una moratòria a partir del curs escolar 2019-2020 en el tancament de 
línies i grups en les escoles de titularitat pública. En cas d’excedent de places en 
una zona escolar aquesta circumstància serà utilitzada per a reduir les ràtios en els 
centres escolars públics corresponents. En tot cas, la reducció de l’oferta de places 
en una zona escolar restaria sempre limitada a la reducció de places concertades.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 2

2. Elaborar i presentar al Parlament en el termini de 6 mesos un pla de foment 
de l’escola pública, que inclogui els criteris i procediments per tal que els actuals 
centres concertats que s’hi adeqüin puguin esdevenir de titularitat pública en el ter-
mini de 6 anys. Aquells centres que optessin per continuar sent de titularitat privada 
perdrien el concert en el termini de 10 anys.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. No renovar els concerts a aquelles escoles que segreguen per sexe, així com 
a aquelles que no assumeixen la corresponsabilització amb els objectius del servei 
públic d’educació i no admeten alumnat amb necessitats educatives específiques o 
amb alta complexitat social.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 7

7. Garantir places públiques de proximitat i distribució en els centres de la zona 
igualant el % d’alumnes amb necessitats socials i educatives especials, i per la di-
versitat d’origen.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 14

14. Revisar, qüestionar, i modificar o eliminar, si escau, els decrets de direccions, 
plantilles i d’autonomia de centres, en funció dels objectius anteriors.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 40365)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la segregació escolar (tram. 302-00115/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 1

1. Establir una moratòria a partir del curs escolar 2019-2020 en el tancament 
de línies i grups en les escoles de titularitat pública. En cas d’excedent de places en 
una zona escolar aquesta circumstància serà utilitzada per a reduir les ràtios en els 
centres escolars públics corresponents. En tot cas, la reducció de l’oferta de places 
en una zona escolar restaria sempre limitada a la reducció de places concertades.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 2

2. Elaborar i presentar al Parlament en el termini de 6 mesos un pla de foment 
de l’escola pública, que inclogui els criteris i procediments per tal que els actuals 
centres concertats que s’hi adeqüin puguin esdevenir de titularitat pública en el ter-
mini de 6 anys. Aquells centres que optessin per continuar sent de titularitat privada 
perdrien el concert en el termini de 10 anys.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i addició del punt 5

5. Garantir la universalitat i la gratuïtat dels serveis educatius de menjador, sor-
tides i colònies escolars, dels llibres de text i del material escolar, així com un mínim 
d’una activitat extraescolar gratuïta per alumne i alumna, segons les necessitats 
educatives dels alumnes i la tarifació social establerta.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació i addició del punt 8

8. Decretar l’eliminació de l’obligatorietat del pagament de quotes en les escoles 
concertades, garantint que el seu no pagament no reverteixi en la pèrdua de drets i 
serveis educatius per a l’alumnat concernit, tal i com estableix la normativa vigent.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 40370)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar 
(tram. 302-00115/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4. Revisar el decret de concerts educatius per tal que no es puguin concertar 
aquells centres que no compleixin amb el principi de coeducació mitjançant l’esco-
larització mixta o no satisfacin les necessitats d’escolarització gratuïta.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, de refosa dels punts 6 i 7 en un únic punt

Garantir pel curs 2020-21 l’aplicació d’un nou Decret que reguli l’admissió de 
l’alumnat, que estableixi la proporció màxima d’alumnes amb necessitats educati-
ves específiques i la distribució equilibrada d’aquest alumnat entre els centres d’una 
mateixa zona i avançar en l’adaptació del procediment de preinscripció als requeri-
ments de l’administració electrònica. Garantir que els centres públics i privats con-
certats publiquen en el període de preinscripció escolar les seves quotes.

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

8. Garantir la gratuïtat real dels ensenyaments obligatoris i gratuïts impartits en 
centres concertats mitjançant un sistema de finançament equitatiu i asimètric.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

9. Limitar la matrícula fora de termini d’alumnes amb necessitats educatives es-
pecials (NEE) en centres socialment desfavorits.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

10. Garantir pel curs escolar 2019-2020 increment de recursos de personal do-
cent i personal PAS per atendre l’escola inclusiva i seguir cobrint les substitucions 
del personal docent, així com recursos de coordinació, suport i formació vinculats 
als projectes de centres i compromís en l’estabilitat del personal interí i reducció de 
la temporalitat.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

11. Garantir pels curs 2019-2020 que els centres educatius disposin dels recur-
sos necessaris: curriculars, tecnològics, metodològics, organitzatius i de personal, 
per atendre, adequadament tot l’alumnat. Ha de preveure una disminució de les rà-
tios allà on les circumstàncies específiques així ho justifiquin i ha de donar orienta-
cions sobre els procediments i instruments per a l’atenció educativa de qualitat de 
tot l’alumnat.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

12. Seguir treballant en la línia de la coresponsabilitat amb les Administracions 
locals en el marc de les taules mixtes o reunions bilaterals per a treballar la progra-
mació de l’oferta de places escolars.
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

13. Promoure l’harmonització de l’alumnat en tots els centres educatius en fun-
ció de les seves diversitats i necessitats educatives, funcionals i socials, evitant la 
concentració de perfils homogenis en determinats centres. Generalitzar la qualitat, 
la innovació i la inclusió a tots els centres educatius, garantint l’equitat entre les es-
coles en funció de la seva titularitat o model. Preparar i executar un pla de formació 
del professorat, que abordi la interculturalitat i la inclusió, per tal d’afavorir aquesta 
harmonització i atenció personalitzada. Dur a terme també un pla de detecció de 
necessitats socials i educatives especials.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

14. Reforçar i garantir bones pràctiques en l’exercici de l’autonomia del centre 
en la gestió del professorat i en la consolidació d’un model directiu de lideratge que 
garanteixi la participació democràtica del professorat i de la comunitat educativa.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La qualitat de l’aire a 
Catalunya: dèficits i recomanacions»
360-00017/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 39850).
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2019.

Al president del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’informe La qualitat de l’aire a Catalunya: dèficits i recoma-

nacions, el qual és el resultat de l’anàlisi de les polítiques públiques impulsades a 
Catalunya en matèria de qualitat de l’aire, i elabora una matriu de possibles amena-
ces, debilitats, oportunitats i fortaleses en aquest àmbit per assenyalar les necessitats 
que ha de cobrir l’Administració.

I em plau fer-ho en el dia mundial del Medi Ambient, el qual en aquesta edició 
posa el focus en la contaminació atmosfèrica. En aquesta línia, l’informe exigeix 
mesures que ajudin a reduir la contaminació: promoure una política de transport i 
mobilitat sostenible, la posada en funcionament de la T-Mobilitat, el foment de l’ús 
del vehicle elèctric, el desenvolupament de polítiques de restriccions a la circulació 
de vehicles a llarg termini, la implementació del sistema park&ride a l’àrea metro-
politana i el desenvolupament d’una normativa reguladora en matèria de contami-
nació odorífera.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/3687104.pdf
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Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, del 
qual us suggereixo la seva culminació en una sessió en la comissió que es consideri 
més oportuna.

Cordialment,
Barcelona, 5 de juny de 2019
Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 39877 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa de la Diputació Permanent
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 48 i 76.4 del Reglament del Parlament, us comu-
nica que es designa les diputades Lorena Roldán Suárez i Laura Vílchez Sánchez 
per a formar part de la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

4.45.05. Comissions legislatives

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

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 39640 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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

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

Comissió: Comissió d’Afers Institucionals
Alta: Núria Picas Albets
Baixa: Adriana Delgado i Herreros

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 39822 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els se-
güents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 
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Comissió: Comissió d’Economia i Hisenda
Alta: Jorge Feijóo Suñol i Mercè Escofet Sala
Baixa: Laura Vílchez Sánchez i Mari Luz Guilarte Sánchez

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència
410-00004/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 39755 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Jordi Orobitg i Solé ha estat designat membre de la Comissió d’Acció Exterior, Re-
lacions Institucionals i Transparència.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00012/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 39823 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Comissió: Comissió d’Empresa i Coneixement
Alta: Maialen Fernández Cabezas
Baixa: Joan García González

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 39871 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica que el dipu-
tat José María Cano Navarro ha estat proposat president de la Comissió d’Empresa 
i Coneixement.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs
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RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 6 de juny de 
2019, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha ratificat 
com a president el diputat José María Cano Navarro per a proveir la vacant causada 
per la renuncia de la diputada Laura Vílchez Sánchez.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió,  

José María Cano Navarro

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació
410-00015/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 39876 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Comissió: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Alta: Jorge Feijóo Suñol
Baixa: Ignacio Martín Blanco

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 39875 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Comissió: Comissió de Peticions
Alta: Mercè Escofet Sala
Baixa: Mari Luz Guilarte Sánchez

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs
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Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 39874 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Comissió: Comissió del Síndic de Greuges
Alta: Mercè Escofet Sala
Baixa: Mari Luz Guilarte Sánchez

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 39639 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Ferran Civit i Martí ha estat designat membre de la Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 39676 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els canvis se-
güents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Igualtat de les Persones
Alta: José Rodríguez Fernández
Baixa: Ferran Civit i Martí

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 39932 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
José Rodríguez Fernández ha estat designat membre de la Comissió de Polítiques 
de Joventut.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió de la Infància
411-00003/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 39677 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els canvis se-
güents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de la Infància
Alta: José Rodríguez Fernández
Baixa: Bernat Solé i Barril

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
406-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 39872 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Comissió: Comissió d’Estudi del Treball Autònom
Alta: Martí Pachamé Barrera
Baixa: Laura Vílchez Sánchez

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs



BOPC 358
13 de juny de 2019

4.48. Intergrups parlamentaris 43 

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES

Reg. 39623 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parla-
ment, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a l’intergrup: 

Intergrup: Intergrup del Poble Gitano
Alta: Concepción Abellán Carretero
Baixa: Susanna Segovia Sánchez

Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 156/XII, sobre la protecció 
dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments
290-00136/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39827 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.06.2019

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 156/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments.

El Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
va presentar el passat mes d’abril el nou ‘Protocol d’actuació de maltractaments a 
la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut’. Una de les novetats del document 
consisteix en ampliar el paper dels professionals d’atenció primària i comunitària en 
la detecció d’aquesta problemàtica. Per això, se’ls dona eines en la seva actuació per 
ajudar a diferenciar què és un maltractament i què no, reduir el marge d’interpreta-
ció subjectiva i afavorir la detecció i notificació de casos.

Un dels avenços del protocol és la voluntat d’evitar la victimització secundària 
dels infants i adolescents, sense caure en l’infradiagnòstic, per exemple evitant la 
repetició de les diligències que es practiquen en aquests casos i actuant, en general, 
amb mínima intervenció, amb rapidesa i amb especialització, de manera que no es 
prolongui de manera innecessària el seu patiment.

En l’elaboració del protocol han col·laborat més d’una seixantena de professio-
nals de diferents disciplines i nivells assistencials de Catalunya, a més de professio-
nals de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Per la seva banda, el Departament 
de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) han reordenat el model d’atenció te-
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nint en compte les necessitats i expectatives actuals, amb una visió integral que po-
tencia el nivell d’atenció primària comunitària –inclosa l’atenció a la salut mental– i 
els serveis d’urgència dels hospitals de referència.

En aquest sentit, d’una banda, el protocol contempla la formació i sensibilització 
dels professionals sanitaris, amb especial èmfasi en els d’atenció primària; d’altra 
banda, preveu crear progressivament equips funcionals experts en abusos sexuals i 
maltractament greu, distribuïts pel territori i encarregats de fer el diagnòstic sanita-
ri i el tractament inicial i d’assessorar els professionals de primària i dels hospitals. 
Aquest equips s’aniran integrant en les unitats d’atenció integrada que anirà desple-
gant la DGAIA.

A més, s’està desenvolupant un apartat a l’eCAP (la història clínica informa-
titzada d’atenció primària) que permeti als professionals d’atenció primària intro-
duir dades d’infants atesos amb indicadors de risc de maltractament. Aquestes da-
des es connectaran amb el Registre Unificat de Maltractaments Infantils de Salut 
(RUMI salut), que des del 2009 permet recollir informació de casos atesos als hos-
pitals de Catalunya amb servei de pediatria, ginecologia i obstetrícia.

Així mateix, per facilitar que els professionals recullin la informació de forma 
més estructurada s’han dissenyat tres models de documents: la fitxa de notificació de 
situació de risc o desemparament infantil dels serveis de salut, l’informe d’atenció 
sanitària, i el comunicat judicial; tots tres models s’incorporaran als sistemes dels 
diferents dispositius sanitaris, que es nodriran progressivament de les dades de les 
pròpies històries clíniques de cada nivell assistencial.

La detecció de qualsevol tipus de maltractament (físic, psicològic o emocional, 
per negligència o abandonament, abús sexual, etc.) requereix d’una actitud proac-
tiva per part dels agents implicats i la seva valoració final com a tal ha de ser fruit 
d’un estudi global, que uneixi les visions sanitàries i psicosocials. El protocol, per 
exemple, apunta indicadors de sospita –en infants i adolescents, però també en pa-
res, mares i tutors– per avaluar si s’està davant d’un cas de maltractament i estableix 
quines actuacions (proves, exploracions físiques, entrevistes) i tractaments s’han de 
seguir en funció de la gravetat dels fets.

A més, d’una banda, el protocol dedica un apartat específic per al maltractament 
prenatal, el que té lloc quan no s’ofereix al fetus totes les atencions que li calen; és 
a dir, quan una gestant, per exemple, s’alimenta de forma deficient, consumeix dro-
gues, està en una situació de vulnerabilitat o està sent maltractada, tal i com es re-
cull en el protocol de violència masclista.

De l’altra, la guia també recomana actuacions per detectar el maltractament en 
nadons. En aquest sentit, s’entén que un moment de gran vulnerabilitat són aquests 
primers mesos de vida, sobretot si es tracta del primer fill o filla. Llavors, diversos 
factors poden generar frustració en els progenitors, un fet que sumat al desconeixe-
ment del risc que pot suposar sacsejar un nadó, pot generar situacions que posin en 
greu risc la seva vida. Per això, es recomana fer cerca activa de signes de fatiga dels 
progenitors i fer consell preventiu sobre el sacseig des dels serveis de neonatologia 
dels hospitals i de forma coordinada amb els centres d’atenció primària.

Per últim, el protocol també vetlla per protegir els professionals sanitaris que, 
sovint, viuen situacions d’estrès emocional important en atendre infants o adoles-
cents que pateixen o estan en risc de patir un maltractament. En aquest sentit, es 
remarca la necessitat que les entitats proveïdores on presten servei els professionals 
els garanteixin recursos i condicions de treball que els facin sentir segurs per a ac-
tuar com correspongui.

A més a més, els projectes que s’estan portant a terme des de la Secretaria d’In-
fància, Adolescència i Joventut sobre la prevenció de l’abús i l’explotació sexuals 
són els següents:
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1. Grup motor del circuït contra la Violència Masclista. Actualment, en aquest 
projecte s’està treballant la prevenció i actuació davant les agressions sexuals a les 
festes dels barris. Les institucions implicades són les següents: Secretaria d’Infàn-
cia, Adolescència i Joventut; Consorci de Serveis Socials de Barcelona i Consorci 
Sanitari de Barcelona.

2. Elaboració del Protocol d’Atenció a infants i adolescents en situació de vio-
lència masclista. És objectiu d’aquest Protocol donar la cobertura necessària per 
atendre als infants i adolescents en situació directa o indirecta de violència masclis-
ta, per fer extensius els seus drets sense la necessària autorització del pare o de la 
persona maltractadora, si s’escau; poder atendre adolescents, des dels serveis espe-
cialitzats, sense el consentiment dels progenitors o familiars que ostentin la tutela, 
en atenció al concepte de «menor competent», que inicien les primeres relacions i 
es troben en situació de violència masclista; aconseguir l’empara legal de les actua-
cions dels professionals per poder intervenir en els dos casos anteriors, tot garantint 
el secret professional; revisar els instruments jurídics per garantir els drets proces-
sals de les persones menors d’edat en situació de violència masclista. Les institu-
cions implicades són les següents: Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut 
amb el suport de Dones amb empenta.

3. Comissió interdepartamental d’igualtat de drets LGTBI. L’objectiu de la col·la-
boració és participar en l’elaboració i seguiment del Pla Estratègic. Des de la DGA-
IA han participat davant el requeriment judicial de tractament mèdic pel canvi de 
sexe en menors d’edat en casos puntuals. Des de l’Institut Català de les Dones i els 
Departaments de la Generalitat, l’abril 2018 es va dur a terme un procés participa-
tiu amb el Consell Nacional de Dones, els SIAD municipals, la Comissió per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, els Circuits Territorials de 
Violència Masclista i els Serveis d’Intervenció Especialitzada i d’Acolliment Resi-
dencial de Violència Masclista.

4. Comissió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Ho-
mes. Des de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut s’està treballant en 
l’informe de transversalitat per a millorar-lo i que ens pugui ajudar a la prevenció.

5. Comissió de coordinació permanent de l’Observatori de la Igualtat de Gènere. 
S’està portant a terme la participació en Grups de treballs sobre estereotips. Actual-
ment s’està elaborant el document de proposta d’intervenció per a la seva aprovació 
a la Comissió de coordinació permanent de l’Observatori.

6. Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Mas-
clista. S’està participant en el Grup de Treball d’Abordatge de la Violència Sexual.

7. Grup d’Anàlisis dels casos d’homicidi per violència masclista. S’està portant 
a terme el recull, anàlisi de les dades i dels circuïts de recollida d’informació; s’està 
revisant l’informe i fent propostes de millora.

8. Unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos. La crea-
ció d’aquesta unitat s’inspira en els Children’s Advocacy Centers dels EUA i en el 
model Barnahus de 1998 d’Islàndia. La seva dinàmica és que siguin els professio-
nals els que es desplacin en els Centres on està la persona menor d’edat per aten-
dre-la i així evitar la victimització secundària i tot el que comporta. Es pretén do-
nar resposta a l’interès superior del menor que ha vist vulnerat el seu dret sexual. 
Aquesta unitat es realitzarà amb la col·laboració dels Departaments de Salut i Jus-
tícia ha de ser un espai on s’atengui a la víctima des de la primera revelació, fins a 
finalitzar el tractament de suport psicològic. Es tracta d’oferir un espai adaptat als 
infants i adolescents, i que aquest sigui amigable i que siguin els professionals qui 
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es desplacen per a atendre a l’infant, així els infants i adolescents s’eviten el circuit 
policia-hospital-jutjat-dgaia.

La creació d’aquesta unitat suposa la millorar la resposta als abusos sexuals i al-
tres maltractaments i tindria com a objectius generals:

– Ajudar a les víctimes a denunciar i garantir la seva seguretat en el procés de 
denúncia.

– Reduir les avaluacions i entrevistes a menors víctimes d’abús sexual i altres 
formes de maltractament, especialment les prèvies a la denúncia i el procés judicial, 
mitjançant la coordinació in situ d’equips multidisciplinars.

– Millorar i garantir l’expertesa en les avaluacions i intervenció prèvia al procés 
penal.

– Aconseguir la plena coordinació entre els diferents departaments i institucions 
implicades.

– Garantir l’atenció i la recuperació de les víctimes.
– Generar coneixement especialitzat.
– Promoure la prevenció dels abusos sexuals i formació dels professionals que 

atenen infants i adolescents.

9. Unitats funcionals d’Ajuda a Víctimes als Hospitals de Sant Joan de Déu Bar-
celona i a Can Ruti de Badalona.

Sobre el telèfon «Infància respon 116111» s’ha fet difusió a través de pòsters in-
formatius als centres educatius en el curs escolar 2018-2019.

Pel que fa al Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Proto-
cols Existents en Matèria d’Abús Sexual a Menors o qualsevol altra Forma de Mal-
tractament cal dir que l’Acord de Govern de 18 de juliol de 2017 va aprovar el Pro-
tocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya 
i que aquest Comitè es reunirà properament.

Així també, la Secretaria de Salut Pública, en col·laboració amb el Departament 
de Salut i el CatSalut ha impulsat diverses subcomissions per fer efectiu el nou Pro-
tocol clínic-assistencial de maltractaments aguts a la infància, entre les que destaca 
la Subcomissió de formació. Aquesta s’ha centrat en l’elaboració d’un pla de for-
mació per a cada un dels tres nivells d’intervenció: Nivell I. Professionals d’atenció 
primària de salut en el marc de l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Co-
munitària (ENAPISC), especialment professionals dels equips d’atenció primària, 
d’atenció a la salut sexual i reproductiva, dels centres de salut mental d’adults i dels 
centres de salut mental infantil i juvenil, amb la metodologia de formació de forma-
dors, Nivell II Professionals sanitaris dels Serveis d’Urgències dels Hospitals que te-
nen servei de pediatria i Nivell III Professionals que integrin els Equips Funcionals 
d’Experts en l’atenció a l’abús sexual i maltractaments físics greus.

Els continguts es treballen conjuntament amb la Societat Catalana de Pediatria. 
Tan aviat com estigui finalitzat, aquest Pla de formació adreçat a totes les disciplines 
que intervenen en l’abordatge del maltractament d’infants i adolescents es presen-
tarà al Consell Català de Formació Continuada de la Subdirecció General d’Orde-
nació i Desenvolupament Professional per a la seva aprovació. Per a més endavant 
es proposa la posada en marxa d’una formació més específica que doni resposta a 
demandes concretes i on està previst incloure els professionals de l’àmbit d’Obste-
trícia i Ginecologia.

El Protocol clínic-assistencial de maltractaments aguts a la infància té com a ob-
jectiu general el de promoure el bon tracte integral a infants i joves menors d’edat 
víctimes d’abusos sexuals i de maltractaments. Per fer-ho efectiu proposa, per una 
banda, millorar la conscienciació i formació dels professionals de la salut en la pre-
venció de situacions de risc, en la detecció més precoç de maltractaments infantil 
i juvenils i/o prenatals i en el seguiment al llarg del temps, així com en el coneixe-
ment del nou protocol i els circuits territorials que es despleguin. Les novetats prin-
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cipals del protocol son: Incorpora l’atenció primària i els maltractaments crònics i 
per negligència; amplia el registre de sospites i casos a l’atenció primària; incorpora 
el maltractament prenatal i té un apartat pel maltractament del nadó; dona més pes 
al l’abordatge psicològic; i estandarditza els informes mèdics i de comunicació ju-
dicial.

Finalment, des de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Jus-
tícia Juvenil del Departament de Justícia (DGEPCJJ) disposa de diferents recursos i 
serveis que possibiliten una atenció especialitzada en casos d’abusos sexuals i mal-
tractament infantils.

Aquests serveis són els equips de les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte 
(OAVD) i els equips d’Assessorament Tècnic Penal (EATP). Ambdós estan formats 
per professionals especialitzats en l’atenció a la víctima i compten amb recursos 
tècnics adients per atendre, assessorar i intervenir amb víctimes d’abusos sexuals i 
maltractament a infants i adolescents.

Particularment, des de les OAVD s’atenen les víctimes i les seves famílies - des 
d’un vessant tant psicològic, com social i jurídic– mentre dura el procés penal i tam-
bé, posteriorment.

L’expertesa i especialització dels equips professionals d’atenció a la víctima ga-
ranteix una intervenció de qualitat i ofereix un acompanyament i assistència inte-
gral, fet aquest que promou l’apoderament de les víctimes i la seva recuperació. Així 
mateix, les víctimes poden ser derivades a serveis especialitzats de la xarxa de su-
port per a una millor recuperació.

L’any 2018, es va posar en marxa el Servei d’acompanyament a la víctima del 
delicte també depenent de la DGEPCJJ. A través d’aquest servei les víctimes són 
acompanyades per professionals especialitzats en el moment en què han de compa-
rèixer en l’acte del judici oral tant en els jutjats penals com en les audiències provin-
cials. Aquest acompanyament es produeix abans, durant i després del judici oral i 
permet a les víctimes preparar-se emocionalment per enfrontar-se a un moment que 
sabem decisori en el marc del procediment judicial.

D’altra banda, els EATP assisteixen tècnicament els òrgans judicials. Aquesta 
assistència tècnica no només permet als òrgans judicials la presa de declaració amb 
una major garantia en el cas de víctimes especialment vulnerables, sobretot els in-
fants, sinó que també els possibiliten un menor impacte durant la declaració, fet que 
repercuteix en una menor revictimització de l’infant del seu pas pel sistema judicial.

De les intervencions que duen a terme els EATP, el que hores d’ara és més deci-
siu de cara a una menor victimització en els infants abusats o maltractats és el del 
suport a l’exploració judicial, ja que no només redueix l’impacte de les víctimes in-
fants en l’acte de la compareixença i la presa de declaració per part de l’òrgan judi-
cial, sinó també perquè permet preconstituir la prova. D’aquesta manera, s’evita que 
els infants que han estat víctimes de delictes d’abusos sexuals o maltractament hagin 
de tornar a declarar el dia de l’acte del judici oral.

Barcelona, 3 de juny de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 181/XII, sobre el Cos Europeu 
de Solidaritat
290-00161/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39828 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.06.2019

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 181/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el Cos Europeu de Solidaritat.

El Govern s’ha implicat activament en la difusió del Cos Europeu de Solidari-
tat i també va participar en el seu disseny. En aquest sentit, el 12 d’abril de 2017, la 
Direcció General de Joventut (DGJ) va prendre part en una jornada organitzada per 
la Comissió Europea amb l’objectiu d’aprofundir en la definició dels objectius i els 
continguts d’aquest nou programa.

Quant a les accions de difusió impulsades d’ençà de la seva posada en marxa 
(durant l’últim trimestre de 2018), la DGJ ha organitzat dues jornades informatives 
adreçades als i les joves i a les entitats que en són destinatàries potencials. La prime-
ra jornada es va celebrar el 25 de setembre de 2018. Va ser la primera sessió d’aques-
tes característiques organitzada en l’àmbit de l’estat espanyol i va comptar amb la 
participació del cap de comunicació de la Representació de la Comissió Europea a 
Barcelona. Inicialment s’hi van inscriure 85 persones, però finalment va comptar 
amb més d’un centenar d’assistents, en representació de diverses associacions i ad-
ministracions interessades.

Quant a la segona jornada, es va celebrar l’11 de febrer de 2019 i va comptar amb 
la participació del director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelo-
na i del comissari europeu d’Ajuda Humanitària i Gestió de Crisi, que va fer una 
ponència de presentació del programa. A més, en el marc d’aquesta jornada es va 
celebrar una taula rodona d’experiències amb diverses entitats que participen en el 
Cos Europeu de Voluntariat i en el programa Erasmus+. En aquest cas, la jornada 
va comptar amb 170 inscripcions (finalment, van assistir-hi més de 200 persones) i 
va obtenir ressò en diversos mitjans de comunicació generalistes, tant escrits com 
audiovisuals.

D’altra banda, d’ençà del mes de setembre de 2018, s’ha fet una intensa campa-
nya de difusió del Cos Europeu de Voluntariat mitjançant les xarxes socials i els 
canals de comunicació corporatius de Joventut. Així, s’ha creat un espai propi i di-
ferenciat sobre el Cos Europeu de Solidaritat en el marc del portal Jove.cat, en el 
qual també s’han publicat dues notícies relacionades amb el programa (amb dates 
de 6/9/2018 i 15/11/18). Així mateix, se n’han publicat notícies al butlletí Jove.cat 
(al número de setembre de 2018) i al web institucional del Departament de Treball, 
Afers socials i Famílies (amb data d’11/12/18). Quant a la difusió mitjançant les 
xarxes socials, s’han generat un total de 38 impactes: 32 piulades des del compte de 
Twitter de Joventut i 6 publicacions al seu mur de Facebook.

Gràcies a questa tasca de difusió i gràcies, també, a la llarga tradició participati-
va de les entitats juvenils catalanes en els programes europeus de voluntariat i inter-
canvi (cas, per exemple, del Servei de Voluntariat Europeu i d’Erasmus+), Catalunya 
s’ha situat en el grup de països i regions capdavanteres en l’impuls i el desplegament 
del Cos Europeu de Solidaritat. Així, en la primera (i de moment única) convocatò-
ria del nou programa, que es va resoldre a finals de 2018, la UE ha finançat 27 pro-
jectes d’entitats catalanes, que compten amb la implicació de 61 persones voluntàri-
es i que han rebut finançament per un import global de 416.989 euros.
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Els dies 11 i 12 d’aquest mes d’abril se celebrarà la pròxima reunió de la Comis-
sió Tècnica de seguiment dels programes Erasmus+ i Cos Europeu de Solidaritat. 
En el marc d’aquesta reunió, la DGJ plantejarà a la resta d’administracions autonò-
miques l’interès del Govern per fomentar els intercanvis entre autonomies i aprofi-
tar, així, la possibilitat de finançar accions que es duen a terme en els propis estats 
d’origen mitjançant el Cos Europeu de Solidaritat (els anomenats voluntariats «in 
country»). Quan es plantegi la proposta, es farà una referència explícita a la Resolu-
ció 181/XII del Parlament de Catalunya i a la seva aprovació per unanimitat.

Barcelona, 2 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 222/XII, sobre el servei 
d’urgències a Sant Cugat del Vallès
290-00199/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 39610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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 222/XII, sobre el servei d’urgències a Sant Cugat del Vallès, 
amb número de tramitació 290-00199/12, el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 30 de maig de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 39610).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 26.06.2019 al 16.07.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
17.07.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2019.

Fascicle segon
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Control del compliment de la Resolució 223/XII, sobre l’ictus infantil
290-00200/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 39611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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 223/XII, sobre l’ictus infantil, amb número de tramitació 290-
00200/12, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 30 de maig de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 39611).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 26.06.2019 al 16.07.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
17.07.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2019.

Control del compliment de la Resolució 224/XII, sobre les dotacions 
dels professionals sanitaris a l’àrea de Girona
290-00201/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 39612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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 224/XII, sobre les dotacions dels professionals sanitaris a 
l’àrea de Girona, amb número de tramitació 290-00201/12, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 30 de maig 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. 39612).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 26.06.2019 al 16.07.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
17.07.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2019.

Control del compliment de la Resolució 226/XII, sobre la reducció de 
les llistes d’espera del sistema sanitari públic
290-00203/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 39613 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

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 226/XII, sobre la reducció de les llistes d’espera del sistema 
sanitari públic, amb número de tramitació 290-00203/12, el control de compliment 
de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 30 de maig de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 39613).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 26.06.2019 al 16.07.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
17.07.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.06.2019.
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Control del compliment de la Resolució 237/XII, sobre el suport al 
salvament tradicional a les platges mitjançant drons i l’ús de drons 
submarins
290-00213/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39666 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.06.2019

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 237/XII, sobre el 
suport al salvament tradicional a les platges mitjançant drons i l’ús de drons subma-
rins (tram. 290-00213/12), us informo del següent: 

Actualment hi ha al mercat solucions tècniques viables per poder donar suport al 
salvament tradicional a les platges amb l’ús de drons com poden ser els drons de vi-
deovigilància per la localització de víctimes dins l’aigua i els drons salvavides amb 
capacitat de transportar un salvavides fins a les víctimes.

No obstant la disponibilitat tècnica d’aquest tipus de drons, la seva aplicació es 
troba limitada pel marc normatiu actual (Real Decreto 1036/2017) de la següent 
manera: 

– El vol sobre les platges i zona de bany es considera vol sobre reunions de per-
sones, i per tant només és possible si: 

• S’opera amb autorització específica d’AESA dintre del marc descrit en el article 
21.3 del Real Decreto 1036/2017.

• Es disposa d’un certificat d’aeronavegabilitat específic que permeti l’operació 
sobre reunions de persones.

– El transport del salvavides no queda recollit en la legislació actual i per tant 
no es podria realitzar legalment. Per poder operar un sistema dron salvavides cal-
dria que aquest disposés d’un certificat d’aeronavegabilitat que permeti aquest tipus 
d’operació específica.

Obtenir un certificat d’aeronavegabilitat per un dron és un procés molt llarg, in-
cert i costós. No es coneix de cap empresa que disposi d’un certificat d’aeronavega-
bilitat per un dron a Espanya per lo que no hi ha cap empresa que pugui oferir un 
dron capaç d’operar actualment en les condicions legals establertes per a tal efecte.

Per tant, tot i existir solucions tècnicament viables, la normativa impedeix en 
gran mesura tant un sistema de suport al salvament transportant un salvavides com 
un sistema de suport a la vigilància ja que cal un certificat d’aeronavegabilitat per 
cadascun dels drons quelcom que és molt difícil d’aconseguir.

La Resolució 237/XII parla d’un sistema de suport al salvament, en general, 
com si es pogués establir un sistema únic que funcioni en qualsevol punt del lito-
ral. Atenent a la normativa vigent s’hauria de fer un estudi i uns tràmits previs per 
cada operació concreta cosa que ho fa inviable en un cas d’emergència com seria un 
salvament al mar. A més, per cada zona del litoral s’haurien de tenir en compte as-
pectes com si és espai aeri controlat o no i per tant no es podria establir un sistema 
homogeni en tots els municipis.

A les consideracions anteriorment descrites cal afegir que la Generalitat de Ca-
talunya no te les competències sobre la vigilància i salvament a les platges cosa que 
limita que en un futur es pugui desenvolupar i operar un sistema integral de suport 
al salvament tradicional mitjançant drons a les platges del litoral català. Cada ajun-
tament és competent per decidir com i de quina manera estableix la vigilància de 
les seves platges.

Per tot l’exposat, actualment no es considera viable tècnicament impulsar un sis-
tema integral de suport al salvament tradicional mitjançant drons a les platges del 
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litoral català i en el cas que un Ajuntament tingui interès en posar en marxa un sis-
tema propi se li donaria el suport tècnic i legal per avaluar la seva idoneïtat així com 
l’assessorament en els processos administratius que hauria de seguir.

Aquesta acció de suport als Ajuntaments s’emmarcarà dins del programa d’ac-
tuacions de la iniciativa Catalonia Smart Drons impulsada per la Secretaria de Te-
lecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digitals del Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública dins del marc de l’Estratègia SmartCatalonia.

Pel que fa a la regulació dels drons submarins, s’ha de tenir en compte que quan 
es fa referència a un dron ens referim a un vehicle aeri pel que si el dron submarí 
es refereix a un vehicle aeri que també té capacitats aquàtiques (pot volar i submer-
gir-se segons quin sigui el medi a través del que opera) li aplicarà tota la normativa 
aèria associada al dron. En canvi, si no es tracta d’un vehicle aeri, per tant, que no 
pot volar, no se l’hauria de denominar dron i en aquest cas entraria dins la categoria 
d’embarcacions o artefactes flotants no tripulats que no tenen una normativa especí-
fica. Per tant es troben en una situació no regulada específicament cosa que dificulta 
desenvolupar una activitat al voltant del seu ús.

Finalment, constatar que en general, la normativa actual no permet la utilització 
d’embarcacions a les zones de bany com les platges tal com estableix l’article 73 del 
Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de 
Costes.

Barcelona, 3 de juny de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Control del compliment de la Resolució 238/XII, sobre els protocols 
d’actuació enfront dels atacs informàtics
290-00214/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39867 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.06.2019

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 238/XII, sobre els 
protocols d’actuació enfront dels atacs informàtics (tram. 290-00214/12), us informo 
del següent: 

L’evolució de les Tecnologies de la Informació (TIC) i la seva extensa implanta-
ció ha fet créixer de manera exponencial el risc, i amb ell, les principals ciberame-
naces adreçades a la societat en general i a organitzacions de caire públic, com la 
Generalitat de Catalunya en concret i les administracions en general.

Aquest augment del risc obliga a prendre en el context de les TIC, importants 
mesures de ciberseguretat per tal de garantir la protecció dels diferents elements 
que conformen l’administració pública. Protegir l’administració pública d’atacs in-
formàtics, obliga al CESICAT a desplegar un conjunt de serveis entre els quals 
s’incloguin la disposició de mitjans per a fer front a incidents i ciberatacs. Un dels 
elements rellevants per tal de garantir l’èxit d’aquests serveis i mitigar els impactes 
dels incidents de ciberseguretat, és disposar de protocols d’actuació i coordinació 
amb tercers.

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) desenvolupa 
la seva activitat amb l’objectiu d’aconseguir la protecció de la Generalitat de Catalu-
nya i els seus serveis públics, a més d’adoptar una posició proactiva d’assessorament 
i de solucions a possibles situacions de risc que sorgeixin en el conjunt del sector pú-
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blic de Catalunya. Aquesta activitat ha de permetre donar resposta amb la màxima 
eficàcia a determinades ciberamenaces, cada vegada més complexes i elaborades.

Així mateix, el CESICAT complementa aquestes accions amb una política de 
notificació de vulnerabilitats informàtiques i incidents per tal de garantir que es 
corregeixin aquelles que podrien afectar als sistemes d’informació ubicats en el seu 
abast d’actuació. Algunes d’aquestes vulnerabilitats poden tenir una afectació global 
i, per aquest motiu, es comuniquen de manera general per tal que qualsevol tercer en 
pugui tenir coneixement i prendre les mesures adequades.

L’activitat del CESICAT es duu a terme en coordinació amb els organismes cor-
responents per tal de garantir la màxima eficàcia i resultats en aquesta tasca de pro-
tecció. Així doncs el CESICAT disposa de models de col·laboració amb: 

– El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Genera-
litat de Catalunya pel que fa als sistemes de la Generalitat de Catalunya que aquest 
organisme gestiona.

– El Consorci Administració Oberta de Catalunya per als sistemes que es dedi-
quen a les administracions locals de Catalunya.

Actualment, també s’està treballant en un model de relació amb el Consorci de 
Serveis Universitaris de Catalunya per tal d’estendre les seves capacitats de coordi-
nació, protecció i resposta a les universitats i centre de recerca.

Així doncs, pel que fa a l’abast, l’entitat disposa de models de col·laboració i co-
ordinació operativa per tal de detectar vulnerabilitats i respondre a potencials atacs 
informàtics en el seu àmbit d’actuació. Els mecanismes de comunicació per a fer-
hi front són els més òptims que es disposen, atenent a les capacitats pròpies i dels 
tercers amb què es col·labora. Si bé es treballa de manera continua per a la seva op-
timització i revisió, tot incorporant els processos de millora derivats dels incidents 
que es gestionen a diari.

D’altra banda, el CESICAT disposa de models de comunicació i coordinació 
amb tercers organismes experts en el sector de la ciberseguretat i proveïdors de so-
lucions de TI per a compartir informació tècnica i poder protegir amb majors efecti-
vitat els elements del seu abast. Així, el CESICAT participa en organitzacions de co-
ordinació com podria ser l’associació FIRST, en el fòrum de coordinació de CSIRT 
a Espanya (CSIRT.es), entre d’altres.

Per tal de fer front a aquestes amenaces i riscos el CESICAT disposa, entre d’al-
tres i de manera no exhaustiva, de diferents serveis i eines: 

– El servei de governança de la seguretat.
– El servei d’anàlisi de seguretat 
– L’equip de resposta a incidents (CESICAT-CERT)
– El servei d’anàlisi de tendències
– El programa «Internet Segura»

Governança de la seguretat
Per tal d’implementar aquest disseny de prevenció, protecció, resposta i protocols 

de comunicació de vulnerabilitats informàtiques, el CESICAT gestiona la governan-
ça de la seguretat digital, que s’inclou dins de l’àrea de Govern del Risc de l’entitat, 
on l’objectiu és establir un model de governança de la ciberseguretat per tal d’orde-
nar i prioritzar les actuacions en base al seu risc.

Per tal de dur a terme aquesta priorització el servei de Governança de la Se-
guretat de l’entitat elabora programes de seguretat que es despleguen als Departa-
ments, entitats i àmbits d’actuació. Aquest desplegament es duu a terme mitjançant 
l’actuació exercida pels Responsables de Seguretat de la Informació dels Departa-
ments (inclou tant l’enfoc general dels programes per alinear-los amb la estratègia i 
objectius Corporatius del CESICAT com la revisió de les fites a assolir incloses als 
programes). Aquesta figura, dedicada per part del CESICAT, té com a objectiu im-
pulsar el desplegament dels programes de seguretat als àmbits, avaluant: 
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– Grau de consecució o de desplegament dels programes
– Anàlisi i implantació dels facilitadors per a la consecució dels programes
– Anàlisi de les problemàtiques que impedeixen desplegar els programes ade-

quadament.
Els Responsables de Seguretat de la Informació exerceixen també una funció 

central en la comunicació i interlocució amb els Departaments, per a canalitzar-ne 
la informació de forma única i coherent amb una estratègia definida corporativa-
ment.

Les accions principals treballades, informades i compartides amb els destinata-
ris han anat alineades amb els eixos que es descriuen als següents punts: 

– Impuls i seguiment de la implantació de les línies mestres del Programa de 
Seguretat.

– Definició i preparació dels indicadors de seguiment del programa, gestió dels 
riscos associats als sistemes d’informació de cada àmbit en matèria de cibersegure-
tat i govern de la seguretat a l’àmbit.

– Realització de l’exercici de simplificació de l’actual programa de seguretat per 
facilitar el seu seguiment del grau d’implantació alhora que s’han re-definit les ac-
cions associades al programa.

Cal remarcar que es disposa d’un responsable de seguretat per al Consorci Ad-
ministració Oberta de Catalunya per tal de coordinar les actuacions amb l’adminis-
tració local.

Aquest servei de governança també s’estén a la revisió dels nivells de segure-
tat dels proveïdors que s’empren per a la prestació dels serveis de la Generalitat de 
Catalunya. El servei de Governança de proveïdors dins dels protocols de compartir 
informació per a protecció de les TI, afegeix comunicacions de seguiment d’aquells 
aspectes de seguretat que afecten als proveïdors TIC de la Generalitat de Catalunya, 
derivats ja sigui dels projectes de transformació i evolució tecnològica en els quals 
estan involucrats aquests proveïdors, de la construcció de nous projectes i sistemes 
d’informació des dels diferents Departaments de la Generalitat que acaben sent ges-
tionats i operats pels proveïdors TIC, de les auditories de compliment normatiu que 
el CESICAT realitza o de les amenaces i alertes de seguretat que són detectades per 
les operacions de seguretat del CESICAT.

Servei d’anàlisi de seguretat
El CESICAT centra bona part de la seva acció a millorar la resiliència de les 

infraestructures davant les vulnerabilitats que poden amenaçar en un moment de-
terminat el seu àmbit d’actuació. Aquest procés és liderat per l’àrea SOC-CERT del 
CESICAT, i consisteix en dur a terme anàlisis de ciberseguretat sobre les infraes-
tructures que donen suport a les TI i elaborar grafs que permetin ubicar on es troben 
els principals riscos i vulnerabilitats. Aquestes anàlisis es duen a terme amb eines 
especialitzades i els informes resultants es comuniquen als titulars de les infraes-
tructures i als seus proveïdors, si s’escau, per tal de garantir una correcta resolució 
de les vulnerabilitats trobades.

L’equip de resposta a incidents (CESICAT-CERT)
Una qüestió especialment destacable dins dels protocols i processos de comuni-

cació d’incidents i amenaces informàtiques, és que el CESICAT incorpora en la seva 
estructura un Centre de Resposta a Incidents transversal (CESICAT-CERT). Aquest 
servei, fonamental per assegurar la protecció i la resposta de seguretat envers pos-
sibles incidents adreçats especialment als sistemes digitals corporatius del sector 
públic català, gestiona tots els incidents que es produeixen en l’àmbit, ja sigui com a 
conseqüència dels problemes detectats pels usuaris o com a conseqüència de la de-
tecció proactiva dels incidents. Aquesta detecció proactiva es realitza mitjançant la 
informació disponible dels elements de seguretat i sondes corporatives desplegades 
a la infraestructura.
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La tasca del CESICAT-CERT té un caire proactiu de protecció, informant de 
manera immediata, als usuaris en general, de les vulnerabilitats a nivell global que 
sorgeixen, possibilitant coneixement de les amenaces informàtiques més importants 
que poden comportar riscos importants a les TIC. L’equip doncs realitza comunica-
cions i alertes de seguretat (a la mateix web de l’entitat) per tal de garantir el conei-
xement públic de les principals amenaces a que poden estar exposats els sistemes 
d’informació i els seus usuaris.

Servei d’anàlisi de tendències
El servei d’anàlisi de tendències té la missió de vetllar per l’alineament dels 

serveis del CESICAT amb les experiències internacionals de referència mitjançant 
l’anàlisi de tendències en la ciberseguretat per tal de poder evolucionar els serveis i 
interpretar el risc en seguretat de la informació.

Amb aquesta finalitat, el servei publica mitjançant la web del CESICAT i d’al-
tres canals de tercers, informes de tendències i de prospectiva per tal de comunicar 
quines són les principals tendències en el mercat de la ciberseguretat. Aquests infor-
mes han de permetre a tercers conèixer cap on evoluciona el sector i els principals 
ciberatacs, per tal de permetre la presa de decisions per a fer-hi front.

El Programa Internet Segura i la formació 
El CESICAT realitza tasques de conscienciació i sensibilització amb el Progra-

ma Internet Segura. En aquest context, el CESICAT treballa per garantir que l’admi-
nistració, les empreses i la ciutadania utilitzin els recursos TIC d’una forma segura. 
Amb aquest objectiu, es realitzen activitats de divulgació, formació i consciencia-
ció mitjançant l’elaboració de continguts i recursos formatius que ajuden a prevenir 
situacions de risc per a la seguretat d’aquests mitjans.

El Programa s’alinea amb els objectius de l’Estratègia per un Internet millor per 
a nens i nenes de la Comissió Europea a través del programa Safer Internet, orientat 
a menors i joves, però amb el focus obert també a la ciutadania en general, incloent-
-hi els aspectes de promoció de la confiança i la ciberseguretat que afecten a tots els 
usuaris d’internet, les TIC i les xarxes socials.

El CESICAT, a través del Programa Internet Segura, ha establert diferents acords 
i col·laboracions com són el conveni de treball amb la DGAIA per a promoure for-
mació als professionals del servei 116 111 Infància Respon, l’acord de col·laboració 
amb la campanya global STOP.THINK.CONNECT, i la participació en activitats 
organitzades per Insafe i Inhope dins el marc dels treballs realitzats per SICs d’Eu-
ropa (activitats de sensibilització i participació de menors, treball amb línies d’ajuda, 
i denúncies de continguts dins el projecte Better Internet for Kids).

Per la seva banda, el servei de formació del CESICAT consisteix en l’elaboració 
i prestació d’activitats formatives que es peticionen específicament per la Generalitat 
de Catalunya i administracions públiques per tal de millorar les seves competències 
i coneixements en matèria de seguretat TIC. Aquesta formació versa sobre els tres 
elements principals: tècnics, legals i organitzatius.

Així doncs, s’engloben xerrades formatives i de conscienciació, entorns virtuals 
d’aprenentatge en línia, preparació de material docent, guies i notícies, organització 
d’esdeveniments i avaluació dels continguts a transmetre. També es proporcionen 
coneixements sobre la seguretat de les TIC a empleades i empleats públics per tal 
de ser capaços d’aplicar aquests coneixements en l’àmbit professional o per formar a 
professionals que puguin transmetre’ls a altres treballadores i treballadors de l’àm-
bit públic.

El principal objectiu és informar i educar a les usuàries i als usuaris d’una orga-
nització, augmentant la sensibilitat i la consciència davant de les amenaces relacio-
nades amb la seguretat de la informació promovent bones pràctiques. És necessari 
dur a terme una tasca de sensibilització de les àrees usuàries i els responsables de 
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gestió de l’organització, per tal d’aconseguir disposar d’una infraestructura en ple 
funcionament.

Finalment, és rellevant mencionar que el CESICAT està implementant un model 
d’enquestes integrat en els actuals sistemes de valoració de serveis que es disposen 
per a la Generalitat de Catalunya i l’administració local, corresponentment. Els re-
sultats es presentaran en el termini establert a la present resolució.

Pel que fa al Consorci AOC, està realitzant enquestes de satisfacció sobre els 
seus principals serveis des de 2017. El volum acumulat fins a dia d’avui ha estat de 
331.000 enquestes respostes, 320.000 de les quals han estat respostes per la ciutada-
nia i 11.000 per part de treballadors públics.

Els serveis sobre els que se sol·licita la seva valoració són els següents: 
– EACAT
– eNOTUM
– ERES
– eTauler
– eTRAM
– eValisa
– idCAT
– Seu-e 2.0 i Transparència
– Via Oberta
Les valoracions acumulades dels serveis d’estar «molt satisfet/a» o «satisfet/a» 

en percentatge són: 
– EACAT: 62,89%
– eNOTUM: 70,29%
– ERES: 33,33% Aquesta baixa valoració és la que ha provocat que s’hagi des-

envolupat una versió nova que en millora les seves funcionalitats i rendiment. Quan 
disposem d’enquestes de satisfacció del nou Programa ERES 2.0 en presentarem els 
resultats al Parlament tal i com ens insta la Resolució.

– eTauler: 77,19%
– eTRAM: 86,69%
– eValisa: 69,26%
– idCAT: 83,72%
– Seu-e 2.0 i Transparència: 83,72%
– Via Oberta: 64,03%
La metodologia emprada és Net Promoter Score (àmpliament utilitzada i prova-

da al sector privat) adaptada al sector públic, i classifica la valoració dels usuaris en 
tres nivells: molt satisfets, satisfets i insatisfets. Addicionalment, l’usuari pot expli-
car la motivació de la seva valoració i enviar idees, propostes de millora o suggeri-
ments a l’espai d’innovació oberta del Consorci AOC (https://aoc.uservoice.com/). 
Aquestes propostes són analitzades per part del Consorci AOC per a valorar si són 
susceptibles d’incorporar-se al servei i per ajudar a definir les prioritats futures dels 
evolutius.

Barcelona, 5 de juny de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

https://aoc.uservoice.com/
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Control del compliment de la Resolució 239/XII, sobre l’establiment 
d’una classificació d’instal·lacions de fitnes
290-00215/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39742 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.06.2019

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

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 239/XII, sobre l’establiment 
d’una classificació d’instal·lacions de fitnes (tram. 290-00215/12), us informo, amb el 
document annex facilitat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, 
de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 3 de juny de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex

Informe de compliment de la Resolució 239/XII del Parlament de 
Catalunya, sobre l’establiment d’una classificació d’instal·lacions de 
fitnes (NT.: 290-00215/12)
En compliment de l’esmentada Resolució, us fem avinent el següent:
A data d’avui, hi ha disponibles diverses eines per certificar la qualitat dels cen-

tres de fitnes.
D’una banda, el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalu-

nya (PIEC), aprovat pel Decret 95/2005, de 31 de maig, estableix els requeriments 
tècnics que es consideren necessaris per tal que els equipaments esportius complei-
xin els principis rectors de la política esportiva de la Generalitat de Catalunya, es-
tablerts en el títol preliminar de la Llei de l’esport, que té com a objectius bàsics el 
foment, la divulgació la planificació i la coordinació, l’execució, l’assessorament i la 
implantació de la pràctica de l’activitat fisicoesportiva arreu de Catalunya.

El PIEC abasta tots els equipaments esportius d’ús col·lectiu que es troben dins 
del territori de Catalunya. No obstant això, els equipaments dels quals són titulars 
les entitats de caràcter públic i les entitats privades inscrites o adscrites al Registre 
d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i tots aquells equipaments de ti-
tularitat d’altres entitats, gestionats per aquests col·lectius, quedaran afectats per les 
determinacions del Pla director, sense perjudici del compliment de les altres dispo-
sicions legals aplicables.

La diversitat de tipus i el diferent grau de complexitat dels equipaments, difi-
culten la sistematització i l’adopció d’un cos normatiu d’aplicació general. Per això, 
el Pla director estableix d’una banda, unes normes tècniques preceptives, dividides 
en tres àmbits d’exigència creixent. El primer marca els mínims que tot equipament 
esportiu ha d’assolir. El segon afegeix aquells aspectes que també s’han d’observar 
si s’ofereix un servei esportiu. El tercer nivell es restringeix a les instal·lacions es-
portives convencionals de nova construcció que ofereixin un servei esportiu o a la 
reforma o ampliació de les existents. També proposa uns criteris recomanats per al 
disseny i la construcció dels equipaments i uns requeriments específics per a les ins-
tal·lacions de la xarxa bàsica i dels centres educatius.

La Proposició de llei de l’esport i l’activitat física, que està sent elaborada amb 
les aportacions i el consens dels agents del sector, també preveu el PIEC com el 
document per a l’ordenació i la classificació del sistema d’infraestructures i espais 
esportius a Catalunya.

En aquests moments el Consell Català de l’Esport està redactant l’actualització 
del PIEC.
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El Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya obliga tam-
bé al compliment de les normes europees. Així per exemple, tot el material espor-
tiu dels gimnasos ha d’acreditar el compliment de la norma que li sigui d’aplicació 
mitjançant el marcatge CE.

El Comitè Europeu de Normalització, mitjançant el Comitè Tècnic de Normalit-
zació CEN/TC-136 «Sports, playground and other recreational equipment», elabora 
les normes d’harmonització en matèria esportiva. Qualsevol iniciativa normativa cal 
fer-la mitjançant la participació en aquest grup de treball, que és obert. Per fer-ho, 
cal sol·licitar-ho a l’Associació Espanyola de Normalització (AENOR), amb el suport 
del Consell Català de l’Esport, que forma part d’aquest Comitè.

Son rellevants les normes:
– UNE-EN 913: 2009 Equipos para gimnasia. Requisitos generales de seguridad 

y métodos de ensayo.
– UNE-EN 12346: 1998 Equipos para gimnasia. Espalderas, escalas y estructu-

ras de trepa. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
– UNE-EN ISO 20957-1: 2014 Equipos fijos para entrenamiento. Parte 1: Requi-

sitos generales de seguridad y métodos de ensayo. (ISO 20957-1: 2013).
– UNE-EN 957-2: 2003 Equipos fijos para entrenamiento. Parte 2: Equipos para 

entrenamiento de la fuerza; requisitos técnicos específicos de seguridad y métodos 
de ensayo adicionales.

– UNE-EN ISO 20957-4: 2017 Equipos fijos para entrenamiento. Parte 4: Ban-
cos para entrenamiento de la fuerza. Requisitos específicos de seguridad y métodos 
de ensayo adicionales. (ISO 20957-4: 2016).

– UNE-EN ISO 20957-5: 2017 Equipos fijos para entrenamiento. Parte 5: Bici-
cletas estáticas y aparatos para entrenamiento de la parte superior del cuerpo. Re-
quisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales. (ISO 20957-5: 
2016).

– UNE-EN 957-6: 2011+A1: 2014 Equipos fijos para entrenamiento. Parte 6: 
Simuladores de carrera, requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo 
adicionales.

– UNE-EN 957-7: 1999 Equipos fijos para entrenamiento. Parte 7: Máquinas de 
remo, requisitos de seguridad específicos y métodos de ensayo adicionales.

– UNE-EN ISO 20957-8: 2018 Equipos fijos para entrenamiento. Parte 8: Simu-
ladores de marcha, simuladores de escalera y simuladores de escalada. Requisitos 
específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales. (ISO 20957-8: 2017).

– UNE-EN ISO 20957-9 Equipos fijos para entrenamiento. Parte 9: Entrenado-
res elípticos, requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales. 
(ISO 20957-9: 2016).

– UNE-EN ISO 20957-10: 2018 Equipos fijos para entrenamiento. Parte 10: Bi-
cicletas de ejercicio con volante fijo o sin volante libre. Requisitos específicos de se-
guridad y métodos de ensayo adicionales. (ISO 20957-10: 2017).

– EA 0054: 2015 Servicios para la práctica de actividades deportivas.
Actualment es troba en procés de redacció la norma PNE-prEN 17229 Centros 

de fitness. Requisitos para las instalaciones y el funcionamiento del centro. Requi-
sitos operacionales y de gestión. Aquesta norma establirà els criteris per poder ava-
luar-los i qualificar-los.

El Govern va establir els criteris per acreditar la qualitat ambiental dels centres 
de fitnes mitjançant el Distintiu de garantia de qualitat ambiental dels centres espor-
tius (Resolució TES/2814/2016, de 28 de novembre):

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_
sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_am-
bientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/categories_i_
sol_licituds/serveis/centres_esportius_320/

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/categories_i_sol_licituds/serveis/centres_esportius_320/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/categories_i_sol_licituds/serveis/centres_esportius_320/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/categories_i_sol_licituds/serveis/centres_esportius_320/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/distintiu_de_garantia_de_qualitat_ambiental/categories_i_sol_licituds/serveis/centres_esportius_320/
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També es pot avaluar l’eficiència energètica de l’edifici mitjançant l’etiqueta de 
l’ICAEN: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/.

Així mateix, com qualsevol empresa, les instal·lacions de fitnes poden demos-
trar la qualitat del sistema de gestió de la seva organització amb el compliment de 
la norma ISO 9001, del sistema de gestió ambiental amb la ISO 14001 i de la gestió 
energètica amb la ISO 50001, que poden certificar amb l’auditoria d’un laboratori 
acreditat.

En aquest sentit, un altre instrument que requerís la creació d’una estructura ad-
ministrativa per gestionar una nova categoria de certificació seria contrària a la vo-
luntat de millora i simplificació de l’Administració.

És per aquest motiu que, en compliment de la Resolució de referència, la Secreta-
ria General de l’Esport i l’Activitat Física, mitjançant el Consell Català de l’Esport, 
conjuntament amb l’Associació catalana d’entitats de gestió d’instal·lacions esporti-
ves públiques, està desenvolupant un projecte per implantar un sistema d’acreditació 
(segell) per a vetllar per la qualitat i la millora de les instal·lacions públiques mu-
nicipals que no comporti cap nova estructura administrativa. A data d’avui, s’està 
realitzant una prova pilot.

La voluntat de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física és fer ex-
tensiu el sistema a la resta d’instal·lacions esportives.

Gerard M. Figueras i Albà, secretari general

Control del compliment de la Resolució 240/XII, sobre l’evolució de 
l’aplicació de la renda garantida de ciutadania
290-00216/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39829 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.06.2019

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 240/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’evolució de l’aplicació de la renda garantida de ciutadania.

Som conscients que disposar d’aquesta informació és un element important a 
l’hora d’analitzar l’evolució de la renda garantida de ciutadania. En aquest sentit es-
tem analitzant de quina manera es pot portar a terme, tenint en compte que la llei 
no preveu com a obligatori per part del beneficiari de la prestació, informar sobre els 
motius de no acollir-se a la prestació complementària d’activació. Es tracta, doncs, 
d’un dret del ciutadà i això dificulta poder disposar d’aquesta informació.

Barcelona, 30 de maig de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/
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Control del compliment de la Resolució 261/XII, sobre l’impuls a la 
implantació de la finestreta única empresarial a Barcelona
290-00237/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39745 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.06.2019

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 261/XII, sobre 
l’impuls a la implantació de la finestreta única empresarial a Barcelona (tram. 290-
00237/12), us informo del següent:

Quant al punt a) de la Resolució, l’entrada en vigor Llei 16/2015, de simplificació 
administrativa, preveu:

1. Un marc jurídic molt més afavoridor per les empreses de les lleis anteriors 
existents:

i) introdueix els règims d’intervenció mínima: declaració responsable i comuni-
cació prèvia; ii) estandarditza els requeriments i procediments pel 75% de l’activitat 
econòmica del país; 2. La necessitat d’adhesió dels Ajuntaments a la Finestreta Úni-
ca Empresarial (FUE) per tal de poder oferir als empresaris un millor servei, oferint 
un any de temps per assolir aquesta adhesió.

D’altra banda, la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les admi-
nistracions públiques, té una afectació destacada respecte a l’activitat econòmica, 
perquè modifica la relació de les empreses amb l’administració introduint l’obliga-
torietat de ser electrònica.

Per tal de facilitar el compliment d’ambdues normes, el consorci AOC posa a 
disposició dels ajuntaments uns tràmits electrònics estàndard que permeten legalit-
zar l’activitat econòmica complint amb les dues lleis a cost zero per l’administració 
local (solució e-tram). Ara bé, també és possible que els ajuntaments disposin dels 
seus propis aplicatius i els vulguin adaptar.

Sent així, durant aquests anys des de l’entrada en vigor de la llei 16/2015, de sim-
plificació administrativa, l’Oficina de Gestió Empresarial del Departament d’Em-
presa i Coneixement, com a impulsora de la FUE a Catalunya, ha mantingut moltes 
reunions tècniques i també de tipus polític amb l’Ajuntament de Barcelona, amb 
interlocutors diferents en cada canvi d’equip. Tot i que per adherir-se a la FUE es 
pot aplicar directament la Llei 16/2015 i emprar les solucions comunes que ofereix 
el Consorci AOC, en aquestes reunions els representants de l’Ajuntament de Barce-
lona han traslladat la voluntat de modificar les seves ordenances municipals i el seu 
sistema tecnològic per poder esdevenir FUE. Per tal de facilitar la tasca d’adhesió 
a l’Ajuntament es va crear un Grup de Treball conjunt per resoldre les possibles di-
ficultats, però la realitat és que fa mesos que esperem nova proposta de data perquè 
ens indiquin com continuar.

Per aquest motiu, a la comissió Mixta Generalitat - Ajuntament de Barcelona que 
va tenir lloc el passat mes de juliol 2018 es va demanar incorporar dins de l’ordre 
del dia un punt relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament a la FUE. En l’esmentada sessió, 
el primer tinent d’Alcalde va indicar que ho tenien tot a punt per implantar-la, però 
tenien dubtes jurídics. A data d’avui, no tenim cap novetat per part seva al respecte.

Addicionalment, tan bon punt es va aprovar aquesta Resolució 261/XII, sobre 
l’impuls a la implantació de la finestreta única empresarial a Barcelona, des del De-
partament d’Empresa i Coneixement, a través de la Secretaria d’Empresa i Compe-
titivitat, es va contactar amb el primer tinent alcalde de l’Ajuntament de Barcelona 
i des de l’Oficina de Gestió Empresarial es va contactar també amb els principals 
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responsables tècnics del Departament de Llicències d’activitat per posar-los en co-
neixement de l’esmentada resolució. No s’ha obtingut resposta d’aquests contactes.

Sent així, per part de la Generalitat s’han fet totes les accions possibles per acon-
seguir l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la FUE. Ara bé, una de les difi-
cultats que ens han traslladat des de l’Ajuntament és la impossibilitat d’aprovar una 
modificació a l’ordenança que regula les activitats ja que no han comptat amb els 
suports necessaris.

Caldria aconseguir un compromís al més alt nivell d’una data en la que preveuen 
complir amb aquestes normes, ja que l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la 
FUE és cabdal, no només per la consolidació i comunicació massiva del projec-
te FUE, ja que es tracta de l’ajuntament més gran tant en població com en activi-
tat econòmica, sinó per l’afectació i càrregues administratives sobre les empreses 
que els canvis jurídics de la Llei 16/2015, de simplificació administrativa i la Llei 
39/2015, de procediment administratiu han introduït, i que en aquest moment no 
se’n beneficien.

A dia d’avui a Catalunya comptem amb una Finestreta Única Empresarial conso-
lidada, donat que l’adhesió d’ajuntaments a aquest model és actualment del 98% (917 
ajuntaments FUE i 12 ajuntaments en desplegament, dels 947), restant pendent que 
els 18 ajuntaments restants s’adhereixin, destacant entre ells a l’Ajuntament de Bar-
celona, Sitges, Arenys de Mar i Cubelles com ajuntaments més grans en població.

Per tant, per tal de donar compliment a la instància feta per part del Parlament 
de Catalunya, abans del 30 de setembre de 2019 l’Ajuntament hauria d’haver-se ad-
herit a la FUE.

Pel que fa al punt b), la Generalitat de Catalunya ha aprovat diversos plans que 
han ajudat a fer realitat la FUE. Amb l’aprovació el 8 de gener del 2019 del Pla de la 
FUE 2019-2021 per part del Govern, una de les mesures introduïdes és tenir dispo-
nibles pel canal electrònic tots els tràmits inclosos en la FUE abans que es complei-
xi el termini previst pel Reial Decret 11/2018, del 31 d’agost, que modifica els termi-
nis d’entrada en vigor de la tramitació electrònica en les administracions públiques 
establerta en la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú.

L’aplicació del 155 ha endarrerit un seguit de decisions i inversions necessàries 
per poder finalitzar la implantació electrònica dels tràmits, ha fet que a dia d’avui 
tinguem un 66% de tràmits en electrònic i encara un 34% de tràmits en presencial, 
del total dels 551 tràmits que presenta el Catàleg FUE.

Tot i això, en aquests moments la implantació electrònica de tràmits està avan-
çant a bon ritme i es preveu complir els terminis establerts per la normativa.

Quant al punt c), en relació amb les accions comunicatives, durant el pla d’ac-
ció 2015-2017 s’han realitzat nombroses accions de difusió per donar a conèixer la 
FUE, tant a nivell intern (treballadors de les diferents administracions públiques 
catalanes) com extern (persones empresàries i emprenedores). Aquestes accions de 
difusió s’han realitzat en col·laboració amb les entitats representatives de l’Adminis-
tració Local: fins a 22 accions de difusió amb Diputacions, Associació Catalana de 
Municipis i Federació de Municipis de Catalunya i també amb entitats representati-
ves del sector empresarial. Es va fer un acte de reconeixement als ajuntaments pio-
ners en adherir-se a la FUE, s’han enviat cartes de reconeixement a la resta d’ajunta-
ments adherits, es va preparar un paquet de documentació «Benvingut a la Fue» per 
als ajuntaments: logotip descarregable, fulletons, quadres i documents orientatius.

També s’han publicat fulletons per al públic general (obrir és més fàcil, com fer-
se autònom, com registrar una marca).
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Canal empresa @FUEmpresacat

Any
Novetats 

publicades
Avisos FUE 

personalitzats
TUITS

etiqueta 
#FUEtràmits

2015 132 58 1.758 39

2016 125 51 1.854 77

2017 155 83 1.087 142

2018 178 65 1.593  108

Total 590 257 6.292 366

Ara bé, és cert que tenint en compte l’elevat nombre d’habitants que aglutina 
Barcelona, no es pot fer una acció comunicativa massiva mentre l’Ajuntament de 
Barcelona no estigui adherit, ja que per a les persones que vulguin obrir un negoci 
a Barcelona no serà d’aplicació i portarà a confusió. En aquest sentit tenim pendent 
fer una nova càpsula de vídeo del 012.

Tot i això, el cert és que disposem d’una FUE plenament operativa que connecta 
les diferents administracions públiques catalanes d’una forma pionera a Europa. Per 
tant, en el nou pla d’acció FUE aprovat (2019-2021), s’han previst accions de difusió 
dels serveis actualment disponibles als empresaris i als professionals, però també 
nous serveis que ens possibilitin tenir una comunicació bidireccional, habilitant-se 
canals d’escolta activa que permetin conèixer de primera mà les necessitats dels em-
presaris i els seus professionals.

Finalment, pel que fa al punt d), el mecanisme d’informació per a la reducció 
d’obstacles és un dels principals elements que ens permet avaluar el compliment de 
la Llei 16/2015 i, alhora, ens ofereix informació sobre aquells punts concrets de la 
regulació que imposen més traves i barreres a l’activitat dels operadors econòmics. 
Així, el mecanisme d’informació té una doble utilitat: per una banda, és una via de 
reclamació per als operadors econòmics, doncs troben una finestra on acudir si es 
troben en una situació puntual d’indefensió en relació a la seva activitat econòmica 
davant l’administració pública; d’altra banda, i de forma generalista, aquest conjunt 
de reclamacions dona molta informació sobre els principals focus de conflicte que, 
òbviament, identifiquen en primer terme els operadors econòmics. Per exemple, el 
mecanisme d’informació ha servit per acreditar la necessitat d’un sistema de control 
ex-post més clar i senzill i la necessitat de regular els règims d’intervenció adminis-
trativa d’activitats noves que no es trobaven sobre el paraigües de la Llei 16/2015, 
com ara els «Escape rooms». Per tant, aquest mecanisme és un element clau en el 
sistema d’escolta activa que s’ha detallat anteriorment. Cal apuntar que la Comissió 
per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor, mitjançant 
l’òrgan administratiu encarregat de gestionar aquest mecanisme, rep i analitza la re-
clamació i proposa aquella solució més respectuosa amb l’interès general.

Malgrat restar acreditada la utilitat d’aquest mecanisme d’informació, les re-
clamacions i consultes aportades presenten una tendència decreixent. És necessari 
dur a terme un nou impuls per tal que els operadors econòmics siguin coneixedors 
d’aquesta eina i que permeti, de nou, contribuir a solucionar aquelles barreres més 
rellevant a l’activitat econòmica. En aquest sentit, es duran a terme les següents ac-
tuacions:

– Es durà a terme un nou mailing a totes les Cambres de Comerç, principals pa-
tronals (CECOT, PIMEC, Foment) i principals col·legis professionals, tal i com ja 
es va fer durant el 2016 anunciant la posada en funcionament d’aquest instrument. 
No obstant, aquesta vegada es farà especial èmfasi a què cal dur a terme un trasllat 
d’aquesta informació, per part d’aquestes institucions, a tots els seus membres i en-
titats que representen. D’aquesta manera, s’assegurarà que totes les entitats partícips 
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d’una patronal i/o una Cambra de Comerç coneixeran l’existència d’aquest mecanis-
me de resolució de conflictes.

– L’OGE, com a principal organisme administratiu que té contacte directe amb 
els operadors econòmics, ha informat de l’existència d’aquest instrument en tots 
aquells fòrums i espais on fa difusió de la FUE i de la simplificació administrativa, 
com a via dels interessats per informar de tot allò que, des del seu parer, és contra-
ri a la llei de simplificació i als principis de bona regulació. D’altra banda, també 
s’ha donat a conèixer aquest instrument a tot el personal de les oficines OGE arreu 
del territori, de manera que es pugui donar a conèixer aquest instrument de forma 
transversal arreu de Catalunya.

– La Direcció General de Difusió dissenyarà, juntament amb la Direcció Ge-
neral de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, una estratègia de difusió 
per a què el mecanisme d’informació es doni a conèixer entre els empresaris, autò-
noms, emprenedors i, en general, a tota la ciutadania. Aquesta campanya no tindrà 
un públic objectiu tan concret com el que pugui tenir el mailing o les sessions de 
l’OGE, però contribuirà a donar a conèixer aquest mecanisme a un gran ventall de 
la societat per tal que sigui un procediment conegut pel conjunt de la ciutadania.

– Finalment, s’ha proposat una modificació legal d’aquest procediment, fins ara 
regulat a l’article 10 de la Llei 16/2015. L’Avantprojecte de Llei d’impuls de l’activi-
tat econòmica en un entorn digital proposa una nova redacció d’aquest mecanisme 
per tal que aporti major seguretat jurídica i el doti de més abast legal, de manera 
que pugui donar compliment a la seva missió des d’una vessant jurídica oportuna.

Barcelona, 29 de maig de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 25/XII, sobre les condicions 
laborals dels treballadors del sector turístic i la creació d’un 
segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la 
restauració
390-00025/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 39832 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.06.2019

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 25/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre les condicions laborals dels treballadors del sector turístic i la creació d’un 
segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració, us tra-
meto l’informe de compliment següent:

En referència al compliment de la iniciativa, cal a dir què, s’ha dut a terme la 
proposta a efectes de concertació en el si del Consell de Relacions Laborals, de l’ela-
boració d’un protocol de bases per l’establiment dels àmbits del sector i els elements 
que portin a la consecució d’un segell de treball just i de qualitat.

El Consell de Relacions Laborals és l’òrgan col·legiat que constitueix un espai 
estable de diàleg i concertació social i l’òrgan de participació institucional en matè-
ria de relacions laborals a Catalunya. Està integrat per les organitzacions sindicals 
i empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat.
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La missió principal del Consell consisteix en impulsar i consolidar un marc ca-
talà de relacions laborals perquè les relacions de treball s’adaptin de forma perma-
nent a l’entorn i la seva evolució es vinculi a les necessitats del sistema productiu de 
Catalunya.

Les seves funcions bàsiques són fomentar i facilitar la participació dels agents 
socials en el disseny i posada en pràctica de les polítiques laborals per mitjà del dià-
leg i la concertació social entre els agents socials i l’Administració de la Generalitat, 
mitjançant els òrgans següents: Ple, Mesa de Coordinació i les diferents Comissió i 
grups de treball dels diferents àmbits de les relacions laborals com ara la negocia-
ció col·lectiva, la seguretat i salut en el treball, la subcontractació laboral, la igualtat 
d’oportunitats i temps de treball, la inspecció de treball i la responsabilitat social, 
entre d’altres. A més, dóna suport a la millora dels continguts i l’estructura de la ne-
gociació col·lectiva a Catalunya

En el marc de les propostes de planificació anual, el passat 21 de desembre de 
2018, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, 
reunides en la sessió del Ple del Consell de Relacions Laborals, van aprovar el nou 
Pla de treball 2019.

Aquesta planificació ha estat elaborada a partir de les de línies prioritàries esta-
blertes en l’anterior Ple del Consell celebrat durant el mes de juliol, on es van tenir 
en compte els continguts de l’Acord Interprofessional de Catalunya 2018-2020 i del 
Pla de Govern de la XII legislatura, a més d’objectius i actuacions amb vocació de 
permanència i previstos en les planificacions anteriors que responen a interessos 
compartits.

Caldrà incorporar al Pla de Treball 2019 del Consell la creació d’un segell de 
treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració i sotmetre-ho 
a ratificació del Ple, un cop ajustat el requeriment a la competència de l’organisme 
coordinant amb la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball i 
amb la Direcció General de Turisme.

Cal posar de manifest que, en les diferents comissions del Consell de Relacions 
Laborals, s’aborda directament, i no sols per aquest sector tot allò que fa referència 
a qualificar tots aquells elements inherents al model de subcontractació de l’activitat 
productiva vigent en la norma estatal bàsica, tots aquelles elements referents l’ús de 
models de subcontractació per organitzacions multiserveis, tots aquelles elements 
de reducció de la bretxa salarial i tots els elements relacionats amb la responsabi-
litat social, dels quals recentment s’han publicat, i per tots els sectors, el marc de 
referència, les recomanacions en la negociació col·lectiva i la guia d’eines de gestió 
per a PIMES, així com la incorporació del Objectius de de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS).

Cal també informar que, de la mà de L’Institut Català de Seguretat i Salut Labo-
ral, en compliment de les lleis de prevenció de riscos laborals, en especial atenció a 
la sobrecàrrega de treball, està elaborant un estudi tècnic de recomanacions sobre 
les condicions de treball i l’activitat de les cambreres de pis que actualment està en 
fase de correcció ortogràfica i maquetació, el qual dotarà d’elements objectius per 
determinar un dels elements essencials del segell.

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral està col·laborant amb l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona, en un estudi, anomenat «Salut i treball al sector del tu-
risme de Barcelona. Condicions de treball, ocupació, benestar i salut en personal 
d’hotels i restauració de la ciutat de Barcelona», sobre les condicions de treball del 
sector turístic a la ciutat de Barcelona, que es va iniciar l’any 2018, el qual en breu 
tindrà els seus resultats, i del qual en sorgirà la proposta dels elements relatius a con-
dicions laborals que en la proposta a concertat, es van concretar.

Barcelona, 16 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Moció 45/XII, sobre contaminació, 
qualitat de l’aire i salut pública
390-00045/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 39596 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.06.2019

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 45/XII, sobre contaminació, qualitat 
de l’aire i salut pública (tram. 390-00045/12), us informo del següent: 

Pel que fa a l’apartat b, sobre els protocols d’actuació a la realitat urbana de cada 
àmbit territorial en cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica, us 
informo que actualment es disposa d’un protocol de comunicació acordat amb els 
diferents organismes implicats de la Generalitat i amb la resta d’administracions; 
tant les que formen part de la zona de protecció especial com els municipis de l’àrea 
d’influència (són aquells que generen una mobilitat significativa a la conurbació de 
Barcelona). Tot i això, per tal de reforçar els mecanismes d’actuació amb aquestes 
administracions, està previst fer convenis bilaterals que determinin les mesures a 
adoptar d’acord amb la naturalesa de cada institució.

Quant a l’apartat c, us informo que en el document base del «Pla d’actuació per 
a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció de l’ambient atmosfèric 
2010-2015», s’ha incorporat un apartat específic que contempla els efectes de la re-
ducció de NOx sobre el material particulat (PM10, PM2,5) i ozó troposfèric (O3).

Pel que fa a l’apartat f, l’ATM incorporarà en el Pla director urbanístic d’aparca-
ments d’enllaç, les mesures necessàries per afavorir la complementarietat entre el 
vehicle privat i el transport públic. Aquelles que no siguin pròpiament objecte d’un 
pla director urbanístic s’inclouran com a recomanacions.

Quant a l’apartat h, en el marc de la 2a Cimera de la qualitat de l’aire que va 
tenir lloc en data 7 de març de 2017, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità, el Port 
de Barcelona i representants locals dels municipis de la conurbació de Barcelona 
i el seu entorn, van signar una declaració institucional. A l’annex III d’aquest do-
cument i, concretament al punt q), es va sol·licitar «la creació d’una Àrea de Con-
trol d’Emissions (ECA) al mar Mediterrani (Med-ECA) per part de l’Organització 
Marítima Internacional (OMI) per limitar la contaminació de l’aire produïda pels 
vaixells d’acord amb el conveni internacional MARPOL 1973/1978, donant suport 
als esforços iniciats en aquest sentit per França i altres estats costaners del Medi-
terrani.»

Pel que fa a l’apartat i, en la declaració institucional esmentada en l’apartat ante-
rior, així com al seu annex II «Noves mesures reforçades per a la millora de la qua-
litat de l’aire a la conurbació de Barcelona», es determinen la manera com es duran 
a terme les accions que esmenten en aquest apartat.

Pel que fa a l’apartat j, actualment les subvencions previstes o obertes en l’àm-
bit de la mobilitat sostenible dins de la Generalitat de Catalunya, són les següents: 

1. Subvenció per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emi-
ssions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en 
zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric

Objectiu: foment de l’adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions des-
tinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric
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2. Programa MOVES. Incentius a la mobilitat eficient i sostenible
Objectiu: Concessió de subvencions pel programa d’incentius a la mobilitat efi-

cient i sostenible (Programa MOVES regulat per les bases publicades al Real De-
cret 72/2019, de 15 de febrer). Aquests ajuts estan regulats per l’IDAE i a Catalunya 
l’Institut Català d’Energia, n’és l’òrgan gestor. Hi ha 4 àmbits: 

Actuació 1: Adquisició de vehicles nous d’energies alternatives. Per als vehicles 
M1 (turisme) cal desballestar un vehicle de més de 10 anys. Per als vehicles N1 (fur-
goneta lleugera) cal desballestar un vehicle de més de 7 anys.

Actuació 2: Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, amb 
potències compreses entre càrrega vinculada i fins a una potència superior a 100kW.

Actuació 3: implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques.
Actuació 4: Implantació de mesures contingudes en plans de transport a la feina 

en empreses PTT (Planes de Transporte a centros de Trabajo) o (plans de desplaça-
ment d’empresa - PDE).

3. Subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de 
mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020

Objectiu: mitigació de les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle i 
d’adaptació al canvi climàtic per als ens locals.

Àmbits d’actuació: 
1. Mobilitat sostenible
2. Geotèrmia
3. Reducció recursos hídrics
4. Illes Urbanes de calor
Dins de l’àmbit de la mobilitat sostenible es divideix en: 
Actuació 1: Adquisició de vehicles nous matriculables per a la flota municipal de 

la tipologia següent: 
– Vehicles elèctrics: purs, d’autonomia estesa o híbrids endollables
– Vehicles d’hidrogen
– Vehicles de biogàs EURO V o superior
Actuació 2: Bicicletes i aparcament bicicletes.
Actuació 3: Instal·lacions de producció d’electricitat d’origen renovable destina-

des a la recàrrega dels vehicles municipals.
Quant a l’apartat k, el Departament de Territori i Sostenibilitat continua treba-

llant en la formació de carrils bicis segregats en les infraestructures viaries en què 
aquests siguin compatibles amb les condicions d’ús i la funcionalitat de la infraes-
tructura.

Per exemple, actualment es troben en fase avançada d’execució les obres de la 
via ciclista de Santa Pau, entre la urbanització de Can Blanc i l’àrea d’aparcament 
del volcà de Santa Margarida seguint el recorregut de la Gl-524 i s’ha impulsat la 
redacció del projecte constructiu de la via ciclista prolongació de l’anterior entre el 
nucli urbà d’Olot i la urbanització de Can Blanc. També estan en execució les obres 
de la via ciclista de Breda fins a l’estació del ferrocarril, al llarg de la carretera Gl-
552. Així mateix, s’ha impulsat la redacció del projecte de la tercera fase de la via 
ciclista del Ter o de la passarel·la de vianants i ciclistes a la T-315 a Reus.

També, s’ha impulsat la construcció de vies ciclistes mitjançant la convocatò-
ria realitzada per subvencionar les entitats locals, mitjançant el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER).

Pel que fa a l’apartat l, el Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la 
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat ha continuat amb la seva tasca de 
potenciar l’establiment de Carrils Bus-Vao.

En aquest sentit, cal tenir en compte que ja està enllestit el projecte de Nou car-
ril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat, 
que suposarà una inversió d’uns 35 M€, amb la previsió de poder licitar les obres 
enguany.
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El Departament de Territori i Sostenibilitat també ha redactat el projecte d’un 
carril bus d’entrada a Barcelona per la B-23, aprofitant la mitjana de la carretera, 
entre Molins de Rei i la Diagonal. Aquesta actuació hauria de ser desenvolupada pel 
Ministeri de Foment com a titular de la via.

Igualment, s’ha previst redacció el projecte de «Nova infraestructura. Implan-
tació d’un carril bus d’entrada a Barcelona a l’autopista C-31 del PK 215,705 al 
208,661. Tram: Montgat-Barcelona».

Dins del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, que desenvolupa s’està analitzant 
la xarxa de serveis BRCat (Bus Ràpid Trànsit) corresponent per tal que es puguin 
programar els corredors de desenvolupament de pla BRCat. A més del Vallès, al-
tres corredors identificats són el Blanes-Lloret, el Girona-Salt o el Tarragona-Reus.

Pel que fa a l’apartat o, l’acord de la Cimera del 6 de març de 2017 preveu que 
anualment es reuneixi l’òrgan de seguiment on s’ha de reportar el grau de compli-
ment de les mesures. A més, es va acordar a la Cimera que en una periodicitat infe-
rior (cada semestre) es produeixin reunions de seguiment amb els òrgans de gestió 
(ajuntaments i secretaria de Mobilitat i Medi Ambient del Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat). També, cal remarcar les reunions que es desenvolupen amb una 
periodicitat inferior amb trobades dels grups de treball de les diferents línies d’ac-
tuació.

Pel que fa a l’apartat p, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), com a vector 
residus, ha participat en les autoritzacions de la planta de tractament per a l’elimi-
nació de la contaminació química de l’embassament de Flix i del dipòsit controlat 
per a residus no perillosos construït ad hoc per ubicar els sediments un cop tractats.

En aquest sentit, els dos establiments estan inscrits al Registre General de Per-
sones Gestores de Residus de Catalunya, la planta amb el codi E-1450.13 i el dipòsit 
amb el codi E-1343.12, i estan sotmesos als controls i les inspeccions que es realit-
zen dins de les competències de l’ARC.

Al recinte industrial d’ERCROS a Flix, par part de l’empresa i sota el control 
i supervisió de l’ARC s’han realitzat actuacions de descontaminació del subsòl i 
enderroc de construccions que han incorporat mesures de prevenció per evitar la 
emissió de contaminats volàtils i partícules a l’atmosfera i vetllar per la salut dels 
treballadors i de les persones del municipi. En concret: 

1. Per a la descontaminació del sòl amb la tècnica d’extracció de vapors del sòl 
(SVE1) a 5 zones (antigues plantes PER2, TRI3, electròlisi III-IV, nau Alsuta i ma-
gatzem exterior) s’aplica un tractament als COV4 extrets del subsòl abans de la seva 
emissió a l’atmosfera amb 2 filtres de carbó actiu disposats en sèrie, de manera que 
quan es satura el 1r filtre sempre queda un 2n filtre amb capacitat de tractament. 
Es realitzen seguiments i controls dels vapor extrets, els vapors tractats i els vapors 
emesos a l’atmosfera, les mesures dels quals s’incorporen en les memòries semes-
trals que presenta l’empresa. Per part de l’ARC es realitzen visites periòdiques d’ins-
pecció dels sistemes d’extracció d’així com de la gestió del carbó actiu utilitzat en 
el tractament.

2. Pel que fa al desmantellament i enderroc d’instal·lacions (naus magatzem ex-
terior i nau Alsuta), s’ha seguit un protocol de control ambiental d’obra que preveia 
mesures de prevenció per minimitzar l’emissió de partícules i fins i tot es van aturar 
les feines en les situacions en que les condicions de vent eren desfavorable per evitar 
la dispersió de pols.

(Veure ubicació d’aquestes instal·lacions en el plànol annex.)

1.  SVE: acrònim del terme anglès Soil Vapour Extraction.
2.  PER: Percloroetilè o tetracloroetilè.
3.  TRI: Tricloroetilè.
4.  COV: compostos orgànics volàtils.
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Quant a l’apartat q, cal tenir present que els plans directors de Mobilitat i d’in-
fraestructures inclouran mesures per continuar amb l’electrificació progressiva de la 
xarxa pública, i dels vehicles de transport.

Així mateix, el PIRVEC (Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de 
recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya), aprovat l’any 2016, amb una dotació 
pressupostària de 5,8 M€ per a tot el període 2016-2019, provinents del pressupost 
de la Generalitat, té per objectiu convertir Catalunya en un país atractiu per al vehi-
cle elèctric mitjançant la garantia de subministrament energètic als usuaris i al parc 
de vehicles que circula per la principal xarxa viària catalana.

En relació amb el desplegament de la infraestructura de recàrrega elèctrica, la 
propera convocatòria d’ajuts d’aquest 2019, amb una dotació pressupostària prevista 
de 864.750 €, s’haurà finalitzat la Xarxa de Recàrrega Ràpida de Catalunya (amb un 
total de 100 estacions arreu de Catalunya).

Ara, cal un replantejament del PIRVEC orientat cap a facilitar la recàrrega vin-
culada en l’àmbit domèstic i empresarial, d’acord amb l’evolució de la infraestruc-
tura i els coneixements adquirits, així com de la realitat material pressupostària. 
Aquest replantejament del PIRVEC, en el qual l’Institut Català d’Energia hi està 
treballant, estendrà el seu horitzó temporal fins a l’any 2022. Pel que fa al seu abast, 
l’ICAEN està analitzant quines actuacions sobre la infraestructura de recàrrega 
elèctrica són necessàries desenvolupar, a fi i efecte de complementar les que el propi 
ICAEN gestionarà en el marc del pla MOVES (Programa de Incentivos a la Movi-
lidad Eficiente y Sostenible).

En aquest sentit, cal garantir de cara a futur que els pressupostos de la Generali-
tat dotin a aquest programa PIRVEC, estès fins l’any 2022, de l’aportació econòmica 
necessària per a desplegar aquesta infraestructura de recàrrega estratègica.

D’altra banda, el Pla PIRVEC continuarà treballant en la potenciació de l’Ali-
ança de Municipis per a la Interoperabilitat, creada el mes de juny de 2017 i que ja 
inclou 30 municipis, amb l’objectiu que, en una primera fase, qualsevol usuari de 
vehicle elèctric pugui fer ús d’aquests punts de recàrrega sense la necessitat de ter-
cers per al seu accionament i sense requerir dotar-se d’una targeta identificativa per 
a cada municipi. La interoperatibilitat ha d’evolucionar necessàriament cap a l’ober-
tura de les estacions de recàrrega mitjançant el telèfon mòbil.

Atès que es tracta d’una mobilitat altament tecnològica, també cal garantir la 
visibilitat dels punts de recàrrega des de qualsevol aplicació mòbil mitjançant el vi-
sor de dades obertes que gestiona l’Institut Català d’Energia, amb la consolidació 
d’aquest visor per a que proporcioni informació de punts de recàrrega en temps real 
i obert a plataformes internacionals de mobilitat elèctrica.

Addicionalment, en matèria d’electrificació del sector de la mobilitat, l’Institut 
Català d’Energia gestionarà durant l’any 2019 un programa d’ajuts econòmics dotat 
amb 7,3 M€, en el qual s’estableixen línies de subvenció a l’adquisició de vehicles 
elèctrics, instal·lació d’infraestructura de recàrrega elèctrica i instal·lació de siste-
mes de préstecs de bicicletes elèctriques, entre altres. Els fons econòmics d’aquest 
programa d’ajuts provenen de la territorialització del Pla MOVES, esmentat ante-
riorment, que va ser aprovat el mes de març pel govern central amb l’objectiu de 
promoure la mobilitat eficient i sostenible. La dotació pressupostària d’aquest Pla 
MOVES prové del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Finalment, en relació amb l’electrificació de la flota pública de vehicles, cal in-
dicar que tant l’Acord del Govern pel qual s’aprova el Pla d’estalvi i eficiència ener-
gètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la 
transició energètica de Catalunya, per al període 2018-2022, aprovat al desembre 
de 2018, com els criteris de compra pública agregada, incorporen l’objectiu de ga-
rantir que la flota pública de l’Administració de la Generalitat sigui elèctrica l’any 
2030.
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Cal donar compliment als objectius marcats per la Llei 16/2017, del canvi climà-
tic, en aquesta matèria (com a mínim, el 30% de la renovació de la flota de vehicles 
de la Generalitat de Catalunya s’ha de realitzar amb vehicles elèctrics el 2025, amb 
l’objectiu que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui elèctrica el 2030). 
Per això, l’ICAEN col·laborarà amb els departaments implicats en la compra públi-
ca de vehicles per a que emfatitzin en els plecs de licitació de compra o rènting de 
vehicles de flotes pròpies del Govern de la Generalitat de Catalunya, i sempre que 
sigui possible, la incorporació dels vehicles elèctrics.

Finalment, al llarg del 2018 s’ha mantingut la col·laboració entre ICAEN i el 
Gremi d’Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT) per impulsar la formació i les bones 
pràctiques dels instal·ladors en els projectes de punts de recàrrega vinculats domès-
tics en habitatges unifamiliars i sobretot en aparcaments comunitaris. Dins d’aques-
ta col·laboració, el 2018 s’han realitzat 11 cursos i s’han format, des de l’inici de la 
col·laboració, un total de 300 alumnes a tot el territori català.

La participació de l’ICAEN en la plataforma LIVE (Logística per a la imple-
mentació del vehicle eficient) ha estat una altra de les actuacions en l’àmbit de la 
mobilitat elèctrica. L’objectiu és promocionar la col·laboració público-privada amb 
la intenció de facilitar la introducció de la mobilitat sostenible a Catalunya i consci-
enciar els ciutadans dels seus avantatges.

Addicionalment, en matèria de promoció de la mobilitat elèctrica, del 5 al 7 
d’octubre de 2018, va tenir lloc la 8a edició de l’Expoelectric, l’esdeveniment més 
important de vehicles elèctrics i híbrids endollables del sud d’Europa, amb un as-
sistència total de prop de 23.000 visitants i prop de 70 expositors relacionats amb la 
mobilitat elèctrica.

També, en matèria de comunicació, l’ICAEN ha publicat una col·lecció d’info-
grafies sobre mobilitat elèctrica en el darrer any: 

– Tipus de punt de recàrrega, que explica les diferents opcions de recàrrega dis-
ponibles al mercat per a aplicacions domèstiques, punts d’accés vinculats al vehicle 
elèctric o punts d’accés públics.

– Tipus de vehicles elèctrics, on es descriuen les característiques bàsiques dels 
principals tipus de vehicles elèctrics disponibles al mercat: vehicles 100% elèctrics, 
vehicles elèctrics amb autonomia estesa i vehicles híbrids endollables.

– Esquemes d’instal·lació del punt de recàrrega vinculat, on es poden identificar 
fàcilment les diferents opcions per dur a terme un projecte de punt de recàrrega do-
mèstic vinculat.

– Com instal·lar un punt de recàrrega a casa, on s’explica com instal·lar un punt 
de recàrrega elèctric domèstic vinculat en cinc passos gràcies a la modificació del 
Codi Civil Català, que facilita la gestió amb la Comunitat de propietaris de l’apar-
cament.

Barcelona, 24 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Annex 
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Control del compliment de la Moció 46/XII, sobre el foment del món 
rural i de l’alta muntanya
390-00046/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 39685 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.06.2019

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 46/XII, sobre el foment del món 
rural i de l’alta muntanya (tram. 390-00046/12), us informo del següent:

Pel que fa al punt a, l’1 d’agost de 2017 es va constituir la Comissió Interde-
partamental sobre Despoblament Rural (Acord de GOV/120/2017) adscrita al De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la qual és l’encarregada 
d’avaluar la situació actual de despoblament d’algunes zones rurals de Catalunya i 
d’impulsar la coordinació i priorització de les polítiques en els diferents àmbits de 
govern que incideixen a reduir els perjudicis del desequilibri demogràfic i territorial 
del país i que afavoreixen el relleu generacional al món rural.

Aquesta Comissió està participada pels diferents Departaments de la Generali-
tat que tenen competències en les estratègies per afavorir el relleu generacional, la 
dinamització socioeconòmica i la qualitat de vida a les zones rurals, com són: el 
Departament de Presidència (incloent la presència de l’Institut Català de les Dones), 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat, Departament de Salut, Departament de Educació, Departament 
de Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència, Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, Departament de Cultura i Departament de Empresa 
i Coneixement.

La darrera reunió de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural 
va tenir lloc el passat 19 de febrer. En aquesta reunió es va acordar la creació de tres 
grups de treball, cadascun amb una temàtica diferent: polítiques generals, mobilitat 
i serveis i observatori socioeconòmic.

En quant a l’apartat b, la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Ru-
ral es troba en la fase inicial dels seus treballs, els quals s’estan duent a terme acon-
seguir els objectius marcats amb la màxima celeritat possible. Un dels objectius pri-
mordials és, precisament, establir una estratègia de desenvolupament i diversificació 
econòmica per les zones despoblades. Per tal de poder-ho dur a terme, la Comissió 
ha establert un calendari i ha format uns grups de treball per treballar de la manera 
més minuciosa possible cada matèria. Així mateix, està previst que abans de l’estiu, 
aquests grups de treball elaborin un informe final.

Pel que fa a l’apartat c, el Govern de la Generalitat sempre ha treballat per tal 
d’assegurar la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, ciutats, pobles, ciuta-
dans i empreses de Catalunya i, per això, és l’impulsor del desplegament de la xarxa 
pública de fibra òptica a tot el territori, amb l’objectiu de disposar d’un punt de pre-
sència efectiu al conjunt de municipis catalans i zones d’activitat econòmica l’any 
2023. Aquest desplegament serà imprescindible per poder facilitar el desplegament 
de les xarxes 5G al conjunt del país

En línia al Pacte Nacional per a una Societat Digital (PNSD) signat l’any 2016, 
es confirma com a objectiu fonamental, el desplegament i la gestió coordinada d’in-
fraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques, paràmetres als quals 
cal incorporar la millora de l’extensió de la cobertura mòbil en entorns rurals.
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L’aplicabilitat d’aquest objectiu en el camp de la connectivitat de la telefonia mò-
bil, arriba a finals de 2018, a un nivell de cobertura 3G + 4G a Catalunya, d’un 
91,1% del territori i al 99,7% de la població. (veure imatge)

Cal seguir treballant per aconseguir una millora contínua del nivell de cobertura, 
especialment dins dels entorns rurals, en base a la comunicació periòdica amb els 
operadors, així com una estreta col·laboració amb els actors del món rural, per tal 
de detectar, analitzar i donar solucions a les mancances encara existents al territori.

L’aparició de noves eines tecnològiques en el camp de la telefonia mòbil, com és 
el cas de la xarxa 5G, ve avalada per l’aprovació el passat 25 de febrer, de l’Acord 
del Govern de l’Estratègia 5G de Catalunya. Un dels 5 eixos que s’estableixen, és 
la Infraestructura 5G, que té com a principal objectiu accelerar el desplegament i 
la cobertura 5G arreu del territori, especialment a l’entorn rural i els polígons in-
dustrials, mitjançant la col·laboració entre administracions públiques i operadors de 
telecomunicacions. En aquest sentit, i tal com també s’indica a l’eix Infraestructura 
5G de l’Acord de Govern esmentat, el desplegament a tot el país de xarxa de fibra 
òptica és bàsic per assegurar la connectivitat d’estacions base 5G. Val a dir, però, 
que en aquest moment la tecnologia 5G encara està en fase de desenvolupament i 
que el seu desplegament no començarà a ser efectiu fins setembre de 2020.

Quant a l’apartat d, en execució de les mesures previstes en el Pla de Transport 
de Viatgers de Catalunya, s’han dut a terme diversos estudis de millora dels serveis 
de transport comarcal i diverses actuacions de millora dels serveis de transport en 
l’àmbit rural.

En aquest sentit, es duen a terme actuacions específiques a les comarques de 
muntanya i rurals, en col·laboració amb diversos consells comarcals, per a la mi-
llora dels serveis de transport comarcal mitjançant les subvencions atorgades pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat, amb caràcter anual als consells comarcals 
de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Garrotxa, Ripollès, 
Berguedà, Cerdanya, Segarra, les Garrigues, la Selva, Solsonès, Conca del Barbera 
i Priorat.

Dins de les mesures contingudes en les millores exposades, es preveuen de forma 
específica millores dels serveis de transport als nuclis rurals de baixa densitat, amb 
la prestació de serveis a la demanda tant en bus com mitjançant els serveis de taxi.
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També, actualment hi ha en execució el programa de camins 2018-2020 cofinan-
çat pels Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament de d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació i Departament de de la Presidència.

Referent al Pla Únic d’Obres i de Serveis de Catalunya, el Departament de Pre-
sidència està ultimant la gestió per a la convocatòria del PUOSC d’inversió 2020-
2024, amb una previsió inicial de 250 M€, que serà la recuperació del PUOSC d’in-
versió per als ens locals.

Pel que fa a l’apartat e), el Govern està tramitant el Pla Territorial Sectorial d’Ha-
bitatge (PTSH), que estableix objectius i línies d’actuació en aquesta matèria als 
municipis rurals.

També s’està treballant en l’establiment d’una nova línia d’ajut financer centra-
da en la rehabilitació d’habitatges, que complementi les actuacions que en aquesta 
matèria ja es desenvolupen mitjançant les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació or-
dinàries, finançades amb recursos propis i/o provinents del Plan Estatal de Vivien-
da 2018-2021, que continua tenint una dotació econòmica insuficient, amb 50 M€, 
lluny dels més de 100 de l’any 2009.

Així mateix, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya participa als treballs de la 
Comissió Inter-departamental de Despoblament Rural, liderada pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

D’altra banda, el Departament de Cultura publica periòdicament convocatòries 
per a la concessió de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conserva-
ció d’immobles de notable valor cultural a les quals poden acollir-se tots aquells ha-
bitatges o edificis d’interès cultural, situats tant en àmbits rurals com no, que com-
pleixin les condicions de la convocatòria (BCIN– Béns Culturals d’interès Nacional 
o BCIL-Béns Culturals d’Interès Local).

Es valoren les intervencions per existència de patologies de gravetat en l’aspecte 
estructural, dirigides a la consolidació integral o parcial de l’immoble, l’adaptació al 
seu entorn físic, la posada en ús de l’immoble o que garanteixin la seva continuïtat 
millora d’ús i que promoguin la dinamització dins el territori en termes d’activitat 
econòmica, cultural i social amb la recuperació del patrimoni arquitectònic. La dar-
rera convocatòria va ser triennal 2018-2020 (DOGC núm. 7669 de data 23.07.2018), 
amb un import de 3.750.000 € (1.500.000 any 2018, 1.500.000 any 2019 i 750.000 
any 2020).Es preveu mantenir la continuïtat d’aquestes convocatòries.

A més, l’avantprojecte de la Llei de Territori es troba actualment en procés de 
valoració dels suggeriments i al·legacions presentats en el tràmit d’informació pú-
blica i d’incorporació dels aspectes atesos, entre els quals es contempla la variable 
poblacional.

Pel que fa a l’apartat f, des d’un punt de vista tecnològic, actualment el sistema 
sanitari disposa d’una Plataforma Digital de Salut (PDS), que integra múltiples eines 
per prestar cada dia més serveis de salut als professionals i als ciutadans. Aquesta 
plataforma tecnològica està formada per diversos àmbits, amb diferents graus de 
desenvolupament:

– Plataforma d’interoperabilitat (IS3)
– Història clínica compartida (HC3)
– Estació clínica d’atenció primària (ECAP)
– Carpeta personal de salut (LMS)
– Analítica (explotació d’informació)
– Imatge digital
La Plataforma, a més de proporcionar informació clínica, impulsa la interacció 

entre el ciutadà i el seu equip assistencial, la telemedicina, el seguiment i el control 
de patologies, proporciona educació sanitària personalitzada i orientada a cada cas 
particular, permet la programació de visites amb un canal de comunicació segur 
i permet compartir informació bidireccionalment amb altres departaments, entre 
moltes altres possibilitats.
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Està en constant evolució amb l’objectiu d’oferir respostes a les necessites i de-
mandes de la població i actualment és una de les bases de dades sanitàries estruc-
turades més gran del món.

Aquest marc tecnològic segueix l’estela del Pla director de sistemes d’informa-
ció del SISCAT, que, pel que fa als conceptes de telesalut i mobilitat, té present que 
l’atenció al pacient està evolucionant des del model dominant fins ara, basat prin-
cipalment en l’atenció presencial, a un model preventiu i centrat en l’atenció conti-
nuada. Té en compte que el ciutadà i els professionals sanitaris exigiran una atenció 
més flexible, mitjançant serveis mòbils de tot tipus (serveis informatius, interactius, 
conversacionals i transaccionals), de la mateixa manera que ja fan en la resta d’àm-
bits de la vida quotidiana.

Àmbits de la telesalut en què ja es treballa o en què es desenvolupen projectes:
– Telesalut: servei assistencial sanitari i social a distància.
– Telemonitorització: control i seguiment remot de la salut d’un pacient.
– Teleassistència: servei d’atenció remot per suport immediat amb persones de 

risc, amb problemes de mobilitat o sense cuidador.
– M-health: prestació de serveis amb tecnologia mòbil (apps i d’altres).
– i-health: salut personalitzada, individual i intel·ligent.
– Salut 2.0: usos sanitaris de les xarxes socials (pacients experts, comunitats de 

malalts i cuidadors).
Alguns projectes relacionats amb la telemedicina, en diferents graus de desple-

gaments, que afecten l’atenció primària, són, per exemple:

– Teleradiologia (Hospital de Campdevànol): Implantació d’un sistema que per-
metés la transmissió d’imatges radiològiques de pacients (com radiografies, TAC o 
ressonàncies magnètiques) d’una entitat a l’altra. D’aquesta manera, es podrien com-
partir entre diferents especialistes per permetre’n la seva interpretació o consulta 
sense necessitat de disposar “físicament” de la documentació. El model com a tal es 
va posar en marxa el 2008, quan també es va digitalitzar i implantar el sistema d’in-
formació assistencial a l’Hospital de Campdevànol i als centres d’atenció primària 
de l’ABS Ribes-Campdevànol. Aquest fet va facilitar l’ús de les imatges radiològi-
ques per part dels professionals i va permetre deixar d’imprimir les exploracions que 
es realitzen tant a l’atenció especialitzada, com sociosanitària o primària.

– Pediatria dels Pirineus (Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues): Projecte in-
novador, que s’ubica a la Comarca de l’Alt Urgell, i que genera un nou model d’aten-
ció professional, en aquest cas pediàtric, que inclou l’assistència primària (pediatria 
de capçalera als diferents CAP de les ABS de la zona) i l’assistència hospitalària a 
la Fundació Sant Hospital (FSH), hospital de referència del territori. El seu objectiu 
principal és garantir la qualitat i la sostenibilitat de la prestació d’atenció pediàtrica 
integral en una zona del país on tradicionalment ha estat difícil la cobertura, tant per 
la manca de professionals especialistes en pediatria com per la situació geogràfica 
de la zona de prestació.

– Telecot (Hospital de Figueres): Sessions de telemedicina entre l’Hospital de Fi-
gueres i les ABS de la Jonquera i Llançà per debatre casos de pacients. Hi participen 
onze metges de AP i un traumatòleg de l’Hospital.

– Interconsultes Atenció Primària a Especialitats (Consorci Sanitari de l’Anoia): 
Els metges de capçalera de l’Anoia disposen de la possibilitat d’enviar interconsultes 
amb inclusió d’imatges i documents aportats de forma integrada amb el HIS, amb 
l’objectiu principal d’evitar desplaçaments i visites innecessàries.

– Teleconsulta en endocrinologia (Hospital Tortosa Verge de la Cinta): El circuit 
consisteix en que el pacient va al seu Centre d’Atenció Primària de referència on el 
visita el seu metge de família que té vàries opcions: resoldre el problema de salut, 
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demanar una prova a l’especialista, demanar una visita a l’especialista o demanar 
la visita a distància per mitjà del sistema informàtic. L’especialista pot entrar en el 
sistema i veure la història clínica del pacient i les consideracions que li planteja el 
facultatiu de l’AP i fer les consideracions oportunes o resoldre els dubtes que pugui 
tenir el metge de família sense que el pacient hagi de desplaçar-se a l’Hospital.

Tot aquest àmbit d’actuació possibilita la inclusió de l’assistència virtual en el 
model sanitari i reforça l’equitat d’accés de la població als serveis de salut. S’estan 
desenvolupant projectes en aquest sentit des de l’any 2007, aproximadament.

Quant l’apartat g), en primer lloc, el DARP considera estratègic i prioritari el 
sector primari pel nostre país. És cert que, actualment, travessa una situació difí-
cil com a conseqüència dels preus baixos que perceben els agricultors per les seves 
produccions. Per aquest motiu, el 2017 el DARP conjuntament amb el sector i les 
organitzacions professionals agràries va engegar el Pla d’Acció de la Fruita Dolça, 
entre d’altres, amb el qual es vol reforçar el sector de la fruita a Catalunya. Els seus 
principals objectius són analitzar conjuntament amb agents i experts la situació del 
sector fruiter català, promoure la participació dels agents i dinamitzadors del sector, 
identificar els principals reptes i oportunitats del sector pels propers anys i definir 
les mesures i les accions per a consolidar i enfortir el sector fruiter a llarg termini.

En aquest sentit, ha estat capital la introducció de l’observatori agroalimentari 
de preus, el qual realitza un seguiment sistemàtic dels preus dels aliments més im-
portants al llarg de la cadena de valor, estableix un banc de dades, obert i acces-
sible de manera universal, sobre preus del sector agrari i analitza l’estructura i els 
factors relacionats amb la formació de preus i marges dels productes alimentaris en 
les diferents posicions comercials o esglaons de la cadena i en els diferents períodes 
temporals, entre d’altres coses. El seu objectiu és combatre la inestabilitat dels preus 
alimentaris, un factor crític capaç de generar tensions inflacionistes que poden afec-
tar el sector i, sobretot, aprofundir en qüestions de transparència.

Així mateix, un dels instruments que també s’han impulsat per millorar la si-
tuació de la fruita dolça són les circumscripcions econòmiques, les quals permeten 
establir una extensió de normes d’obligat compliment, sobre les característiques del 
producte que va al mercat, amb l’acord i el consens de tot el sector. Aquest fet per-
met incidir en la regulació del mercat en moments de crisi de preus i ajudar a pre-
venir-les.

En segon lloc, pel que fa als regadius, actualment, el DARP està executant el 
Programa de regadius 2018-2021. Es tracta d’un conjunt d’actuacions de moder-
nització de regadius i també de construcció de nous, inclosos en el Pla de regadius 
2008-2020 i seleccionats per part del territori.

A més a més, s’han realitzat dues convocatòries d’ajuts a les comunitats de re-
gants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius dins del Programa 
de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020. Aquests ajuts donen 
resposta a la cinquena prioritat de l’actual PDR, la qual és promoure l’eficiència dels 
recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al 
canvi climàtic, i poder aconseguir un ús més eficient de l’aigua en l’agricultura, tal 
i com s’estableix en el Reglament (UE) 1305/2013.

En tercer lloc, quant al pasturatge, per tal de fomentar les activitats de pasturat-
ge en les zones amb més alt abandonament i per prevenció d’incendis, el Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es centra bàsicament en tres 
aspectes:

1. Dins de la planificació de prevenció d’incendis es defineixen una sèrie de zo-
nes estratègiques per tal de facilitar les maniobres dels cossos d’extinció. Aquestes 
zones es troben distribuïdes per tot el territori de Catalunya i cal realitzar-hi tre-
balls per rebaixar el combustible, eliminar el sotabosc i aclarir l’arbrat per dificultar 
l’avenç del foc. El Departament, executa anualment àrees estratègiques d’aquest ti-
pus dins de les seves inversions que principalment esdevenen pastures.
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2. Per tal de realitzar el manteniment de les zones descrites en el punt anterior, 
es compta amb una línia d’ajuts de 100.000,00 € anuals, cofinançada amb fons FE-
ADER, per finançar la pastura dels ramaders locals en aquestes zones. Amb aquesta 
acció s’assoleixen dos objectius. Per una banda, s’assegura el manteniment en con-
dicions òptimes d’aquestes zones a un preu més baix que si es fes amb maquinària. 
Per altra banda, es dona suport als ramaders locals i es reconeix la seva feina com 
a gestors del territori.

3. Es realitzen cada any cremes per a la recuperació de pastures, especialment 
en la zona de l’Alt Pirineu. Aquestes cremes es realitzen mitjançant el Grup Espe-
cial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF), adscrit al Servei de Prevenció d’In-
cendis del Departament. Aquest grup està format per treballadors especialitzats de 
l’empresa pública Forestal Catalana SA. En funció de les condicions climatològi-
ques de cada any la superfície de pastures recuperades varia entre 200 - 500 hectà-
rees, depenent sobretot de la pluviometria hivernal i de la innivació, ja que aquestes 
cremes es realitzen a l’hivern.

A més a més, l’actual PDR fomenta l’activitat de pasturatge mitjançant diverses 
línies d’ajuts agroambientals als titulars de les explotacions mitjançant la millora i 
foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya, la millora de pastures en 
zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat o la gestió i re-
cuperació de prats de dall.

La Direcció General de Forests, gestiona els ajuts a la gestió forestal sostenible 
per a la prevenció d’incendis mitjançant pasturatge: són ajuts orientats al manteni-
ment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i complementàries 
per a la prevenció d’incendis mitjançant pasturatge.

Pel que fa a l’apartat h), l’actual PDR potencia aquest instrument de desenvolu-
pament des del territori. S’aplica mitjançant els grups d’acció Local (GAL). Un dels 
objectius principals dels GAL és la dinamització territorial i la divulgació dels seus 
projectes més estratègics i bones pràctiques, conjuntament amb la gestió dels ajuts, 
que convoca anualment el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, per a fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en 
les zones rurals i fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball, principal-
ment de dones i de joves, en actuacions de millora dels processos de transformació 
i comercialització dels productes agraris, creació i desenvolupament de microem-
preses, foment d’activitats turístiques, i conservació i millora del patrimoni rural.

El Departament d’Empresa i Coneixement mitjançant la Secretaria d’Universi-
tats i Recerca està duent a terme dos tipus d’actuacions:

1. En l’àmbit de la divulgació de la recerca: La Direcció General de Recerca 
(DGR), entre d’altres competències duu a terme actuacions encaminades a donar a 
conèixer a la societat i especialment als infants la recerca que es fa a Catalunya, tot 
fomentant les vocacions científiques. Aquestes actuacions configuren el programa 
de divulgació de la recerca i amb elles es pretén aconseguir els objectius de divulgar 
la recerca que es fa a Catalunya i presentar-la d’una manera planera al públic gene-
ral, i especialment als nens i nenes.

En el marc d’aquest programa, el curs passat es va iniciar una activitat amb la 
voluntat d’arribar a les poblacions amb menys oferta d’actuacions de divulgació de 
la recerca. Es tracta dels tallers «A la Recerca del món», que es van dur a terme du-
rant la Setmana de la Ciència (del 9 al 18 de novembre).

Els tallers científics es programen a Zones Escolars Rurals (ZER) durant els dies 
lectius de la Setmana de la Ciència i també s’adapta l’activitat perquè puguin parti-
cipar les famílies de quatre poblacions durant dos caps de setmana.

Enguany es faran tallers relacionats amb l’Any internacional de la Taula Periò-
dica, i amb les commemoracions dels 200 anys del naixement de Narcís Monturiol 
i els 100 anys del naixement de Ramon Margalef.
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L’any passat es van fer 16 sessions dels tallers, en què hi van assistir 457 nens i 
nenes de 10 comarques (Alt Camp, Barcelona, Cerdanya, Garrigues, Garrotxa, La 
Segarra, Pla d’Urgell, Solsonès, Terra Alta i Urgell). L’activitat s’ha fet a cinc ZERs 
i quatre ajuntaments i una escola a Barcelona. La voluntat per enguany és ampliar 
el nombre de sessions.

A banda d’aquesta actuació expressament ideada per a arribar a zones rurals, en 
tota la resta es té en consideració la presència al màxim nombre possible de comar-
ques del territori català:

– Contacontes
– Recerkids
– Científics en joc: http://universitatsirecerca.gencat.cat/cienciaiescola
2. En l’àmbit dels ajuts acadèmics: La Secretaria d’Universitats i Recerca i la 

Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
impulsen els ajuts pràcticum Odisseu. La Direcció General de Desenvolupament 
Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Direcció 
General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies creen els 
ajuts al pràcticum Odisseu a partir d’una iniciativa conjunta de la Fundació del Món 
Rural i de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya.

Les bases d’aquest ajuts han estat publicades per Resolució EMC/990/2019, de 
15 d’abril, en el DOGC núm. 7857 de data 18 d’abril de 2019, per incentivar l’estada 
de joves universitaris en pràctiques acadèmiques externes remunerades en empreses 
situades en territoris rurals.

D’acord amb els termes del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 
2014-2020, les àrees d’aplicació de les operacions a gestionar amb la metodologia 
Leader a Catalunya corresponen a les comarques i els municipis següents (publicats 
al DOCG):

«Tots els municipis de les comarques següents: l’Alt Camp, l’Alt Urgell, l’Alta Ri-
bagorça, el Baix Ebre, el Berguedà, la Cerdanya, la Conca de Barberà, les Garri-
gues, la Garrotxa, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla 
d’Urgell, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès, la Terra 
Alta, l’Urgell, el Moianès i la Vall d’Aran.»

També a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, li correspon 
l’execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats 
de foment de l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació 
tecnològica a Catalunya. Per això convoca i concedeix ajuts per a la mobilitat co-
marcal a les famílies residents a les comarques de l’Alt Pirineu, la Vall d’Aran i el 
Solsonès (APA), en què algun dels membres estigui matriculat en una universitat del 
sistema universitari de Catalunya en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l’ajut. 
La mobilitat s’entén com a desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té 
la residència familiar. Les famílies susceptibles de rebre els ajuts han de residir en 
una de les comarques següents: l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès i la Vall d’Aran.

(http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/be-
ques-per-a-participar-en-programes-de-mobilitat/)

Per altra banda, ja existeixen diversos clústers que estan molt relacionats amb el 
món rural, com FEMAC (innovació en sector primari), Biomassa, Innovac, o Gour-
met. Això no obstant, cal recordar que, des de l’adopció del programa Catalunya 
Clústers l’any 2014, tots els clústers tenen àmbit català en el sentit que en el marc 
del programa ja no s’impulsen iniciatives d’àmbit local o vinculades a un territori / 
zona rural especifica.

A nivell normatiu, laboral, financer i mercantil la regulació dels aspectes bàsics 
de l’emprenedoria i el treball autònom són de caràcter estatal, atès que la seva gestió 
no està transferida a les Comunitats Autònomes.

http://universitatsirecerca.gencat.cat/cienciaiescola
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/beques-per-a-participar-en-programes-de-mobilitat/
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/beques-per-a-participar-en-programes-de-mobilitat/


BOPC 358
13 de juny de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 79 

Tot i així, la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Coopera-
tives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Família, impulsa 
programes específics per al foment del treball autònom com són: el programa con-
solida’t d’acompanyament i suport al creixement i consolidació que ha beneficiat a 
522 autònoms en la darrera convocatòria; i els ajuts de 9.900 € a joves inscrits al 
programa de garantia juvenil que es donen d’alta com a treballadors autònoms, que 
ha beneficiat a 508 joves d’arreu del territori amb un pressupost de 5 M€.

S’ha posat en marxa també, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius que té per objectiu 
fomentar l’economia social i la creació de cooperatives i llocs de treball arreu del 
territori, una xarxa formada per 14 ateneus cooperatius i més de 360 entitats. S’ha 
destinat un pressupost de 4.200.920,00 €

També, s’impulsen els projectes singulars arreu del territori destinats també a 
la creació de llocs de treball. Enguany s’han atorgat 72 projectes singulars amb un 
pressupost de 7.750,000,00 €.

Des de la posada en marxa de la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes singu-
lars, s’ha augmentat tant la creació de cooperatives i llocs de treball amb 210 coope-
ratives creades i també ha augmentat el nombre de cooperatives en territoris rurals.

Així mateix, el Préstec amb aval ICF Economia Social i Cooperativa per a les 
entitats i per a les empreses de l’economia social en concepte d’una garantia que pot 
assumir fins el 80% del risc de les operacions i per a finançar: inversions en immo-
bilitzat material o immaterial, capitalitzar aquestes entitats, necessitats de circulant 
i bestretes de contractes del sector públic.

D’altra banda, els incentius fiscals per a empreses o autònoms es realitzen en 
l’àmbit de l’impost sobre societats i en l’àmbit de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, respectivament. Cal assenyalar:

a) L’impost sobre societats és un tribut estatal, que no ha estat cedit a les comu-
nitats autònomes, les quals no tenen, per tant, capacitat normativa per a regular cap 
dels seus elements.

b) L’impost sobre la renda de les persones físiques, és un impost estatal, cedit 
parcialment a les comunitats autònomes, les quals tenen delegada la competència 
normativa per a regular determinats elements; així, l’article 46 de la Llei 22/2009, 
de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats 
autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen deter-
minades normes tributàries, disposa:

«1. En l’impost sobre la renda de les persones físiques, les comunitats autònomes 
poden assumir competències normatives sobre:

a) L’import del mínim personal i familiar aplicable per al càlcul del gravamen 
autonòmic. [...]

b) L’escala autonòmica aplicable a la base liquidable general: l’estructura 
d’aquesta escala ha de ser progressiva.

c) Deduccions en la quota íntegra autonòmica per:
Circumstàncies personals i familiars, per inversions no empresarials i per apli-

cació de renda, sempre que no suposin, directament o indirectament, una minoració 
del gravamen efectiu d’alguna o algunes categories de renda.»

[...].»
D’acord amb aquest precepte, les comunitats autònomes no poden establir in-

centius fiscals, concretament, deduccions en quota, que tinguin en compte l’activitat 
empresarial del contribuent.

Pel que fa als instruments financers, aquests estan gestionats majoritàriament 
des de l’Institut Català de Finances, però cal destacar que des de la DGI-ACCIÓ es 
treballa per posar a l’abast de tot el territori noves formes de finançament alternatiu 
(públic i privat), amb sessions informatives fora de l’àrea metropolitana.

També, la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, mitjançant el Con-
sell Català de l’Esport, dona suport tant econòmic, via subvencions, com institu-
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cional, formant part dels seus Comitès Organitzadors, als esdeveniments esportius 
internacionals que se celebren al territori.

Enguany, per exemple, al Campionat del Mon de Piragüisme 2019 Sort - La Seu 
d’Urgell, i als CSIT World Sports Games 2019 Tortosa-Terres de l’Ebre.

Informem que el Consell Català de l’Esport atorga una subvenció anual per a la 
realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en 
el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica.

En l’atorgament, es valora l’interès esportiu en funció de la dinamització espor-
tiva que representa i la implantació de l’esport en l’àmbit local, l’interès social en 
funció del volum d’espectadors que aglutina i la repercussió en els mitjans de comu-
nicació, i la singularitat de l’actuació, l’antiguitat de l’entitat o l’actuació, l’impacte 
de gènere de l’entitat o actuació i la projecció internacional de l’entitat o l’actuació.

17 activitats esportives amb participació internacional fets a 15 municipis del 
Pirineu es van subvencionar a la convocatòria del 2017 resolta amb pressupost del 
2018.

Entitat Municipal Descentralitzada 
d’Àreu IV Milla Vertical d’Àreu Alins

Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya

Copa del Món de surf de neu (IPC) per a persones 
amb discapacitat La Molina 2017 Alp

Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya Copa del Món de surf de neu FIS La Molina 2017 Alp

Consell Comarcal del Berguedà Ultra Pirineu i Swimrun La Baells Bagà

Club Esportiu Sip Sport Bassella Race 1 Bassella

Ajuntament de Bellver de Cerdanya Marató Pirineu Bellver de Cerdanya

Club ciclista Pedales del Mundo Campionat d’Europa BTT Ultramarathon 
Pedals de Foc Non Stop Vielha Mijaran

Associació Esportiva Pallars Freeride Tavascan 2017 (Programa 5) Lladorre

Club Esportiu Puigcerdà 38ena Marxa cicloturista Ruta pirinenca 
de les 3 Nacions Puigcerdà

Ajuntament de Rialp 7a. Edició Cursa Rialp Matxicots 2016 Rialp

Associació Esportiva Pallars Betula i Mini Freestyle (Programa 4) Rialp

Parc del Segre,SA Copa Pirineus Eslàlom de piragüisme la Seu d’Urgell

Ajuntament de Sort 54è Ral·li Internacional de la Noguera Pallaresa Sort

Club Patí Tremp Campus Internacional de patinatge artístic de Tremp Tremp

Ajuntament de la Vall de Bianya Romànic extrem - Vall de Bianya (Marató 
i mitja marató de muntanya) la Vall de Bianya 

Ajuntament de la Vall de Boí Buff Mountain Festival Vall de Boí la Vall de Boí

Ajuntament de Vilaller Vilaller Vertical Race Vilaller

L’Agència Catalana de Turisme certifica amb el segell de Destinació de Turisme 
Esportiu (DTE) els municipis de Catalunya que disposen d’infraestructures i serveis 
d’alta qualitat per a la pràctica de l’esport.

Des de l’any 2012, l’Agència Catalana de Turisme està implantant un nou model 
de certificació DTE, en què inclou una selecció de destinacions que responguin als 
següents criteris clau:

1. Ser el marc de disciplines esportives amb una alta representació internacional.
2. Potenciar modalitats esportives que es poden practicar en entorns naturals 

propis de Catalunya (rius, llacs, muntanyes, mar...).
3. Tenir la possibilitat d’acollir grans competicions internacionals.
4. Oferir instal·lacions i serveis d’alta qualitat.
L’any 2014 (Acord GOV/22/2014, de 18 de febrer), el Govern de la Generalitat 

de Catalunya va aprovar l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la 
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biomassa forestal i agrícola de Catalunya (2014-2020). En coherència amb el Pla de 
l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC), amb el Pla d’Acció 
d’Eficiència Energètica a la indústria de Catalunya, el posterior Pacte Nacional per 
a la Transició Energètica de Catalunya (gener 2017) i el Pla General de Política Fo-
restal de Catalunya 2013-2020. L’objectiu és definir un model per a l’ús sostenible 
de la biomassa basat en la cooperació de diferents departaments de la Generalitat i 
identificar els punts clau per consolidar el sector.

Aquest recurs energètic es troba disponible principalment en zones rurals, per 
la qual cosa aquesta Estratègia té una especial incidència en el món rural i en l’al-
ta muntanya. En aquest sentit cal destacar els beneficis ambientals que se’n deriven 
per al boscos (millora de la gestió forestal i la biodiversitat que porta associada una 
disminució del risc d’incendis) i els beneficis socioeconòmics en el món rural (dina-
mització de l’economia i creació de llocs de treball qualificats).

L’Estratègia dona màxima prioritat als usos tèrmics de la biomassa, i l’objectiu 
en l’horitzó de l’any 2020 és valoritzar energèticament 600.000 tones/any de bio-
massa forestal (172,8 kTep/any), multiplicant per 2,5 el consum de l’any 2013.

El darrer balanç realitzat amb dades de l’any 2017 confirma l’evolució positiva 
del consum de biomassa forestal per a usos tèrmics, situant-se en 101,1 kTep, encara 
que lleugerament per sota de la línia dels objectius establerts per a l’any 2020. Cal 
destacar l’increment significatiu en el consum dels biocombustibles com el pèl·let i 
l’estella, utilitzats en calderes tecnològicament avançades i eficients. L’any 2017 l’in-
crement del consum de pèl·let va ser del 26,1% i el d’estella del 22,7%.

Les principals actuacions desenvolupades en el marc de l’Estratègia han estat:
– Suport a la constitució del Clúster de la Biomassa de Catalunya. Constituït el 

30/10/15 i representatiu del sector (58 empreses i entitats). Actualment es col·labora 
amb el Clúster per implementar les mesures d’impuls a la biomassa de l’Estratègia.

– Observatori de Calderes de Biomassa de Catalunya (OCBC). Creat l’any 2015 
per l’ICAEN, és la principal eina per conèixer l’estat i evolució del sector a Catalu-
nya. Es disposa actualment de la informació de les calderes instal·lades entre els anys 
2012 i 2017 (6 anys), en total 2.780 instal·lacions (239 MW de potència tèrmica).

– Portal web BiomassaCAT. Creat per l’ICAEN l’any 2015, és el portal de re-
ferència pel sector de la biomassa on hi ha tota la informació (notícies, empreses, 
preus, dades del mercat, licitacions, legislació).

– Desenvolupament del projecte europeu Interreg “BIO4ECO”, liderat pel Cen-
tre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, amb la participació de 7 països 
europeus. Té com a objectiu millorar les polítiques de foment de la bioenergia en 
les regions participants i l’instrument polític que Catalunya aporta al projecte és 
l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola.

– En el marc del Grup de Treball de Biomassa i Qualitat de l’Aire liderat per la 
Direcció General de Qualitat Ambiental, l’any 2016 s’ha publicat una nova Instruc-
ció tècnica que regula el límits d’emissió de les instal·lacions de biomassa i s’ha ela-
borat un díptic informatiu sobre bones pràctiques adreçat sobre a les instal·lacions 
domèstiques de biomassa.

– Actuacions de difusió, entre d’altres, cal destacar la organització de la Fira de 
Biomassa de Catalunya que es duu a terme de forma biennal a Vic, i la realització 
del Fòrum de la Biomassa de Catalunya, que es va dur a terme el 2 d’abril de 2019 
a Solsona, i on es va donar veu a tots els agents del sector de la biomassa (empreses, 
administracions, associacions, entitats i centres de recerca) amb l’objectiu de recollir 
propostes concretes d’impuls de la biomassa per incorporar a l’Estratègia.

– El Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generali-
tat 2018-2022 preveu potenciar la incorporació de les energies renovables, entre les 
quals hi ha la biomassa, en edificis de la Generalitat.

En l’àmbit solar fotovoltaic, el Govern està iniciant el redactat de l’estratègia SO-
LARCAT, segons un Acord de Govern aprovat el mes d’octubre de 2017 i que no ha 
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pogut avançar degut a la difícil situació política a Catalunya. L’objectiu de l’estratè-
gia serà el de preparar Catalunya per a la captació, aprofitament i emmagatzematge 
elèctric de l’energia solar.

L’estratègia SOLARCAT promourà el desenvolupament de l’energia solar foto-
voltaica situada a la coberta dels edificis, en règim d’autoconsum, però també en 
centrals solars de producció d’energia elèctrica situades directament sobre el ter-
reny, amb nous models de contractació, de col·laboració pública i privada i de finan-
çament col·laboratiu amb la participació de les administracions locals i de les em-
preses i ciutadans del territori.

En l’àmbit de l’autoconsum fotovoltaic, el Govern, a proposta de l’ICAEN, va 
aprovar el 7 de febrer de 2017 la creació de la Taula d’impuls a l’autoconsum foto-
voltaic a Catalunya amb l’objectiu principal de facilitar l’actuació conjunta i la coor-
dinació dels diferents actors implicats en l’autoconsum (administracions públiques, 
empreses i associacions professionals del sector fotovoltaic, enginyeries, distribuïdo-
res i comercialitzadores d’electricitat, col·legis professionals, associacions de consu-
midors, fabricants i distribuïdors d’equips i materials) amb la finalitat d’assolir una 
millor i més ràpida penetració de l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya per avançar 
cap a un sistema de generació elèctrica més net, més distribuït i amb una major par-
ticipació ciutadana.

La Taula ha abordat diferents àmbits de treball, com el procediment de connexió, 
les barreres normatives a diferents nivells, els ajuts a sistemes d’emmagatzematge 
elèctric o la comunicació.

En l’àrea de la normativa local la Taula ha elaborat un model d’ordenança mu-
nicipal per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar foto-
voltaica, que es va fer pública el mes de març de 2019. Aquest model d’ordenança 
estableix una regulació d’àmbit municipal que promou i incentiva la implantació de 
les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

En una primera part, es defineix el règim d’intervenció administrativa munici-
pal per a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, establint 
claredat i simplificació en els tràmits. Es proposa, de forma general, un règim de 
comunicació prèvia que permet executar les instal·lacions des del mateix moment de 
presentació de la documentació.

En una segona part, s’estableixen bonificacions fiscals per a les instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, concretament en l’Impost sobre Béns 
Immobles i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, com a mesures 
efectives de promoció que incentiven aquestes instal·lacions.

Els municipis rurals i d’alta muntanya es poden beneficiar de l’aplicació d’aques-
ta ordenança al seu municipi i fomentar les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic 
que generalment són executades per empreses i instal·ladors locals.

Per tal de garantir la capacitació dels instal·ladors, l’any 2018 es va iniciar la col-
laboració entre ICAEN i el Gremi d’Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT) per im-
pulsar la formació i les bones pràctiques dels instal·ladors en els projectes d’instal·la-
cions d’autoconsum. Està previst fer les primeres formacions al llarg de l’any 2019.

També està previst organitzar en col·laboració amb FEGICAT cinc jornades ar-
reu del territori per donar a conèixer el nou marc normatiu de l’autoconsum arrel de 
la recent entrada en vigor del Reial Decret 244/2019, de 5 de abril, pel qual es regu-
len les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’ener-
gia elèctrica, aprovat pel Govern central. Aquest nou Reial Decret crea un marc més 
favorable a l’autoconsum, reduint i simplificant els tràmits burocràtics, especialment 
per les instal·lacions de petita potència, regulant l’autoconsum col·lectiu i permetent 
un sistema de compensació simplificat dels excedents elèctrics per les instal·lacions 
de menys de 100 kW. El Govern de la Generalitat valora positivament aquest canvi 
d’orientació respecte l’autoconsum elèctric, en la línia del que ha estat reclamant des 
de l’aprovació l’any 2015 de l’anterior normativa que regulava l’autoconsum.
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El mes de novembre de 2017 es va celebrar a Vic la Fira de l’autoconsum elèc-
tric, organitzada conjuntament per l’Ajuntament de Vic, la Diputació de Barcelona, 
el Consell Comarcal d’Osona, la Universitat de Vic, les associacions UNEF, CEEC 
i Solartys i l’ICAEN. La Fira s’adreçava principalment als professionals del sector 
però també a altres públics com estudiants, persones interessades en l’autoconsum 
energètic, usuaris, administració, etc. L’objectiu principal de la Fira era potenciar 
l’autoconsum elèctric, centrat en la tecnologia fotovoltaica, presentant tot el ventall 
de possibilitats que hi ha i donant a conèixer un model autosuficient i renovable. Està 
previst realitzar una segona edició de la Fira aquest any 2019.

Finalment, la Consellera d’Empresa i Coneixement ha anunciat la derogació del 
Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments adminis-
tratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques 
a Catalunya, que permetrà el desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica i de 
l’energia eòlica a Catalunya, amb especial aprofitament per al món rural i de l’alta 
muntanya, compatibilitzant el possible impacte al territori amb la participació dels 
agents locals i la generació de riquesa.

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

D’altra banda dins dels ajuts a la modernització dels regadius i en jornades de 
formació es realitzen actuacions per la utilització de l’energia solar pel bombament 
de l’aigua.

Pel que fa a la millora de l’eficiència energètica, cal destacar diferents actuacions 
que el Govern té en marxa, amb incidència en el món rural i de l’alta muntanya:

– El Pla d’Eficiència Energètica a la indústria és fruit d’un procés participatiu 
amb les entitats i associacions representants de la indústria catalana i va ser presen-
tat el mes de juny de 2015, amb la finalitat de reduir la intensitat energètica d’aquest 
sector –és a dir, l’energia necessària per a produir una unitat de PIB– i, per tant, 
contribuir a incrementar la seva competitivitat.

L’objectiu concret del Pla és reduir en un 4,7% la intensitat energètica final de la 
indústria en el període 2011-2020 per a l’any 2020.

El Pla d’Eficiència Energètica a la indústria s’emmarca en el Pacte Nacional per 
a la Indústria, signat el passat juliol de 2017 per la Generalitat de Catalunya, les pa-
tronals Foment del Treball, Pimec i Fepime i els sindicats UGT i CCOO.

El Pla d’Eficiència Energètica a la Indústria preveu, de forma molt intensiva, el 
treball en el marc del sector agroalimentari, abastament representat en el món rural 
i de l’alta muntanya.

S’estan duent a terme mesures concretes d’eficiència energètica a la indústria com 
El Pla Renova’t Indústria 2019, que fomenta la renovació del parc actual d’equips 
industrials auxiliars, donant a conèixer les característiques tècniques i models exis-
tents actualment al mercat, que milloren el rendiment i contemplen aspectes relle-
vants d’eficiència energètica. Aquest pla compta amb la col·laboració dels principals 
fabricants i distribuïdors d’equips industrials auxiliars, que ofereixen descomptes i 
avantatges en l’adquisició d’aquests equips i incentivar la renovació d’aquells que 
actualment ja són poc eficients i han quedat obsolets.

Destacar també el Programa de Cupons per a serveis de gestió energètica, que 
consisteixen en una línia d’ajuts a les PIMES manufactureres que contractin un ser-
vei de gestió energètica.

– L’aprovació per part del Govern, el passat mes de desembre de 2018, del Pla 
d’eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 
2018-2022.
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L’objectiu d’aquest pla és continuar els esforços realitzats pel que fa a la imple-
mentació de mesures d’eficiència energètica i energies renovables en l’àmbit dels 
edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya per tal de reduir un 7,7% el 
consum d’energia i les emissions de gasos d’efecte hivernacle i un 5,5% la factura 
energètica, que és, actualment, de l’ordre de 155 M€/any.

El Pla també fixa com a objectiu instal·lar un mínim de 20MW d’energia solar 
fotovoltaica en el període de vigència i promocionar la utilització pròpia i per part 
de les persones al servei de la Generalitat de la mobilitat elèctrica, amb la posta en 
marxa de 200 punts d’infraestructura de recàrrega per a cotxes elèctrics.

– L’esforç d’apoderament del ciutadà per a la seva necessària participació en la 
transició energètica que ha d’esdevenir en els propers anys, en la qual els ciutadans 
de món rural i de l’alta muntanya tindran una responsabilitat especial, per raó de la 
localització dels recursos d’energia renovable a Catalunya.

En aquest sentit, cal esmentar la realització, per part de l’ICAEN, de l’edició 
anyal de la Setmana de l’Energia (juny 2019) amb el lema “Tu tens l’energia, tu tens 
el poder”.

En paral·lel a aquestes actuacions, s’han desenvolupat campanyes i accions de 
comunicació per explicar i facilitar la participació ciutadana en el nou model ener-
gètic. Entre elles, cal destacar el cicle de col·loquis sobre la participació ciutadana en 
la transició energètica que es van iniciar el passat 24 de gener a l’auditori del Palau 
Macaya de Barcelona, i que finalitzaran el proper 30 de maig, tot cercant les respos-
tes dels professionals i de les empreses als dubtes i consultes dels ciutadans.

Quant a l’apartat i), per tal d’acabar amb els vells estereotips pejoratius del món 
rural el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha dut a terme 
diferents accions i polítiques per aconseguir acabar amb aquesta situació. Un exem-
ple n’és l’impuls del Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim, òrgan 
que apareix arrel de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i 
homes, i que té com a finalitat donar suport en l’anàlisi de les iniciatives relaciona-
des amb la incorporació, en les seves actuacions, de la dimensió de gènere i de me-
sures de defensa i promoció de la plena igualtat efectiva en el món rural i marítim. 
L’objectiu de fons és posar en valor el paper de les dones com a eix estratègic per al 
desenvolupament rural, vetllar per la presa de decisions de les dones com a mesura 
per a lluitar contra la despoblació, l’escassa presència de dones i l’empobriment en 
l’àmbit rural, i a fer efectiva la transversalitat de la perspectiva de gènere fent valer 
les aportacions de les dones en les polítiques agrícoles, ramaderes, agroalimentà-
ries, forestals i pesqueres.

Una altra iniciativa és el «Benvinguts a Pagès», en la qual centenars d’agricul-
tors, ramaders i pescadors d’arreu de Catalunya organitzen visites gratuïtes a les se-
ves explotacions, per tal d’acostar el món rural als ciutadans de Catalunya. L’objec-
tiu d’aquesta iniciativa és convidar als ciutadans que ho desitgin a conèixer i a tastar 
als productes cultivats, criats i pescats a Catalunya en cellers, molins d’oli, horta, 
cerveseries, formatgeries, granges de vedells, conills o gallines, per tal que el públic 
familiar pugui conèixer l’origen dels productes que consumeixen.

Una altra campanya, és «Vitamina Ebre», dirigida als consumidors i xarxes, la 
qual consisteix en posar en valor els cítrics produïts al nostre territori. Entre les ac-
cions desenvolupades, destaca l’ajut als productors per impulsar una circumscripció 
econòmica per reforçar el sector davant l’augment de les importacions provinents de 
Sud-àfrica, entre d’altres.

Pel que fa a l’apartat k, és cert que els pressupostos de 2010 i 2014, van compor-
tar una baixada del pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació d’un 40%. No obstant això, a partir del 2015 el pressupost es va comen-
çar a recuperar fins arribar a un total 267,1 M€.

Posteriorment, el 2016, es va prorrogar el pressupost per la mateixa quantitat i el 
2017 va seguir escalant fins a 303,4 M€, la qual cosa suposa un increment del 13,6% 
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respecte el pressupost de 2015 i del 14,7% respecte el de 2014. Un increment que es 
va produir en despesa no financera i no finalista, tenint en compte els ajustaments 
en funció de les competències del Departament en cada exercici i sense contemplar 
els imports dels fons europeus.

Els anys 2018 i 2019 el pressupost de la Generalitat s’ha tornat a prorrogar per 
la mateixa quantitat que el 2017. En conseqüència, s’està complint, en la mesura del 
possible, amb la moció en el sentit d’anar recuperant progressivament el pressupost 
dels anys anteriors a la crisi. En aquesta línia, està previst que en els pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya dels propers anys que s’aprovin es vagi recuperant 
progressivament.

Quant a l’apartat l, el dispositiu actual de gestió de la fauna salvatge que pot ge-
nerar danys sobre la ramaderia extensiva de muntanya és correcte, robust i més po-
tent que el de la majoria de països de l’entorn amb situacions similars ja que, més 
enllà de la justa indemnització dels danys, es basa en una forta implicació de l’Ad-
ministració en la prevenció. Aquest dispositiu s’ha desenvolupat i millorat mitjan-
çant el projecte PirosLife i continuarà aplicant-se i ampliant-se més enllà que fina-
litzi el proper mes d’octubre de 2019.

El Govern no s’ha inhibit d’aquesta qüestió ni ha deixat desemparats els rama-
ders de muntanya. Algunes de les principals accions de prevenció i compensació 
que s’han dut a terme són:

– Els ramaders d’oví (el bestiar més vulnerable als grans depredadors) que tenen 
bestiar a la zona amb presència permanent d’os i volen acollir-se al Programa de 
prevenció, tenen vigilància gratuïta les 24 hores del dia durant els 5 mesos que el 
bestiar s’està a la muntanya (excepte la contribució dels ramaders, en alguns casos, 
d’un dia a la setmana). El Govern ha ofert 6 agrupaments: els de Gausac-Casau i 
Bagergue, a l’Aran; i els d’Isil, Tavascan, Bonaigua i Boldís-Àreu, al Pallars Sobirà. 
El sistema de vigilància compta amb la presència de pastors i ajudants durant tot el 
dia, incloses les hores nocturnes, en què el bestiar queda tancat en pletes electrifi-
cades, protegit per gossos i al costat del refugi del pastor. A banda, s’han realitzat 
inversions per protegir el bestiar, destacant l’arranjament de cabanes per als pastors, 
el trasllat de barracons i cabanes prefabricades, la compra de sistemes elèctrics au-
tònoms, mobiliari i utensilis, entre d’altres.

– Al bestiar d’oví agrupat en zona amb presència permanent d’os, se li paga, a 
més, una assegurança per a accidents i altres danys que pugui patir mentre és a la 
muntanya.

– Per als ramaders de bestiar gros (vaques i eugues) en la zona amb presència 
permanent d’os, el Govern contracta personal de suport per a la vigilància i detec-
ció de possibles incidències. Aquest bestiar és molt menys vulnerable davant de la 
presència de l’os i els danys, en condicions normals, són petits. Pot ocasionar alguns 
moviments del bestiar, però poques baixes.

– Pel que fa al llop, el Govern no té en marxa ni preveu impulsar cap programa 
de reintroducció, però alguns exemplars erràtics entren, de tant en tant, dins del ter-
ritori català. Des que l’any 2000 es va detectar, de nou, la presència puntual d’aquest 
animal salvatge a Catalunya, la Generalitat ha posat en funcionament un programa 
de seguiment de l’espècie i mesures de compensació i prevenció de danys, per com-
patibilitzar l’existència de fauna salvatge amb l’activitat ramadera. A aquells rama-
ders d’oví que han sofert danys causats pel llop, se’ls ofereix material de protecció 
(com ara malles electrificades específiques per protegir el ramat, així com material 
complementari –plaques solars–, entre d’altres) i gossos de protecció per evitar i 
minimitzar els danys que puguin causar. A mig termini, s’espera obrir una ordre 
d’ajuts per als ramaders afectats per aquests supòsits, cosa que permetrà una gestió 
més fàcil per a l’Administració.

Pel que fa a les indemnitzacions als ramaders afectats, els danys directes ocasio-
nats per la fauna salvatge protegida s’indemnitzen d’acord amb el Decret 176/2007, 
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de 31 de juliol, regulador dels procediments de compensació de danys i perjudicis 
causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides de la fauna sal-
vatge autòctona i l’Ordre AAM/147/2014, de 8 de maig, per la qual es modifiquen 
els annexos del Decret 176/2007.

Actualment s’indemnitza d’una manera àgil i ràpida un cop es resolen favora-
blement els expedients i no més lents que els que es podrien obtenir mitjançant una 
assegurança privada. En el cas de danys causats per os bru, el temps mitjà de paga-
ment dels expedients resolts favorablement va ser de 5 mesos l’any 2017 (des de la 
data de presentació de la sol·licitud efectuada pel ramader). Durant l’any 2018, pel 
que fa als expedients que gestiona la Generalitat (Pallars Sobirà), el termini es va 
reduir a 3 mesos. Certament, en èpoques anteriors s’havia arribat a pagar amb més 
d’un any de retard, la qual cosa s’ha solucionat mitjançant la contractació d’una pò-
lissa de responsabilitat patrimonial que permet esquivar els problemes de tresoreria 
que la Generalitat pugui patir en un moment donat.

Per últim, pel que fa a la relació amb el sector ramader, la relació és intensa i 
directa amb els ramaders afectats. L’esforç d’informació i coordinació és constant.

En el cas del programa de gestió de l’os, a més, es disposa de personal tècnic 
específic amb presència permanent sobre el territori que fan el seguiment correspo-
nent i donen suport als ramaders davant qualsevol incident i a l’hora d’organitzar els 
dispositius de prevenció.

Per potenciar i millorar encara més aquesta comunicació amb els representants 
ramaders, s’està estudiant la creació d’una taula o grup de treball específic de grans 
depredadors on establir un intercanvi fluid d’informació entre els diferents actors, 
escoltant els ramaders i altres col·lectius per conèixer les seves necessitats i inquie-
tuds amb la voluntat imprescindible de treballar conjuntament en benefici de la ra-
maderia de muntanya, del món rural i de la biodiversitat.

Pel que fa a l’apartat m, la configuració geogràfica de la Regió Sanitària Alt Pi-
rineu i Aran delimita clarament quatre territoris naturals (Val d’Aran-Alta Ribagor-
ça, Pallars, Alt Urgell i Cerdanya), aïllats entre sí, amb poca població, envellida, 
dispersa i amb variacions importants en èpoques concretes degudes al fenomen tu-
rístic. Aquestes característiques condicionen l’estructura dels serveis sanitaris i es fa 
necessari establir mecanismes de col·laboració per assegurar una correcta resposta a 
les necessitats de la població, tant en les activitats ordinàries com en les situacions 
d’urgència i emergències.

L’existència de diferents entitats gestores en un mateix territori pot facilitar l’apa-
rició d’ineficiències i duplicitats en l’oferta sanitària. Per assegurar una visió pobla-
cional i territorial, cal reforçar la col·laboració entre institucions i centres, fomentant 
la seva integració funcional territorial, amb l’objectiu de:

– Millorar la qualitat dels processos assistencials, especialment per a patologies 
de baixa prevalença, dels pacients de l’Alt Pirineu i Aran.

– Donar estabilitat a l’oferta de serveis en el territori, de manera continuada en el 
temps, evitant les relacions personals depenents i transformant-les en institucionals.

– Assegurar la formació contínua i en servei dels professionals sanitaris, per tal 
de garantir el manteniment de les seves competències tècniques.

– Establir itineraris per a l’atenció dels pacients per a cada procés assistencial, en-
tre els hospitals de muntanya i els de referència, millorant la continuïtat assistencial.

– Racionalitzar l’oferta de dispositius i serveis, assegurant l’equilibri entre l’ac-
cessibilitat i l’eficiència, tot buscant economies d’escala.

El dimensionament mínim en dotació de personal dels hospitals de muntanya, 
necessari per assegurar-ne la continuïtat i funcionament ordinari, sovint és superior 
al que resultaria d’aplicar criteris exclusivament basats en l’activitat. Alhora, la insu-
ficient massa crítica de pacients limita el seu sostre tecnològic i dificulta el manteni-
ment de les competències tècniques dels professionals que hi treballen. Tots aquests 
elements compliquen extraordinàriament el reclutament de professionals sanitaris 
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qualificats, la seva imprescindible formació continuada i el manteniment de la seva 
competència tècnica. Això incideix en la fidelització en el territori del personal, en 
la continuïtat de l’oferta de servei i en la qualitat de les atencions que s’hi presten.

Per fer front a aquestes dificultats comunes, cal estretir la relació amb els hospi-
tals de referència i establir mecanismes col·laboratius entre els hospitals de la regió 
que comparteixen problemàtiques i dificultats comunes.

Objectius per a 2020:
– integrar funcionalment els dispositius sanitaris de totes les línies de cada terri-

tori, per abordar de manera conjunta l’oferta de serveis i determinar quin dispositiu 
és més eficient per dur a terme cada activitat.

– Vincular de manera estable i reglada els hospitals de muntanya a centres sani-
taris de major dimensió, especialment amb aquells que, per proximitat geogràfica i 
capacitació tècnica, formen part dels fluxos naturals de derivació, tot establint me-
canismes de col·laboració bidireccionals.

– Reforçar els aspectes de col·laboració i iniciatives compartides entre els hospi-
tals de la Regió Sanitària per afrontar amb major probabilitat d’èxit els problemes 
comuns i encarar projectes que aïlladament serien inviables i que fets conjuntament 
aporten valor afegit a tots els actors.

– Reordenació de l’atenció als pacients crítics, a les urgències i a les emergències
El model del Departament de Salut per a les demandes d’atenció immediata es 

basa en la classificació adequada de la necessitat d’atenció urgent i la definició dels 
circuits d’atenció mitjançant el dispositiu més adequat segons la necessitat assisten-
cial de la persona afectada i els recursos disponibles al territori. La gestió de les de-
mandes d’atenció urgent mitjançant el 061 dona resposta a aquest requeriments. Al-
hora es fa necessari dissenyar un model que pugui fer front a les puntes de demanda 
en els períodes d’alta freqüentació turística en el qual intervinguin totes les línies 
servei implicades (atenció primària, atenció hospitalària i SEM).

La implantació de diferents codis d’actuació en cas d’emergències obliga a tenir 
capacitat per traslladar els pacients fins a l’hospital més adequat dins del període 
finestra establert per a cada malaltia. Ateses les característiques del territori i la dis-
tància als hospitals de referència, sovint només és factible la utilització de mitjans 
aeris per ser a temps de fer un tractament intervencionista primari. En aquest sentit, 
resulta cabdal l’establiment d’itineraris i l’adequació de les infraestructures, els heli-
còpters, la tripulació en condicions de baixa visibilitat amb seguretat.

La formació en atenció urgent és essencial per al manteniment de les habilitats 
dels professionals que es troben davant de situacions d’emergència.

Objectius per a 2020:
– Implantar el model del Departament de Salut per a les demandes d’atenció im-

mediata, estenent la gestió de l’atenció continuada a través del 061 i definir un pla 
territorial d’atenció a les puntes de demanda.

– Ampliar a les 24h la operativitat dels mitjans aeris de transport sanitari.

Activitats:
– Estendre la gestió de l’atenció continuada mitjançant el 061 a les comarques de 

l’Alt Urgell, Pallars i Alta Ribagorça.
– Elaborar i implantar un model d’atenció a les puntes de demanda a tots els ter-

ritoris, amb participació de l’atenció primària, l’atenció hospitalària i el SEM.
– Identificar i impulsar l’habilitació una infraestructura a cada comarca per fer 

possible el vol nocturn d’helicòpters.
– Realitzar activitats de formació en urgències i emergències de manera conjun-

ta per tots els agents implicats en la seva gestió, per tal de mantenir i actualitzar les 
habilitats dels professionals sanitaris.
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– Consensuar un sistema de treball únic entre les unitats SEM i SMUR a l’Hos-
pital de Cerdanya.

Pel que fa a l’apartat n, d’acord amb l’establert a l’article 82.2 de la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, tot l’alumnat escolaritzat en un municipi diferent 
al municipi de residència, independentment de la distància entre ambdós municipis 
o de la situació econòmica de la família, tenen el serveis de menjador i de transport 
escolar gratuïts.

«Sense perjudici del que disposa l’apartat 3 de l’article anterior, en l’educació 
bàsica, en les zones rurals en què es consideri aconsellable, es pot escolaritzar els 
nens en un municipi pròxim al de la seva residència per garantir la qualitat de l’en-
senyament. En aquest cas les administracions educatives han de prestar gratuïta-
ment els serveis escolars de transport i, si s’escau, menjador i internat.»

Davant les situacions iniqües que es produeixen, el Departament d’Educació ha 
establert un sistema d’ajuts per a l’alumnat que resideix en nuclis de població allu-
nyats dels centres escolars, que comporta que aproximadament el 80% del cost del 
servei de transport escolar estigui finançat per les diferents administracions públi-
ques. I en el cas de l’alumnat de famílies amb una situació econòmica vulnerable, 
puguin sol·licitar al Consell Comarcal corresponent que se’ls atorgui un ajut addi-
cional que cobreixi la totalitat del cost d’aquest servei.

L’article 6.3 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació estableix que:
«Les administracions públiques, a fi de facilitar l’accés en condicions d’equitat 

als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i 
en els ensenyaments declarats gratuïts, han d’oferir ajuts als alumnes que visquin 
en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als 
alumnes amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques 
reconegudes. Els ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la 
naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de les famílies...»

Barcelona, 24 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 52/XII, sobre la situació de la 
gent gran
390-00052/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 39833 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.06.2019

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 52/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació de la gent gran els hi faig saber que en referència al punt 4 f), ac-
tualment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està elaborant el Pla 
Estratègic de Serveis Socials 2020-2023 que serà el marc de referència per actualit-
zar la Cartera de serveis socials.

Barcelona, 8 de maig de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Moció 53/XII, sobre les prioritats del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les 
polítiques socials
390-00053/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 39834 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.06.2019

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 53/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre les prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació 
a les polítiques socials:

En referència punt 2.b relatiu a la convocatòria del grup de treball per a la revisió 
global del sistema de protecció a la infància, actualment, s’està portant a terme un 
procés de reflexió intern sobre la reforma del sistema de protecció i, properament, 
es programarà la convocatòria del grup de treball.

Els hi avancem que el procés de reflexió i revisió del sistema de protecció com-
putarà amb varies línies de treball paral·leles:

1. Àmbit tècnic: revisió de l’organització, recursos, mètodes de treball, circuits, 
etc. A partir dels quals s’estructura i funciona el sistema de protecció. Hi participa-
ran els agents socials implicats (EAIA, tècnics de la DGAIA, juristes, professionals 
dels serveis socials bàsics, equips de recerca de les universitats, direccions de tots 
els tipus d’equipaments de prevenció i protecció).

2. Àmbit territorial: avaluació de la capil·laritat del sistema de protecció a ni-
vell territorial i prospecció de major proximitat (ens locals, serveis socials bàsics, 
EAIA, serveis territorials, etc.)

3. Àmbit professional: anàlisi de les condicions de treball i proposta de millora 
(sindicats, patronals d’entitats, col·legis professionals, universitats, etc).

4. Àmbit transversal: anàlisi del funcionament de les actuacions de la resta de 
departaments implicats en la protecció de la infància i dels mecanismes de coordi-
nació.

5. Àmbit estratègic: treball de planificació amb la Direcció General de Serveis 
Socials, en el marc del nou pla estratègic dels Serveis Socials Bàsics.

6. Àmbit persones usuàries: grups de discussió i contrast d’experiències, opinions 
i propostes amb famílies, infants i adolescents.

7. Àmbit polític: convocatòria de la comissió d’estudi en el marc de la Comissió 
de la Infància del Parlament de Catalunya sobre el sistema de protecció.

Finalment, pel que fa al punt 3 b), els hi faig saber que la resolució dels recur-
sos presentats contra resolucions denegatòries de sol·licituds de la renda garantida 
de ciutadania que estan en silenci positiu estan en tràmit administratiu. Els terminis 
per a poder emetre resolució i notificació estan condicionats al dictamen preceptiu 
de la Comissió Jurídica Assessora.

Barcelona, 3 de juny de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, el director de Televisió de Catalunya i el director de 
Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre llur processament judicial
358-00004/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 13, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

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

Sol·licitud de compareixença d’Albert Rivera, president de 
Ciutadans - Partit de la Ciutadania, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre les seves valoracions contra la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i els seus professionals
356-00407/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 13, tin-
guda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

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

Compareixença d’Albert Rivera, president de Ciutadans - Partit de 
la Ciutadania, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre 
les seves valoracions contra la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i els seus professionals
357-00519/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals en la sessió 13, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.
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