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Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre antivirals per a 
l’hepatitis C als centres penitenciaris
250-00832/12
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al Servei informàtic 
penitenciari català
250-00833/12
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones i el llenguatge sexista als 
mitjans de comunicació
250-00834/12
Tramesa a la Comissió 11
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Proposta de resolució sobre la situació de la platja del Rec del Molí, a l’Escala
250-00835/12
Presentació: SP PPC 12

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un centre d’urgències d’atenció 
primària a Santa Perpètua de Mogoda
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Presentació: GP PSC-Units 12

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al poble de les Roquetes, 
de Sant Pere de Ribes
250-00837/12
Presentació: GP PSC-Units 13

Proposta de resolució sobre la despesa del Govern en viatges durant el seu primer 
any de mandat
250-00838/12
Presentació: GP PSC-Units 14

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aprovar el reglament de desplegament 
de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
250-00839/12
Presentació: GP PSC-Units 15

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 10/2001, d’arxius i documents
250-00840/12
Presentació: GP PSC-Units 16

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat del Servei d’Ocupació de Catalunya per 
a persones amb discapacitat auditiva
250-00841/12
Presentació: GP PSC-Units 17

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels webs públics per a persones amb 
discapacitat auditiva
250-00842/12
Presentació: GP PSC-Units 18

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels edificis públics per a persones amb 
discapacitat auditiva
250-00843/12
Presentació: GP PSC-Units 19

Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis socials 2020-2024
250-00844/12
Presentació: GP PSC-Units 20

Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a les de-
pendències dels centres penitenciaris
250-00845/12
Presentació: GP CatECP 21

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre les propostes per a la Catalunya real
255-00007/12
Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb trenta-quatre altres diputats del GP Cs 22
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2019, sobre Infraestructures.cat, 
corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 2014
256-00027/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 23

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de 
Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un 
informe de fiscalització sobre el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, correspo-
nent als exercicis del 2014 al 2017
253-00005/12
Presentació: SP PPC 24
Termini de presentació d’esmenes 24

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 re-
comanacions»
360-00017/12
Tramitació en Comissió 25

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es declara el diputat Carlos 
Carrizosa Torres cap de l’oposició 
Resolució 26

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 ERC 26

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió del Reglament
410-00001/12
Adscripció de diputats del GP JxCat 27

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/12
Adscripció de diputats del GP JxCat 27
Substitució de diputats 27
Renúncia a la vicepresidència 28

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/12
Substitució de diputats 28

Composició de la Comissió de Territori
410-00007/12
Adscripció de diputats del GP JxCat 28

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00008/12
Substitució de diputats 29

Composició de la Comissió de Salut
410-00009/12
Substitució de diputats 30

Composició de la Comissió de Cultura
410-00010/12
Adscripció de diputats del GP JxCat 30
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Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12
Substitució de diputats 30

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00012/12
Substitució de diputats 31

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
410-00014/12
Substitució de diputats 31

Composició de la Comissió d’Educació
410-00016/12
Renúncia a la vicepresidència 32
Substitució de diputats 32

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12
Substitució de diputats 32

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12
Renúncia a la secretaria 33
Substitució de diputats 33

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/12
Substitució de diputats 34

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
406-00002/12
Substitució de diputats 34

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 191/XII, sobre la seguretat dels pacients of-
talmològics de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
290-00172/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  35

Control del compliment de la Resolució 192/XII, sobre la implantació del Codi risc 
de suïcidi amb perspectiva de gènere
290-00173/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  36

Control del compliment de la Resolució 193/XII, sobre la prevenció del suïcidi
290-00174/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  37

Control del compliment de la Resolució 195/XII, sobre els concursos públics de res-
tauració del Departament de Salut
290-00176/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  40

Control del compliment de la Resolució 243/XII, sobre la modificació del Decret 
86/2012, del 31 de juliol, d’aprovació del Reglament dels jocs del bingo
290-00219/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 244/XII, sobre el suport al projecte Liberis-
liber, de Besalú
290-00220/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42

Control del compliment de la Resolució 245/XII, sobre el reforçament del Camí de 
Sant Jaume
290-00221/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43
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Control del compliment de la Resolució 246/XII, sobre el reconeixement de les fires 
d’atraccions com a activitat cultural
290-00222/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  45

Control del compliment de la Resolució 247/XII, sobre l’augment de la despesa pú-
blica en cultura
290-00223/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  46

Control del compliment de la Resolució 258/XII, sobre el termini per a informar sobre 
els procediments per a la minoració del preu dels crèdits dels estudis universitaris
290-00234/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 259/XII, sobre l’extensió de les beques del 
Programa Beatriu de Pinós
290-00235/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 274/XII, sobre la millora de les comunica-
cions entre el Maresme i l’aeroport de Barcelona - el Prat
290-00249/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 279/XII, sobre el millorament del servei de 
transport públic a Vallirana
290-00254/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 289/XII, sobre l’abocador de Fígols, a Tremp
290-00264/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 23/XII, sobre política fiscal
390-00023/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 50

Control del compliment de la Moció 45/XII, sobre contaminació, qualitat de l’aire i 
salut pública
390-00045/12
Rectificació del text presentat 50

Control del compliment de la Moció 49/XII, sobre les actituds negacionistes de la 
violència masclista que posen en perill els drets de les dones
390-00049/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 51

Control del compliment de la Moció 50/XII, sobre la seguretat ciutadana
390-00050/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 53

Control del compliment de la Moció 84/XII, sobre la regulació dels arrendaments 
urbans en el dret civil de Catalunya
390-00084/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 55

Control del compliment de la Moció 85/XII, sobre el desplegament de la fibra òptica
390-00085/12
Designació de la Comissió competent 55

Control del compliment de la Moció 86/XII, sobre el millorament de la gestió de la 
desaparició de persones i del suport a llurs familiars
390-00086/12
Designació de la Comissió competent 55

Control del compliment de la Moció 87/XII, sobre la política de seguretat pública, 
emergències i protecció civil
390-00087/12
Designació de la Comissió competent 56
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Control del compliment de la Moció 88/XII, sobre la situació dels centres especials 
de treball
390-00088/12
Designació de la Comissió competent 56

Control del compliment de la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral
390-00089/12
Designació de la Comissió competent 56

Control del compliment de la Moció 90/XII, sobre el garantiment del dret de vot dels 
ciutadans residents a l’exterior
390-00090/12
Designació de la Comissió competent 56

Control del compliment de la Moció 91/XII, sobre la mobilitat en el territori
390-00091/12
Designació de la Comissió competent 56

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença de Javier Balada Ortega, exregidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Vinaròs (Baix Maestrat), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte Castor
365-00108/12
Substanciació 57

Compareixença de Domènec Fontanet i Llàtser, regidor de Foment de l’Activitat 
Econòmica, Turisme, Comerç i Consum de Vinaròs (Baix Maestrat), en qualitat de 
testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00110/12
Substanciació 57

Compareixença de Recaredo del Potro Gómez, president del Consell d’Administra-
ció d’Escal UGS, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Projecte Castor
365-00113/12
Substanciació 57

Compareixença de Florentino Pérez Rodríguez, president del Consell d’Administració 
d’Actividades de Construcción y Servicios (ACS), en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00114/12
Substanciació 57

Compareixença de Mariano Suñer, propietari de l’empresa Río Cenia i dels terrenys 
expropiats per a construir la planta de gas terrestre, en qualitat de testimoni, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00115/12
Substanciació 58

Compareixença de Gonzalo Gortázar Rotaeche, conseller delegat de CaixaBank, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00116/12
Substanciació 58

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
414-00001/12
Designació i ratificació de membres 58
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Prevenció de la radicalització i 
el terrorisme a Catalunya»
360-00028/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 11, tinguda el 
17.06.2019, DSPC-C 282.

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2018
360-00011/12

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 11, tinguda el 
17.06.2019, DSPC-C 282.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

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

RETIRADA

Retirada pel GP CatECP (reg. 40511).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la televisió digital terrestre
250-00819/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP CatECP (reg. 40622).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019.

Proposta de resolució sobre el finançament de recursos per a les 
persones sordes
250-00827/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.06.2019 al 02.07.2019).
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.06.2019.

Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00828/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.06.2019 al 02.07.2019).
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.06.2019.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.06.2019 al 02.07.2019).
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.06.2019.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.06.2019 al 02.07.2019).
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.06.2019.

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

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 40375 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, comuniquen a la Mesa del Par-
lament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolució (tram. 250-
00831/12) presentada el 04/06/2019 i amb número de registre 39769.

On hi diu: 
«Proposta de resolució.
1. Instar al Govern [...]»

Hi ha de dir: 
«Proposta de resolució.
El Parlament de Catalunya insta el Govern: 
1. Elaborar plans de formació [...]»

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, GP 

CatECP

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.06.2019 al 02.07.2019).
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.06.2019.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.06.2019 al 02.07.2019).
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.06.2019.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.06.2019 al 02.07.2019).
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.06.2019.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.06.2019 al 02.07.2019).
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.06.2019.
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Proposta de resolució sobre la situació de la platja del Rec del Molí, 
a l’Escala
250-00835/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 40218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la situació de la platja del rec del molí a L’Escala (Alt Empordà), per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
L’Agència Europea del Media Ambient publica anualment un informe sobre la 

qualitat de les aigües de bany a Europa en el qual s’analitza, entre d’altres, la qua-
litat de les platges.

A Catalunya totes les platges analitzades obtenen la qualificació entre bones i 
excel·lent, la qual cosa és molt positiu, ara bé, una de d’elles obté la qualificació d’in-
salubre. Es tracta de la platja del Rec del Molí a L’Escala (Alt Empordà).

Si bé, cal continuar treballant per mantenir i millorar la qualitat de les aigües de 
les nostres platges, caldrà fer un esforç addicional per revertir la qualificació de la 
platja del Rec del Molí, atès que ja és el tercer any que les aigües d’aquesta platja 
obtenen aquesta qualificació.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treba-

llant per millorar les aigües de bany de les platges i, en particular, a prendre totes les 
mesures necessàries per tal de revertir la qualitat de les aigües de la platja del Rec 
del Molí al municipi de L’Escala (Alt Empordà).

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un centre 
d’urgències d’atenció primària a Santa Perpètua de Mogoda
250-00836/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un nou centre d’urgències d’aten-
ció primària (CUAP) a Santa Perpètua de Mogoda, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Actualment, el municipi de Santa Perpètua de Mogoda pateix una manca de ser-

veis d’urgències nocturnes, entre les 23h i les 8h. Els centres amb aquestes caracte-
rístiques més propers es troben a Cerdanyola i a Sabadell.

En els darrers mesos diferents mitjans de comunicació han publicat que el Cat-
Salut estudia obrir el primer Centre d’Urgències d’Atenció Primària de la comarca 
del Baix Vallès que atendria pacients amb urgències de complexitat baixa i modera-
da les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Aquest centre permetria augmentar la 
cobertura sanitària i l’accessibilitat del servei a la població.

Santa Perpètua de Mogoda compta amb una bona comunicació viària i de trans-
port públic i seria una ubicació adequada per instal·lar el nou CUAP, que donaria 
servei a Santa Perpètua de Mogoda, i a municipis com La Riera de Caldes, Palau-so-
lità i Plegamans, Polinyà, Sentmenat i Caldes de Montbui, amb una població estima-
da de més de 75.000 habitants.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar la posada 

en marxa d’un nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) a les actuals ins-
tal·lacions del CAP La Florida de Santa Perpètua de la Mogoda.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al poble de 
les Roquetes, de Sant Pere de Ribes
250-00837/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
el tancament de línies de P3 a Les Roquetes (Sant Pere de Ribes), per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El poble de Les Roquetes, de Sant Pere de Ribes, compta amb tres centres esco-

lars d’educació infantil i primària: l’Escola Mediterrània, l’Escola Les Roquetes i 
l’Escola Santa Eulàlia.

Malgrat que durant el període de preinscripcions escolars l’Escola Mediterrània 
va ofertar les dues línies de P3 sense que el Govern alertés que hi havia la possibi-
litat que s’eliminés una d’aquestes, el Departament d’Educació ha decidit suprimir 
per al proper curs 2019-2020 una de les dues línies de P3 a l’Escola Mediterrània. 
El curs passat el Departament va suprimir una de les dues línies de l’Escola Les Ro-
quetes, però aquest curs se li ha tornat a atorgar la segona línia que va desaparèixer 
per al curs 2018-2019 en detriment de la segona línia de l’Escola Mediterrània. La 
supressió de línies de P3 és una conseqüència de la decisió que va prendre el Depar-
tament d’Ensenyament d’augmentar les ràtios de P3 a 25 alumnes, ja que es supri-
meixen línies de P3 allà on la ràtio establerta no s’assoleix.
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Si hi ha voluntat, es podrien mantenir les dues línies a l’Escola Mediterrània per 
al proper curs. Un exemple d’aquesta voluntat és que el curs passat, al municipi de 
Sitges, el Departament d’Educació va decidir no suprimir cap línia de P3 malgrat 
que les ràtios no superaven els 17 alumnes a les dues escoles públiques.

El Departament d’Educació té previst que l’Escola Mediterrània sigui un insti-
tut-escola en els propers anys, i és per aquest motiu que els pares han escollit aquest 
centre escolar com un projecte diferenciador respecte a la resta d’escoles del poble. 
Per tant, el Departament d’Educació no garanteix el dret dels pares i mares per a es-
collir l’escola i el projecte educatiu per als seus fills i filles, ja que, amb la supressió 
de línies de P3, no poden obtenir plaça a l’escola que han decidit.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir les dues 

línies de P3 als tres centres escolars del poble de Les Roquetes (Sant Pere de Ribes) 
per al proper curs 2019-2020.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la despesa del Govern en viatges durant 
el seu primer any de mandat
250-00838/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la despesa del Govern en viatges durant el seu primer any de mandat, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Instituci-
onals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
D’acord amb la informació disponible a primers de juny de 2019, que posa a 

disposició del públic el Govern de la Generalitat, mitjançant el seu portal de dades 
obertes, l’actual Govern de la Generalitat ha efectuat una despesa de 725.666,26€ 
en viatges, en el seu primer any de mandat, que es poden desglossar com segueix: 

– Viatges president de la Generalitat: 238.528,53 €.
– Viatges conselleres i consellers: 250.508,77 €.
– Viatges alts càrrecs Govern: 236.628,96 €.
Pel que fa als viatges a l’estranger, el president, els consellers i les conselleres, i 

les persones al càrrec de direccions generals i secretaries generals corresponents als 
diferents Departaments, n’han dut a terme 200 en el primer any de mandat, amb una 
despesa total superior als 627.000 €.

Set de cada deu viatges del President de la Generalitat han tingut com a destina-
ció principal la localitat belga de Waterloo, sense que s’hagi acreditat la seva utilitat 
en termes de l’interès general de la societat catalana en el seu conjunt.
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Per posar les dades en context, podem contrastar aquests 200 viatges a l’estran-
ger en un any amb les següents dades anuals de viatges a l’estranger de Governs de 
la Generalitat anteriors: 

– 2010: 31 viatges a l’estranger.
– 2011: 34 viatges a l’estranger.
– 2012: 34 viatges a l’estranger.
– 2013: 49 viatges a l’estranger.
– 2014: 57 viatges a l’estranger.
També es pot contrastar amb el fet que el Govern de la Generalitat, entre el gener 

de 2012 i el desembre de 2015 va efectuar una despesa de 645.970,04 € en viatges 
a l’estranger, dada quasi igualada per l’actual Govern de la Generalitat, però en un 
període de temps molt més breu, de tan sols un anys.

Per últim, aquestes dades suposen multiplicar per 5 la despesa en viatges que 
efectuà el Govern de la Generalitat immediatament anterior a l’actual durant el seu 
primer any de mandat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Considera excessiva la despesa efectuada pel conjunt del Govern de la Gene-

ralitat de Catalunya en viatges i desplaçaments a l’estranger, durant el primer any 
del seu mandat.

2. Insta al Govern de la Generalitat a contenir la despesa en viatges a l’estranger 
en els exercicis successius, i a prioritzar desplaçaments que trobin la millor justifi-
cació des del punt de vista de la defensa de l’interès general de la societat catalana.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aprovar el reglament 
de desplegament de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
250-00839/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la necessitat d’aprovar el Reglament de desenvolupament de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2014 es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que té per 
objecte regular i garantir la transparència de l’activitat pública; regular i garantir el 
dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques; establir els 
principis i les obligacions de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts 
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càrrecs, el personal al servei de l’Administració i la resta de persones a qui és apli-
cable aquesta llei; aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració 
ciutadanes; i regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels 
deures i les obligacions establerts per aquesta llei.

Alhora, la finalitat de l’esmentada Llei 19/2014, de 29 de desembre, és establir 
un sistema de relació entre les persones i l’Administració pública i els altres subjec-
tes obligats, fonamentat en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de 
la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la 
gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en 
la gestió pública.

Tanmateix, passats ja quasi 5 anys des de la seva aprovació, es detecten difi-
cultats en el seu desplegament i aplicació, que no troben una única causa, però que 
es podrien veure reduïdes si s’elaborés un Reglament de desenvolupament de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, per a l’elaboració del qual està facultat el Govern de la 
Generalitat de Catalunya de conformitat amb la pròpia llei.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar el Regla-

ment de desenvolupament de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, dins un termini de sis mesos d’ençà de 
l’aprovació d’aquesta resolució.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 10/2001, 
d’arxius i documents
250-00840/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la modificació de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La disposició final segona de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparèn-

cia, accés a la informació pública i bon govern, preveia que el Govern de la Genera-
litat havia d’elaborar i presentar al Parlament, en el termini de sis mesos a comptar 
de la publicació de l’esmentada llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, un projecte de llei de modificació de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius 
i documents, amb la finalitat d’adaptar-ne el contingut al règim d’accés a la infor-
mació i documentació públiques que estableix l’esmentada Llei 19/2014, de 29 de 
desembre.
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Fins al moment, no s’ha presentat al registre del Parlament cap projecte de llei 
en aquest sentit, ni consta cap avantprojecte de llei que pretengui donar compliment 
a l’esmentada previsió.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a pre-

sentar al Parlament, en el termini més breu possible i, en tot cas, dins dels sis mesos 
posteriors a l’aprovació d’aquesta resolució, un projecte de llei de modificació de la 
Llei 10/200, del 13 de juliol, d’arxius i documents, amb la finalitat d’adaptar-ne el 
contingut al règim d’accés a la informació i documentació públiques estableix la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a persones amb discapacitat auditiva
250-00841/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’accessi-
bilitat del Servei d’Ocupació de Catalunya per a persones amb discapacitat auditiva, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Espanya, segons la «Enquesta de Discapacitat, Autonomia personal i situa-

cions de Dependència (EDAD). Any 2008», el nombre de persones amb discapaci-
tat era de 3,85 milions, el que suposa un 8,5% de la població total, aquestes dades 
corresponen a 2,30 milions de dones i a 1,55 d’homes. A l’estudi realitzat, en quant 
a tipologies de la discapacitat a persones de 6 i més anys, el total és de 1.064.

En quant a les dades a Catalunya, la situació a l’any 2017, era la següent: La 
densitat de població a Catalunya era de 7.555.830 persones, de les que 551.439 eren 
persones amb discapacitat valorada (el 7,3% de la població). 31.320 eren persones 
amb discapacitat auditiva, és a dir, un 5,67% del total de persones amb discapacitat 
a Catalunya. I les persones amb discapacitat auditiva augmenten any rere any a Ca-
talunya, per sobre del creixement de la població.

Sobre la relació entre la discapacitat auditiva i el món del treball, és obvi que la 
precarietat laboral és un fenomen estès a tota la societat, però al que la població amb 
sordesa és especialment vulnerable. El trinomi informació-formació-accessibilitat 
és imprescindible per poder accedir al món laboral en igualtat d’oportunitats. En 
aquest cas, les institucions que presten serveis laborals com formació, acompanya-
ment, etc., han de proveir de serveis d’interpretació per tal de trencar les barreres de 
comunicació existents i garantir la igualtat d’oportunitats real i efectiva.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir la figura de l’intèrpret als cursos ocupacionals i de formació contínua 

que s’ofereixen des del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i la resta de serveis 
públics vinculats a la inserció laboral.

2. Garantir que les oficines del SOC, com a servei públic, són accessibles i con-
templar la possibilitat de sol·licitar el servei d’intèrpret quan la persona que faci la 
cita prèvia indiqui que requereix d’aquest servei.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels webs públics per a 
persones amb discapacitat auditiva
250-00842/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’ac-
cessibilitat dels espais webs públics per a persones amb discapacitat auditiva, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Espanya, segons la «Enquesta de Discapacitat, Autonomia personal i situa-

cions de Dependència (EDAD). Any 2008», el nombre de persones amb discapaci-
tat era de 3.85 milions, el que suposa un 8.5% de la població total, aquestes dades 
corresponen a 2,30 milions de dones i a 1,55 d’homes. A l’estudi realitzat, en quant 
a tipologies de la discapacitat a persones de 6 i més anys, el total és de 1.064.

En quant a les dades a Catalunya, la situació a l’any 2017, era la següent: La 
densitat de població a Catalunya era de 7.555.830 persones, de les que 551.439 eren 
persones amb discapacitat valorada (el 7,3% de la població). 31.320 eren persones 
amb discapacitat auditiva, és a dir, un 5,67% del total de persones amb discapacitat 
a Catalunya. I les persones amb discapacitat auditiva augmenten any rere any a Ca-
talunya, per sobre del creixement de la població.

A més, a l’edat adulta s’inicien i/o s’incrementen les relacions del ciutadà o ciu-
tadana amb la Administració Pública i els serveis que ofereix. Els serveis públics 
d’atenció a la ciutadania han de vetllar per trencar les barreres comunicatives exis-
tents, de la mateixa manera que s’ha anat fent amb les barreres arquitectòniques. Els 
Ajuntaments, les OAC, els Centres de Salut i Hospitals, les oficines d’Afers Socials 
i Famílies, els Centres d’Informació al Treballador/a Estranger/a, els Centres de 
Serveis Socials, els Punts d’Informació i Atenció a la Dona, les oficines de la Se-
guretat Social, Hisenda Municipal, Policies locals i autonòmiques, Centres Cívics, 
etc., haurien d’estar preparats per atendre el o la ciutadana amb sordesa a través dels 
seus llocs webs.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir l’accessi-

bilitat als espais web públics i dels que hi puguin dependre, per a la realització de 
qualsevol gestió, consulta, cita prèvia, queixa o suggeriment en el que la incorpo-
ració de la informació en format accessible sigui a través de la Llengua de Signes 
Catalana.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels edificis públics per a 
persones amb discapacitat auditiva
250-00843/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’acces-
sibilitat dels edificis públics per a persones amb discapacitat auditiva, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
A Espanya, segons la «Enquesta de Discapacitat, Autonomia personal i situa-

cions de Dependència (EDAD). Any 2008», el nombre de persones amb discapaci-
tat era de 3,85 milions, el que suposa un 8,5% de la població total, aquestes dades 
corresponen a 2,30 milions de dones i a 1,55 d’homes. A l’estudi realitzat, en quant 
a tipologies de la discapacitat a persones de 6 i més anys, el total és de 1.064.

En quant a les dades a Catalunya, la situació a l’any 2017, era la següent: La 
densitat de població a Catalunya era de 7.555.830 persones, de les que 551.439 eren 
persones amb discapacitat valorada (el 7,3% de la població). 31.320 eren persones 
amb discapacitat auditiva, és a dir, un 5,67% del total de persones amb discapacitat 
a Catalunya. I les persones amb discapacitat auditiva augmenten any rere any a Ca-
talunya, per sobre del creixement de la població.

A més, a l’edat adulta s’inicien i/o s’incrementen les relacions del ciutadà o ciu-
tadana amb la Administració Pública i els serveis que ofereix. Els serveis públics 
d’atenció a la ciutadania han de vetllar per trencar les barreres comunicatives exis-
tents, de la mateixa manera que s’ha anat fent amb les barreres arquitectòniques. Els 
ajuntaments, les OAC, els centres de salut i hospitals, les oficines d’Afers Socials i 
Famílies, els centres d’informació al treballador/a estranger/a, els centres de serveis 
socials, els punts d’informació i atenció a la dona, les oficines de la Seguretat Soci-
al, Hisenda Municipal, policies locals i autonòmiques, centres cívics, etc., haurien 
d’estar preparats per atendre el o la ciutadana amb sordesa a les seves instal·lacions.

Els edificis i serveis d’ús públic haurien d’estar dissenyats –senyalització visual– 
per facilitar el seu ús per part de totes les persones, incorporant elements que perme-
tin orientar-se i localitzar les seves diferents àrees independentment de les capacitats 
personals de cadascú.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adaptar els edificis públics amb sistemes de comunicació i avís alternatius a la 

comunicació oral, adaptats a les necessitats de les persones sordes.
2. Incorporar en els edificis públics elements que permetin l’orientació i localit-

zació de totes les seves àrees per part de persones amb discapacitat.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis 
socials 2020-2024
250-00844/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
Contracte Programa de Serveis Socials 2020-2024, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix un nou marc de co-

ordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies i els ens locals per tal de permetre una prestació i gestió dels serveis so-
cials que respongui a criteris de coresponsabilitat, transparència, equitat territorial 
i optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials i que a 
més, es mantingui en un escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat fi-
nancera als ens locals.

Aquest plantejament s’ha instrumentalitzat amb un contracte programa, una eina 
de gestió que permet establir una relació equilibrada entre les parts, caracteritzada 
per una coresponsabilitat del govern autonòmic i del govern local en la gestió, la 
prestació i la implementació dels serveis socials al territori, mitjançant l’establiment 
d’accions, obligacions i competències per cadascuna de les parts. El contracte pro-
grama a més, permet impulsar una relació de proximitat entre la prestació del servei 
social i la ciutadania situant l’ens local al centre de la prestació efectiva dels serveis 
al seu territori. Aquest promou la coordinació, la cooperació i la col·laboració en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals 
quant a la prestació i el finançament dels serveis socials que s’inclouen en aquest 
document, i establir els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els 
mecanismes d’avaluació i el finançament que permetin aquesta major eficiència i 
eficàcia en la gestió dels serveis.

El Contracte Programa 2016-2019, vigent en aquests moments, exhaureix la seva 
vigència el 31 de desembre de 2019. Darrera d’aquest contracte programa no només 
es troben polítiques cabdals per als municipis i per al conjunt de la ciutadania, sinó 
que depenen també nombrosos contractes de professionals de l’àmbit social. Per ga-
rantir aquests tres elements, cal treballar amb previsió per tal d’evitar la caducitat 
del Contracte Programa i els problemes que això comporta, sense que s’hagi signat 
el nou Contracte Programa 2020-2024.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a avançar en el dis-

seny de les polítiques i les negociacions pertinents amb els ens locals, per tal que 
es pugui produir la signatura del Contracte Programa de Serveis Socials 2020-2024 
durant el darrer trimestre de l’any 2019.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de 
videovigilància a les dependències dels centres penitenciaris
250-00845/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 40459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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 la instal·lació de càmeres de videovigilància a les dependències dels cen-
tres penitenciaris, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Existeix la necessitat d’un replantejament de les zones d’aïllament dels centres 

penitenciaris així com dels Departaments Especials de Règim Tancats. En el seu 
moment, la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura formada per desenes d’enti-
tats que defensen els drets humans dintre i fora dels centres penitenciaris ja advertia 
d’indicis de males praxis i d’incompliment dels drets humans en els règims d’aïlla-
ment i primer grau als centres penitenciaris catalans.

El Mecanisme Català contra la Tortura ha publicat el seu informe anual de 2018, 
on es mostren certes mancances pel que fa als elements garantistes de vigilància.

L’aplicació del Protocol d’Istanbul al centres penitenciaris ha obert una via per 
tal de garantir els drets humans i a l’hora justificar d’una forma fidedigna la feina 
que els treballadors dels centres penitenciaris realitzen als centres. Es llavors, una 
obligació del Govern de Catalunya dotar d’eines tan als interns com als funciona-
ris per tal de garantir i demostrar les bones praxis, la qualitat i el respecte al drets 
humans, de la feina realitzada dintre dels espais d’aïllament i de primer grau a les 
presons catalanes.

En aquesta línia, seguint amb la política de dotar d’eines a la comunitat peni-
tenciaria, es fa necessari donar resposta a les demandes tant de les entitats de drets 
humans com al mecanisme per a la prevenció de la tortura. Els experts han advertit 
de la manca de sistemes de videovigilància a totes les zones d’aïllament i de primer 
grau, així com als accessos d’aquests.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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1. Elaborar i publicar un pla d’instal·lació de sistemes de videovigilància a totes 
les zones d’aïllament i de règim tancant, a les zones d’aïllament temporal i a les zo-
nes d’accés i properes a aquestes durant el 2019.

2. Garantir la instal·lació d’aquests sistemes en el termini d’un any després de 
l’aprovació d’aquesta proposta.

3. Revisar aquelles instal·lacions que disposin de càmera de videovigilància per 
comprovar si existeix la necessitat de fer una ampliació de la zona.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, GP 

CatECP

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre les propostes per a la Catalunya real
255-00007/12

PRESENTACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB TRENTA-QUATRE 

ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 40884 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignants, que constitueixen una quarta part dels membres de la 

Cambra, d’acord amb allò establert per l’article 156.2 del Reglament del Parlamen-
to, exposen que: 

L’actual Govern de la Generalitat presidit pel Sr. Torra persisteix en la seva vo-
luntat de seguir amb el cop a la democràcia iniciat els dies 6 i 7 de setembre de 
2017, com prova el fet que hagi incomplert deliberadament i ostensiblement les re-
solucions de la Junta Electoral Central, per la qual cosa està sent investigat pel Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, i que estigui repetint incessantment que 
«ho tornarà a fer».

Aquesta deriva contrària als principis més essencials d’una democràcia avan-
çada, com són el respecte a la separació de poders i a les resolucions judicials, és 
intolerable.

És especialment preocupant que aquesta deriva antidemocràtica la lideri el Sr 
Torra, que encapçala el Govern i l’Administració autonòmica, que disposa d’ingents 
recursos públics i grans mitjans materials al sosteniment dels quals contribuïm tots 
els ciutadans. Les apel·lacions a la guerra d’Eslovènia i als grups radicals que prota-
gonitzen actes totalitaris i violents, amb el seu «apreteu, apreteu», són inacceptables.

D’aquesta manera s’eternitza el procés, aprofundint en la fractura social entre 
ciutadans de la mateixa comunitat autònoma i augmentant el cost social i econòmic 
que el dit projecte polític fracassat ha ocasionat en el passat, ocasiona en el present 
i podria ocasionar en el futur.

A més, a aquesta deriva totalitària, basada en una deliberada estratègia d’intro-
missió en les decisions del Poder Judicial, se suma la inacció d’un Govern inoperant, 
el que porta a que els innombrables problemes socials que pateixen els ciutadans de 
Catalunya estiguin desatesos.

Per aquests motius, davant l’evidència de la paràlisi que dura anys de l’Adminis-
tració de la Generalitat, especialment agreujada des de l’estiu de 2017, Ciutadans, 
grup parlamentari majoritari de la Cambra, considera que és indispensable passar 
pàgina del procés i centrar el debat parlamentari en les propostes de solució dels 
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problemes reals de tots els catalans i les mesures necessàries per revertir el dany so-
cial i econòmic que el dit projecte separador els ha comportat.

I, per tot això, sol·liciten
Que se celebri un debat general en el Parlament de Catalunya de propostes per 

a la Catalunya real.
D’acord amb el que disposa l’article 156.4 del Reglament del Parlament, a con-

tinuació, es consigna el guió dels temes que es proposen com a objecte del debat: 
1. Exposició i, en el seu cas, formulació de propostes per a la Catalunya real per 

a cadascun dels àmbits de govern, tant per part del president de la Generalitat com 
dels representants dels diferents grups i subgrups parlamentaris.

2. Substanciació del diàleg i debat relatiu al punt anterior pel president de la Ge-
neralitat i pels representants dels diferents grups i subgrups parlamentaris de mane-
ra individualitzada.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Lorena Roldán Suárez, portavoz; Mari-

na Bravo Sobrino, portavoz adjunta; Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu; 
Martín Eusebio Barra López; Susana Beltrán García; David Bertran Román; José 
María Cano Navarro; Jean Castel Sucarrat; Noemí de la Calle Sifré; Carmen de 
Rivera i Pla; Francisco Javier Domínguez Serrano; Mercè Escofet Sala; Antonio 
Espinosa Cerrato; Jorge Feijóo Suñol; Maialen Fernández Cabezas; María del Ca-
mino Fernández Riol; Munia Fernández-Jordán Celorio; Joan García González; 
Dimas Gragera Velaz; María Luz Guilarte Sánchez; Ignacio Martín Blanco; Da-
vid Mejía Ayra; Blanca Victoria Navarro Pacheco; Martí Pachamé Barrera; Javier 
Rivas Escamilla; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois; Alfonso Sánchez 
Fisac; Carlos Sánchez Martín; Sergio Sanz Jiménez; Sonia Sierra Infante; orge So-
ler González; Elisabeth Valencia Mimbrero; María Francisca Valle Fuentes; Laura 
Vílchez Sánchez

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2019, sobre 
Infraestructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, el 2013 
i el 2014
256-00027/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 40916).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.06.2019; 10:30 h.
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3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de 
l’elaboració d’un informe de fiscalització sobre el Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció, corresponent als exercicis del 2014 al 2017
253-00005/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 40217 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 18.06.2019

Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

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

tada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 190.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes.

Exposició de motius
L’últim informe de fiscalització elaborat per la Sindicatura de Comptes sobre 

el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) va ser l’Informe de fiscalització 
31/2016, corresponent a l’exercici de 2013.

Des d’aquest informe no consta que s’hagi dut a terme cap tipus de fiscalització 
dels darrers cinc exercicis de l’entitat, cosa que no ha motivat a la Sindicatura de 
Comptes a tornar a fiscalitzar la gestió del CIRE. En efecte, al programa anual d’ac-
tivitats previst per aquest any no està prevista aquesta fiscalització.

Davant aquesta situació és necessari la realització d’un informe de fiscalització 
corresponents als exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017 que inclogui entre altres aspectes, 
l’habitual revisió dels comptes anuals del CIRE i la comprovació de que el CIRE ha 
desenvolupat la seva activitat d’acord amb la normativa que li és d’aplicació.

És d’interès també l’anàlisi de la comptabilitat analítica per activitat, per verifi-
car el compliment de l’Acord de Govern de 2 d’abril de 2013 que fixa les directrius i 
les tarifes màximes per a l’any fiscalitzat i estableix que el CIRE ha de percebre per 
la realització de treballs, prestacions de serveis, subministraments i obres que se li 
encarreguin, l’import dels costos en què hagi incorregut, tant directes com indirec-
tes, per raó d’estructura.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura de Comptes que elabori 

un informe de fiscalització del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) cor-
responent als exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.06.2019 al 02.07.2019).
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.06.2019.
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

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

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019.



BOPC 365
20 de juny de 2019

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 26

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es declara el 
diputat Carlos Carrizosa Torres cap de l’oposició 

RESOLUCIÓ

L’article 77 del Reglament del Parlament de Catalunya regula la figura del cap de 
l’oposició, de conformitat amb la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern.

D’acord amb l’article 77.1 del Reglament, és cap de l’oposició el diputat o diputa-
da que exerceix la presidència del grup parlamentari de l’oposició amb més escons 
al Parlament.

El Grup Parlamentari de Ciutadans és el grup parlamentari de l’oposició amb 
més escons al Parlament i ha sol·licitat que es nomeni el president del grup, Carlos 
Carrizosa Torres, cap de l’oposició.

De conformitat amb l’apartat 2 del mateix article, el president del Parlament de-
clara la condició de cap de l’oposició per mitjà d’una resolució.

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Declarar el diputat Carlos Carrizosa Torres cap de l’oposició en els termes de la 

seva sol·licitud.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

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 ERC

Reg. 40278 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

que estableixen els articles 74.1 i 76.4 del Reglament del Parlament, comunica que la 
diputada Adriana Delgado i Herreros d’aquest grup parlamentari ha estat designada 
per a formar part de la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió del Reglament
410-00001/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 40079 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Lluís Guinó i Subirós ha estat donat d’alta com a membre de la Co-
missió del Reglament.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell , portaveu GP JxCat

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

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 40081 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Elena Fort i Cisneros ha estat donada d’alta com a membre de la Co-
missió d’Afers Institucionals.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40085 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

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

Comissió: Comissió d’Afers Institucionals
Alta: Josep Puig i Boix
Baixa: Josep Costa i Rosselló

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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RENÚNCIA A LA VICEPRESIDÈNCIA

Reg. 40231 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Tarrés i Campà, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunico que 
renuncio a la vicepresidència de la Comissió d’Afers Institucionals.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Anna Tarrés i Campà, diputada GP JxCat

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

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40087; 40111 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

Reg. 40087

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

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

Comissió: Comissió d’Economia i Hisenda
Alta: Elena Fort i Cisneros 
Baixa: Francesc de Dalmases i Thió

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Reg. 40111 

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

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

Comissió: Comissió d’Economia i Hisenda
Alta: Jordi Munell i Garcia
Baixa: Elsa Artadi i Vila

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Territori
410-00007/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 40080 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
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que la diputada Teresa Pallarès Piqué ha estat donada d’alta com a membre de la 
Comissió de Territori.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell , portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00008/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40117; 40119; 40121 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

Reg. 40117

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

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

Comissió: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Alta: Josep Puig i Boix
Baixa: Imma Gallardo Barceló

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Reg. 40119

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

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

Comissió: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Alta: Glòria Freixa i Vilardell
Baixa: Francesc Ten i Costa

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Reg. 40121

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

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

Comissió: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Alta: Elsa Artadi i Vila
Baixa: Antoni Morral i Berenguer

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Composició de la Comissió de Salut
410-00009/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40116 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

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

Comissió: Comissió de Salut
Alta: Narcís Clara Lloret
Baixa: Mònica Sales de la Cruz

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Cultura
410-00010/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 40078 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Mònica Sales de la Cruz han estat donats d’alta com a membres de 
la Comissió de Cultura.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell , portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40122 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

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

Comissió: Comissió de Justícia
Alta: Glòria Freixa i Vilardell
Baixa: Eduard Pujol i Bonell

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00012/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40123 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

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

Comissió: Comissió d’Empresa i Coneixement
Alta: Josep Puig i Boix
Baixa: Narcís Clara Lloret

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

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

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40082; 40083 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

Reg. 40082

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

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

Comissió: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alta: Elena Fort i Cisneros
Baixa: Anna Erra i Solà

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Reg. 40083

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

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

Comissió: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alta: Glòria Freixa i Vilardell
Baixa: Teresa Pallarès Piqué

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Composició de la Comissió d’Educació
410-00016/12

RENÚNCIA A LA VICEPRESIDÈNCIA

Reg. 40229 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Imma Gallardo Barceló, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Imma Gallardo Barceló renuncia a la vicepresidència de la Comis-
sió d’Educació.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Imma Gallardo Barceló, diputada GP JxCat

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40114 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

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

Comissió: Comissió d’Educació
Alta: Glòria Freixa i Vilardell
Baixa: Saloua Laouaji Faridi

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40584 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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 del Síndic de Greuges
Alta: Núria Picas Albets
Baixa: Irene Fornós Curto

Palau del Parlament, 13 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12

RENÚNCIA A LA SECRETARIA

Reg. 40230 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Roquer i Padrosa, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Ferran Roquer i Padrosa renuncia a la secretaria de la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Ferran Roquer i Padrosa, diputat GP JxCat

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40124; 40125; 40126 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

Reg. 40124

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

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

Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Josep Puig i Boix
Baixa: Ferran Roquer i Padrosa

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Reg. 40125

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

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

Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Anna Erra i Solà
Baixa: Narcís Clara Lloret

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Reg. 40126

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

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

Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Eusebi Campdepadrós i Pucurull
Baixa: Imma Gallardo Barceló

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Fascicle segon
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4.45.12. Comissions específiques de seguiment

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

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40129; 40130 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

Reg. 40129

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions parla-
mentàries: 

Comissió: Comissió d’Igualtat de les Persones
Alta: Francesc Ten i Costa
Baixa: Anna Erra i Solà

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Reg. 40130

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions parla-
mentàries: 

Comissió: Comissió d’Igualtat de les Persones
Alta: Saloua Laouaji Faridi
Baixa: Marta Madrenas i Mir

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

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

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40131 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

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

Comissió: Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
Alta: Elena Fort i Cisneros
Baixa: Gemma Geis i Carreras

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 191/XII, sobre la seguretat 
dels pacients oftalmològics de l’Hospital Universitari de Girona 
Doctor Josep Trueta
290-00172/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40630 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 191/XII, sobre la 
seguretat dels pacients oftalmològics de l’Hospital Universitari de Girona Doctor 
Josep Trueta (tram. 290-00172/12), us informo del següent:

L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta compta amb 8 quiròfans 
per a cirurgia programada, 2 quiròfans per a urgències quirúrgiques i un quiròfan 
exclusiu per a intervencions que requereixen anestèsia local. Tanmateix, el Servei 
d’Anestèsia compta actualment amb 28 professionals metges especialistes en anes-
tesiologia i reanimació. Permanentment hi ha tres anestesiòlegs de guàrdia de pre-
sència física els 365 dies de l’any a l’àrea quirúrgica, i un anestesiòleg localitzable 
específic per a cirurgia cardíaca. A més a més, habitualment hi ha 2 metges en for-
mació de l’especialitat d’anestesiologia i reanimació.

Val a dir que el Servei d’Anestèsia no actua només a l’àrea quirúrgica sinó que tam-
bé fa l’assistència en àrees d’intervencionisme, gabinets, sala de parts i consulta externa.

Així mateix, l’Hospital disposa d’equip de resposta ràpida i d’aturada cardiores-
piratòria format per un intensivista, un anestesiòleg, un cardiòleg, una infermera 
experta en atenció a pacients crítics i un zelador, per tal de garantir que qualsevol 
complicació greu d’un pacient pugui ser atesa amb rapidesa per professionals ex-
perts i amb els recursos materials necessaris.

En referència concreta al servei d’oftalmologia, el qual és referència de la Regió 
Sanitària de Girona, la majoria d’intervencions són assistides per un o dos oftalmò-
legs, un anestesiòleg, una infermera instrumentista, una infermera circulant i el su-
port d’una auxiliar d’infermeria i un zelador. D’aquesta manera, l’any 2018, es van 
dur a terme 372 intervencions d’oftamologia, assistides per 1 oftàlmolegs, 1 infer-
mera quirúrgica i 1 anestesista.

D’altra banda, les intervencions de cataractes de pacient de baix risc i que requerei-
xen anestèsia tòpica/local són assistides per un oftalmòleg, una infermera amb acredi-
tació universitària d’infermeria d’anestèsia, una infermera circulant i el suport d’una 
auxiliar d’infermeria i un zelador. Al llarg del 2018 es van realitzar 358 intervencions 
de cataractes en 71 sessions quirúrgiques assistides per infermera d’anestèsia.

Així mateix, les puncions intravitrees, així com determinades intervencions de 
parpella que requereixen anestèsia local, són assistides per un oftalmòleg i un auxi-
liar d’infermeria. El nombre total va ser de 1427 injeccions intravitrea, realitzades 
per oftalmòlegs.

En definitiva, l’activitat quirúrgica oftalmològica està garantida en tot moment i 
suportada pels recursos professionals amb el material necessaris per a cada tipologia 
d’intervenció i en funció de la complexitat i les condicions del pacient, garantint en 
tot moment la seguretat d’aquests.

Barcelona, 2 de juny de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Control del compliment de la Resolució 192/XII, sobre la implantació 
del Codi risc de suïcidi amb perspectiva de gènere
290-00173/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40631 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 192/XII, sobre la 
implantació del Codi risc suïcidi amb perspectiva de gènere (tram. 290-00173/12), 
us informo del següent:

La perspectiva de gènere és un dels pilars fonamentals d’aquesta legislatura i 
abordar les desigualtats de gènere en salut una de les prioritats fonamentals per al 
Departament de Salut. El passat 28 de maig, coincidint amb el Dia Internacional 
d’acció per a la salut de les dones, es constituí el Consell Assessor de polítiques de 
gènere en salut, amb l’objectiu d’abordar les desigualtats de gènere en salut i esta-
blir mesures per garantir la incorporació de la perspectiva de gènere en el sistema 
sanitari.

Són moltes les actuacions que fins al moment ha desplegat el Departament per 
pal·liar les desigualtats de gènere en salut i incorporar la perspectiva de gènere a 
diferents àmbits com en el model d’atenció a l’endometriosi i en el protocol de se-
guiment de l’embaràs, amb eines de cribratge per detectar la violència masclista. 
També s’ha publicat la Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere en la 
planificació de la salut; els projectes inclosos en el Pla estratègic de recerca i inno-
vació en salut (PERIS) 2016-2020 s’avaluaran tenint en compte la perspectiva de 
gènere i la representació de dones en les seves mostres; s’incorpora també la identi-
tat de gènere no binària en l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA); i es continua 
treballant des de la perspectiva de gènere en altres àmbits.

Seguint amb aquesta línia i d’acord amb el Pla director de salut mental i addic-
cions, s’ha demanat al Grup de Salut Mental i Dona de la Societat Catalana de Psi-
quiatria que posi en marxa una comissió de treball, amb l’objectiu de fer una cerca 
epidemiològica de la prevalença dels problemes de salut mental des de la perspec-
tiva de gènere i dels factors de risc associats. Aquest encàrrec es concretarà amb la 
realització d’un document de recomanacions, amb que definir programes de preven-
ció i atenció especialitzada pels problemes de salut mental, des de una perspectiva 
integral i holística de l’àmbit sanitari i social. Entre aquests programes, s’incorpora-
rà l’anàlisi casuística del suïcidi amb perspectiva de gènere i les recomanacions de 
les accions a desenvolupar al Codi Risc Suïcidi.

Des del Departament, està previst constituir, el proper dia 6 de juny, el nou Con-
sell Assessor de Salut Mental i Addiccions, que tindrà entre un dels seus objectius 
de treball entomar la perspectiva de gènere en tots els aspectes de l’atenció i l’avalu-
ació en la salut mental. Aquest Consell Assessor es nodrirà del coneixement expert 
dels diferents grups de treball que es vagin creant segons les necessitats, com el de 
Dones i Salut Mental, que revisarà i actualitzarà el Codi risc de suïcidi, garantint la 
incorporació de la perspectiva de gènere.

Barcelona, 31 de maig de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Control del compliment de la Resolució 193/XII, sobre la prevenció 
del suïcidi
290-00174/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40632 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 193/XII, sobre la 
prevenció del suïcidi (tram. 290-00174/12), us informo del següent:

D’acord amb el Pla director de salut mental i addiccions, l’any 2017 es constitu-
eix el grup de treball format per experts, professionals, societats científiques, movi-
ments i associacions representatives d’afectats, impulsor de les noves propostes a in-
corporar en el protocol del Codi Risc de Suïcidi. Fruit d’aquesta actuació conjunta, 
es detecta la necessitat de passar d’un protocol a un Pla de Prevenció de suïcidi, que 
consideri tant aspectes com factors que intervenen. En aquest sentit, el Pla, a més 
de contemplar l’atenció integral a les persones, tracta les causes des d’una vessant 
genèrica d’afectació sobre la població, fins a focalitzar sobre col·lectius específics, 
com són els joves, alineant-se amb les directrius de la Unió Europea i la «Estrategia 
Nacional de Salud Mental» del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Pel que fa a l’avaluació de l’efectivitat del codi de risc de suïcidi i la disminució 
del nombre de suïcidis consumats, incorporant la perspectiva de gènere. El Codi 
risc de suïcidi va començar a implantar-se a Catalunya el juny de 2014, finalitzant la 
seva implementació arreu del territori el juny de 2016. Conseqüentment, les prime-
res dades representatives que puguem obtenir de tot Catalunya per avaluar l’efecti-
vitat del codi, són les dades registrades a partir del 2017. Properament, en disposar 
de les dades resultants del registre de mortalitat d’aquest mateix any 2017, podrem 
determinar l’índex de disminució de la mortalitat per suïcidi en el territori. Tot i que 
els experts apunten que, per poder avaluar l’efectivitat del Codi, cal esperar almenys 
cinc anys des de la seva implementació.

No obstant, aquest Codi començà a desenvolupar-se l’any 2006, mitjançant la 
implementació de dues proves pilot, a Barcelona (districte Dreta de l’Eixample) i a 
Sabadell. Les dades disponibles d’aquesta darrera experiència, dirigida per la Cor-
poració Sanitària del Parc Taulí, mostren que la taxa de suïcidis consumats baixava 
del 8,8 per 100.000 habitants registrada l’any 2008, fins al 4,6 registrada el 2017. 
Ja en el primer any de funcionament es detectava una disminució global significa-
tiva de la repetició de temptatives de suïcidi (va passar del 14%, l’any 2007 fins al 
6% dels pacients atesos per aquesta causa, l’any 2008). L’any 2012 l’Hospital de Sa-
badell havia atès 492 persones per temptativa de suïcidi i posteriorment a l’alta hos-
pitalària, amb l’activació del Codi Risc, va fer el seguiment ambulatori d’un 92% 
dels casos, millorant significativament la vinculació amb el Centre de Salut Mental 
en la derivació a l’atenció especialitzada. Pel que fa, específicament, al grup de po-
blació adolescent atesa, es constatava que en tres anys la proporció de reintents de 
suïcidi havia disminuït fins arribar a ser un 5%.

En la implantació experimental del Codi risc de suïcidi, el juny de 2014, a la 
ciutat de Barcelona i al Vallès Occidental, els recursos implicats eren de 8 hospi-
tals, 34 dispositius ambulatoris de seguiment i el 061 CatSalut Respon, els Serveis 
d’Emergències Mèdiques (SEM) i d’Equips Multidisciplinars en Suport Especialit-
zat (EMSE). A partir de l’octubre de l’any 2015, amb la publicació de la instrucció 
10/2015 del CatSalut, s’inicia el desplegament progressiu a tota l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona, i els recursos implicats passen a ser de 17 hospitals, 72 dispositius 
ambulatoris de seguiment i el 061 CatSalutRespon, i els SEM.
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La informació recopilada en el registre del Codi risc de suïcidi a la Regió Sani-
tària de Barcelona, des del seu inici el juny de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, 
recull un total de 1.686 casos identificats i atesos a les urgències psiquiàtriques dels 
hospitals. L’inici del registre mostra una tendència progressiva, que s’estabilitza al 
llarg del 2015, amb una mitjana de 111 episodis mensuals registrats. Del total de ca-
sos registrats amb risc de conducta suïcida, 1.556 casos (el 92%) havien dut a terme 
una conducta suïcida.

El Codi risc de suïcidi recomana la seva activació en els casos amb risc elevat de 
conducta suïcida. D’acord amb aquesta recomanació, es van activar 1.340 casos a 
l’alta hospitalària per a seguiment especialitzat en els centres de salut mental (CSM), 
centres d’atenció a les drogodependències (CASD) o als hospital de dia amb progra-
ma d’accessibilitat específic per a pacients amb conductes suïcides.

Les característiques de la població que va realitzar conductes suïcides, en el pe-
ríode avaluat a la Regió Sanitària de Barcelona, d’acord amb els factors de risc més 
destacables i incorporant la perspectiva de gènere, mostra que un 65% dels casos re-
gistrats van ser dones, enfront del 35% dels casos duts a terme per homes. Per edat, 
dels 1.556 casos que havien dut a terme una conducta suïcida, el 89% eren majors de 
17 anys (1.381 casos) i un 11% població jove menor de 18 anys (175 casos).

Segons els casos analitzats en el període 2014-2015, d’acord amb la informació 
introduïda al registre del Codi risc de suïcidi, un elevat percentatge dels casos regis-
trats amb conducta suïcida tenia un trastorn mental diagnosticat: el 74% dels casos 
menors de 18 anys tenien diagnosticat un trastorn mental; el 83% dels casos majors 
de 17 anys tenien diagnosticat un trastorn mental.

Després de la valoració hospitalària, segons el criteri clínic i d’acord amb els ins-
truments de mesura recomanats pel Codi risc de suïcidi per tal de fer la valoració, 
es va determinar que el 73% dels casos tenien un risc alt de temptativa de suïcidi i 
un 13% un risc mitjà. A més, cal destacar que el 6,35% (107 casos) dels 1.686 casos 
registrats que havien acudit a urgències psiquiàtriques per ideació i/o conducta suï-
cida, han realitzat dos episodis de reintent per ideació i/o conducta suïcida.

Referent a la incorporació dels programes psicosocials a les carteres de serveis 
de l’atenció primària i dels centres de salut mental per a disminuir el risc de suïcidi 
i a dotar aquests programes dels recursos necessaris.

L’Estratègia nacional de l’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC) con-
templa, en la cartera de serveis de salut mental i addiccions a l’atenció primària, 
l’exploració de l’estat mental i criteris diagnòstics d’algunes patologies prioritzades, 
entre elles, el risc de suïcidi. És per això que qualsevol professional de l’Atenció 
Primària (AP) ha d’estar capacitat per explorar i abordar les idees autolítiques i de 
risc de suïcidi de la població assignada. L’ENAPISC a més, estableix que els Cen-
tres ambulatoris de Salut Mental i Addiccions (CSMA), Centres de Salut Mental In-
fantil i Juvenil (CSMIJ), i els Centres d’Atenció i Seguiment (CAS) han d’informar 
a l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de les activacions dels codi risc de suïcidi, de 
manera que aquest pugui vetllar pel compliment del tractament i la vinculació del 
pacient. També l’Atenció Primària ha de vetllar amb especial atenció en la detecció 
de la depressió i dels risc de suïcidi en pacients crònics complexos (PCC) de causa 
orgànica i els seus cuidadors/es.

En aquest sentit, Catalunya disposa d’una àmplia experiència que ha permès tre-
ballar una línia estratègica específica dedicada a la prevenció, la detecció precoç i 
l’abordatge de la conducta suïcida, i aportar-la a la «Estrategia Nacional de Salud 
Mental» del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (període 2018 - 
2022), els objectius específics de la qual són:

1. Sensibilitzar i millorar la informació a la població general mitjançant accions 
de conscienciació promogudes per institucions públiques, mitjans de comunicació i 
entitats socials.
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2. Detecció precoç del risc de suïcidi mitjançant la capacitació de tots els i les 
professionals sanitàries, especialment d’atenció primària de salut.

3. Desenvolupar processos assistencials integrats per a l’atenció de les persones 
amb risc de suïcidi de manera que s’asseguri que la informació arribi a l’atenció pri-
mària de salut.

En darrer lloc, respecte el desenvolupament de programes de prevenció del risc 
de suïcidi adreçats a col·lectius especialment vulnerables, col·laborant amb els altres 
àmbits, com ara l’educatiu, el judicial i el social.

A Catalunya, les xifres de mortalitat per suïcidi se situen per sota de la mitjana 
de la Unió Europea i de la resta de l’Estat espanyol. Amb tot, esdevé la tercera cau-
sa de mortalitat evitable en el nostre entorn i, des de fa més de cinc anys, supera la 
mortalitat causada per accidents de trànsit, per la significativa reducció del nombre 
d’accidents en aquest període.

La mortalitat per suïcidi podria ser en gran part evitable i es disposa de prou evi-
dència sobre l’existència d’intervencions sanitàries i de salut pública efectives per 
prevenir-la. Per aquest motiu, en la darrera dècada Catalunya ja ha iniciat polítiques 
específiques, accions i experiències territorials en aquesta direcció.

Des de l’any 2005 Catalunya forma part de l’Aliança Europea contra la Depres-
sió i Prevenció del suïcidi. El Departament de Salut, en el Pla de salut de Catalunya 
2011-2015, va prioritzar la prevenció del suïcidi i la millora de l’atenció a patologies 
cròniques que en són un factor de risc, com ara és la depressió. El Pla de salut de 
Catalunya 2016-2020 dóna rellevància a les polítiques preventives, impulsant les ac-
tuacions relacionades amb el Codi risc de suïcidi (CRS).

Els anys 2005 i 2007 es van implantar dues experiències pilot, a Barcelona (dis-
tricte de la Dreta de l’Eixample) i Sabadell, que desenvolupen un seguit d’estratègies 
i programes d’intervenció contra la depressió i el risc de suïcidi i que van estar re-
conegudes com exemple de bones practiques assistencials per la Comissió Europea. 
Actualment els programes, totalment consolidats, mantenen els nivells d’efectivitat 
i eficiència esmentats, esdevenint en un referent per a tots els serveis sanitaris del 
territori, agents i serveis socials.

Arran de l’efectivitat d’aquestes dues experiències pilot desenvolupades, s’ende-
ga la implantació del Codi risc de suïcidi a tot Catalunya. Un dels focus on es reco-
mana incidir és en la intervenció en grups de risc. El principal grup de risc són les 
persones que ja han fet algun episodi de conducta suïcida. Un altre grup de risc és 
la població reclusa, pel que es desenvolupa un programa específic: el Programa de 
prevenció del suïcidi als centres penitenciaris de Catalunya».

A més, des del Departament de Salut es promouen programes d’atenció a la salut 
mental específics per a persones amb situació de vulnerabilitat com ara les persones 
migrants i les persones sense llar. També es posa especial èmfasi en la detecció de 
trastorns mentals en el joves dins del àmbit escolar amb el programa «Salut i escola».

Barcelona, 31 de maig de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Control del compliment de la Resolució 195/XII, sobre els concursos 
públics de restauració del Departament de Salut
290-00176/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40633 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 195/XII, sobre els 
concursos públics de restauració del Departament de Salut (tram. 290-00176/12), us 
informo del següent:

En els nostres concursos publicats els dos darrers anys, els conceptes de selec-
ció adequada dels ingredients de les dietes destinades a les persones celíaques, amb 
al·lèrgies o amb intoleràncies alimentàries i l’aplicació de protocols de seguretat ali-
mentària que evitin la contaminació creuada en la manipulació i l’elaboració dels 
aliments integrats en els menús corresponents, estan recollits en diversos punts que 
us detallem a continuació:

Plec Tècnic. Punt 8.2.1 Seguretat Alimentària
«L’empresa adjudicatària ha de garantir que el servei d’alimentació de cada Hos-

pital s’ajusti en tot a la normativa legal vigent en relació a l’acreditació de cuines 
hospitalàries i menjadors col·lectius, a les disposicions establertes en matèria de me-
sures sanitàries i d’higiene i a qualsevol altra disposició legal que pugui afectar la 
prestació del servei.

En aquesta línia, s’ha de comprometre a complir la normativa vigent de restaura-
ció col·lectiva en relació a l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC) i la 
guia elaborada per l’ICS en aquesta matèria. Presentarà el seu Pla de Gestió de Se-
guretat Alimentària i Pla de Qualitat i es comprometrà a presentar-ne, en el termini 
màxim d’1 mes, el mateix pla adaptat a cada Hospital. També presentarà detall del 
seu Pla de Traçabilitat, Procediment de Gestió de No Conformitats i Pla d’Actuació 
en cas d’Alerta Alimentaria.

L’empresa adjudicatària, diàriament, ha de prendre mostres testimoni dels plats 
de tots els serveis objecte d’aquest contracte: alimentació de pacients, cafeteries i 
càterings. Aquestes mostres, les conservarà congelades 7 dies a fi de permetre una 
actuació més àgil i eficaç en cas d’intoxicació alimentària. En qualsevol moment 
l’Hospital podrà demanar al proveïdor que realitzi anàlisis microbiològics i fisico-
químics de les matèries primeres que es considerin dels seus proveïdors d’origen en 
laboratoris externs i lliuri els resultats de les anàlisis».

Plec Tècnic. Punt 4.1.2 Tipus de dietes
«Així mateix, hauran de contemplar-se també prescripcions especials per a 

usuaris que manifestin ser celíacs, diabètics, amb intolerància a la lactosa i al·lèrgics 
a la proteïna de la llet, o qualsevol altre element condicionant de la seva dieta. Per 
això, haurà de proveir-se d’un estoc mínim de productes que puguin satisfer aques-
tes necessitats i que siguin una alternativa a l’oferta diària de restauració, sense que 
aquests usuaris percebin un minvament en la qualitat del servei i dels aliments que 
reben.»

Plec Tècnic. Punt 5 Gestió i explotació de les Cafeteries i Màquines Expenedores o 
Vending

«L’empresa adjudicatària haurà de seguir amb la normativa vigent d’al·lèrgens en 
tot moment. També haurà d’especificar i/o facilitar informació relativa al contingut 
d’al·lèrgens de cada plat a qualsevol usuari que ho sol·liciti, tant en els menjadors de 
personal com en les cafeteries de públic.
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En les màquines expenedores es demana que almenys un 50% dels productes 
i/o aliments que s’hi distribueixin puguin ser recomanats en un Alimentació Sana 
(Estratègia NAOS), per tant, controlada en calories, baixa en sucres afegits, baixa 
en greixos saturats i baixa en sal. També s’hauran d’afegir productes per a celíacs.»

L’Annex XIV del Plec de Prescripcions Tècniques, recull el protocol que esmen-
tàvem i demanem específicament:

Annex XIV Protocols de cuina. Protocols APPCC.
«Pla de control d’al·lèrgens:
Programa:
– Identificació al·lèrgens, mesures de control...
– Activitats comprovació
Actuacions a realitzar:
– Desenvolupament, implantació i seguiment»
Pel que fa als Criteris d’Adjudicació (Annex V del Plec de Clàusules Administra-

tives), el punt 2.5 dona rellevància a la valoració d’aquests aspectes, i està definit així:
«2.5 En relació al Pla de Gestió de Seguretat Alimentària i Pla de Qualitat, que 

és requeriment en el punt 8.2.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, es valorarà el 
pla de gestió de tots els procediments de les al·lèrgies, entre elles les celíaques. Fins 
a 2 punts.»

Pel que fa a la selecció adequada del ingredients de les dietes, l’Annex II, l’An-
nex II bis i l’Annex III del Plec de Prescripcions Tècniques detallen la seva compo-
sició i tots ells tenen referències especials per cobrir les necessitats de les persones 
al·lèrgiques:

Annex II Tipologia de dietes i àpats especials.
Annex II bis estàndards nutricionals de l’alimentació hospitalària.
Annex III Qualitats i gramatges.

Barcelona, 3 de juny de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

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

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40319 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 243/XII, sobre la 
modificació del Decret 86/2012, del 31 de juliol, d’aprovació del Reglament dels jocs 
del bingo (tram. 290-00219/12), us informo del següent:

Per tal de donar compliment al punt c de la Resolució 243/XII del Parlament de 
Catalunya, us informem de les diferents actuacions que s’han dut a terme des del 
Govern de la Generalitat:

– El 18 de febrer de 2019, la directora general de Tributs i Joc va dictar la Ins-
trucció 1/2019 sobre la pràctica del joc del bingo en casals d’avis, llars de jubilats, 
centres de dia i residències geriàtriques i centres de dia i residències de persones 
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discapacitades a Catalunya, la qual es va trametre al Parlament de Catalunya en data 
9 d’abril de 2019.

– El 5 de maig de 2019, es va publicar l’esmentada Instrucció 1/2019 a la web del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda: http://economia.gencat.
cat/ca/ambits-actuacio/joc-apostes/normativa

– El 10 de maig de 2019, la directora general de Tributs i Joc va trametre un es-
crit a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques (ACM), on va informar de la Resolució 243/XII del Parlament 
de Catalunya, sobre la modificació del Decret 86/2012, del 31 de juliol, d’aprova-
ció del Reglament dels jocs del bingo i hi va adjuntar còpia de la Instrucció 1/2019, 
dictada per donar-hi compliment, amb el prec que, si ho consideraven oportú, la fes-
sin arribar als seus municipis associats.

– Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es va realitzar un en-
viament de la Instrucció a tots els equipaments on es puguin dur a terme activitats 
relacionades amb la pràctica del joc del bingo. En total, es va enviar a 138 equipa-
ments, incloent-hi tots els casals cívics, els casals de gent gran i les cases del mar, 
titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 7 de juny de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 244/XII, sobre el suport al 
projecte Liberisliber, de Besalú
290-00220/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40535 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 244/XII, sobre el su-
port al projecte Liberisliber, de Besalú (tram. 290-00220/12), us informo del següent:

La fira LiberisLiber (el llibre que et farà lliure, en llatí) és una fira important 
de les editorials independents i pel foment de la cultura de proximitat, liderada per 
l’Associació Saló de les Arts, amb la presència d’un total de 63 editorials i enguany 
per primer cop hi han participat llibreries, les quals, han representat a un segell edi-
torial. Així, la fira aposta per recolzar la figura de l’editor/a i reforçar, alhora, el tei-
xit i coneixement que es té de les llibreries de proximitat.

El Govern de la Generalitat, des del Departament de Cultura, fomenta i impulsa 
la cultura promovent i donant suport a les activitats públiques en matèria cultural. 
Una de les fórmules més equitatives pel que fa a la distribució dels recursos públics 
és la convocatòria d’ajuts en concurrència competitiva. Mitjançant uns barems ofi-
cials anunciats en convocatòria pública, i incorporant la intervenció i representació 
d’experts per tal d’avaluar les iniciatives culturals rebudes, s’ofereixen recursos ne-
cessaris per recolzar aquestes activitats d’una forma transparent i objectiva.

L’entitat que organitza la fira rep l’ajut del Departament de Cultura en concur-
rència competitiva a partir de 2013 per la línia de subvencions per a activitats lite-
ràries: promoció de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Aquest ajut respon 
a la creació de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) que s’emmarca 
en el projecte de finestreta única, que té l’origen en la necessitat d’unificar en un sol 
portal d’accés tot el sistema de subvencions dels òrgans del Departament de Cultura 
i de les entitats públiques adscrites.
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Des de 2017, el Departament de Cultura dona suport a aquest esdeveniment a tra-
vés de dues línies de concurrència competitiva, tant des de l’ICEC com des de l’OSIC:

– L’any 2017, la fira Liberisliber va rebre ajut del Departament de Cultura, mit-
jançant dues línies de subvenció de concurrència competitiva:

ICEC: Ajut per a l’organització de fires i salons del llibre. Import concedit: 21.600 €.
OSIC: Ajut per a l’organització d’esdeveniments literaris. Import concedit: 23.365 €.
L’any 2017, el 88,57% de l’activitat del Liberisliber va ser finançada amb ajuts pú-

blics, dels quals el 59,92% corresponen a subvencions del Departament de Cultura.
– L’any 2018, el Departament de Cultura ha tornat a donar suport a la fira, mit-

jançant les mateixes línies de subvenció de concurrència competitiva:
ICEC: Ajut per a l’organització de fires i salons del llibre. Import concedit: 14.400 €.
OSIC: Ajut per a l’organització d’esdeveniments literaris. Import concedit: 10.076 €.
L’any 2018 el pressupost previst preveu que el 94,37% de l’activitat serà finança-

da amb ajuts públics, del quals el 55,22% corresponen a subvencions del Departa-
ment de Cultura.

– Sobre aquesta subvenció del Departament de Cultura cal afegir el suport del 
Servei de Biblioteques en les dues darreres edicions, mitjançant unes compres que 
es realitzen directament a la fira, a través de la selecció que fan les biblioteques de 
proximitat a la fira amb l’assignació atorgada de lliure disposició.

Aportació del Servei 
de Biblioteques

Nombre de 
biblioteques

Assignació per 
biblioteca

Pressupost 
total

2017 17 500 € 8.500 €
2018 16 500 € 8.000 €

Per a l’any 2019 la Fira podrà acollir-se a les mateixes línies d’ajut que el 2017 
i el 2018. No obstant això, no és possible avançar la quantia d’aquests ajuts, atès 
que es tracta de línies de subvenció en concurrència competitiva.

Barcelona, 11 de juny 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 245/XII, sobre el reforçament 
del Camí de Sant Jaume
290-00221/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40507 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 245/XII, sobre el 
reforçament del Camí de Sant Jaume (tram. 290-00221/12), us informo del següent:

A nivell senyalització
A finals de l’any 2015 es va procedir a reparar la fase I (de Sant Pere de Rodes 

a Montserrat) i la fase II (de Montserrat a Alcarràs del Camí de Sant Jaume a Cata-
lunya, instal·lant, arreglant i/o retirant senyals d’orientació. Ambdues fases són les 
reconegudes com a Ruta Jacobea.

Es va fer un total de 283 actuacions.
L’any 2018, la Direcció General de Turisme ha fet fer una diagnosi de l’estat de 

la senyalització de les demés fases del Camí: fase 3 entre Tarragona i Lleida, fase 4 
entre Tàrrega i Alfarràs, fase 5 entre Barcelona i Montserrat i fase 6 entre Tortosa i 
Batea. Es tracta de ramals secundaris alguns dels quals són molt freqüentats.
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L’anàlisi de tota la senyalització d’aquestes trams va establir que era prioritari 
actuar en el tram entre Tàrrega i Alfarràs pel paper connector d’aquest ramal amb 
les fases Jacobees principals, i el suport al Camí des del mateix territori que està 
apostant pel Camí de Sant Jaume com a element vertebrador i integrador en xarxa 
de la resta de territoris limítrofs al traçat del Camí, i una oportunitat de dinamitza-
ció i cohesió territorial.

L’any 2019 la Direcció General de Turisme, d’acord amb tots els ajuntaments del 
tram Tàrrega-Alfarràs i amb la Diputació de Lleida, està fent un projecte de senya-
lització del Camí del Sant Jaume com a eix vertebrador de la xarxa de camins de la 
zona, per tal d’integrar el Camí en el conjunt de l’oferta de camins senyalitzats per a 
caminants i per a millorar l’oferta de producte turístic a l’entorn del Camí.

En aquest projecte s’aplica de forma pionera i com a projecte pilot el Manual de 
Senyalització de Camins per a la Mobilitat no Motoritzada editat al gener de 2019 
per la Direcció General de Turisme.

A nivell promoció
A continuació es fa un recull de les actuacions previstes i/o portades a terme per 

l’Agència Catalana de Turisme.
Accions de promoció del Camí de Sant Jaume 2010-2019:
El 2010 es va fer un esforç de promoció molt gran del Camí de Sant Jaume, amb 

3 presentacions i 8 viatges de premsa amb periodistes de mercats com Espanya, 
França, Itàlia, Regne Unit i Benelux. També es va crear el minisuite www.camide-
santjaume.com, que actualment continua essent consultable.

A partir d’aquest any s’ha anat actualitzant el minisite i incorporant el Camí de 
Sant Jaume als programes dels viatges de familiarització d’accions com el Buy Ca-
talunya o l’Any del Turisme d’Interior i Muntanya 2015 entre d’altres, sempre que 
l’itinerari anés per zones per on passa el Camí de Sant Jaume.

El 2015 es va crear el web www.camidesantjaumeperatothom.com, que es va ac-
tualitzant contínuament i que forma part del programa «Turisme per a Tothom» de 
l’Agència Catalana de Turisme.

El 2016 se’n va fer promoció a la Fira Apostolus, celebrada a Santiago de Com-
postela i especialitzada en turisme religiós.

En els darrers anys s’han organitzat viatges de premsa sota demanada d’interès 
pel Camí de Sant Jaume per part de diversos mitjans, com per exemple, el 2016, un 
per la periodista francesa Sylvain Bazin.

Actualment el Camí de Sant Jaume es promou a través de la marca Arts i Cul-
tura (2017), la marca Ciutats i Viles amb Caràcter (pel que fa a Manresa i Lleida) i 
des de la marca Senderisme a Catalunya (2016). Per tant, se’n fa promoció tant com 
a proposta de turisme religiós, com a camí de pelegrinatge, com per la vessant de 
ruta de senderisme.

Per altra banda, des del 2017 l’Agència Catalana de Turisme està col·laborant 
amb el Sr. Callum Christie, consultor anglès expert en el Camí de Sant Jaume, per 
elaborar la primera guia completa del tram català del camí.

Durant la tardor del 2018 el Sr. Christie ha realitzat tot el treball de camp, i en 
aquests moments es troba elaborant la guia, que editarà a la tardor de 2019 l’Edito-
rial Piolet.

Aquesta col·laboració es realitza conjuntament amb els Patronats de Turisme de 
les Diputacions provincials per on passa el Camí, fent una aportació econòmica ca-
dascuna de les parts.

Durant la fira World Travel Market a Londres al novembre de 2019 està previst 
realitzar una presentació d’aquesta guia.

Per altra banda, des de 2010 l’Agència Catalana de Turisme està fent difusió con-
tinuada del Camí de Sant Jaume a tots els canals de què disposa:

http://www.camidesantjaume.com
http://www.camidesantjaume.com
http://www.camidesantjaumeperatothom.cat/
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– Apartats específic al web www.catalunya.com adreçat a públic final:
• http://www.catalunya.com/cami-de-sant-jaume-24-1-61?language=ca
• http://www.catalunya.com/cami-de-sant-jaume-per-a-tothom-24-1-540568?lan-

guage=ca
• http://www.catalunya.com/el-cami-de-sant-jaume-un-itinerari-amb-molt-per-

oferir-24-1-536542?language=ca
• http://www.catalunya.com/el-cami-de-sant-jaume-a-catalunya-en-bicicle-

ta-1-4-517590?language=ca
– Bloc de la campanya de publicitat Catalunya és casa teva: http://escasateva.ca-

talunya.com/blog/descobrir-catalunya-sense-barreres/
– Xarxes socials Catalunya Experience: Facebook.
– Blocs de diversos Centres de Promoció Turística:
• Bloc del Centre de Promoció Turística de Catalunya a França: https://ran-

donnee.catalunyaexperience.fr/
• Bloc del Centre de Promoció Turística de Catalunya a França Bolc del Centre 

de Promoció Turística de Catalunya a Itàlia: https://www.catalunyaexperience.it/na-
tura/il-cammino-di-santiago-attraverso-la-catalogna/

• Bloc i AAPP del Centre de Promoció Turística de Catalunya a Alemanya:
https://katalonien-tourismus.de/top-10/die-perfekte-symbiose-von-kul-

tur-und-natur-5-einzigartige-kultur-wanderwege-in-der-provinz-barcelona
– Apartats en diverses publicacions online i en paper, com per exemple:
• Catàleg Catalunya és Cultura (2014): http://act.gencat.cat/wp-content/uplo-

ads/2015/04/Cultura-Catala_AR-2014_Baixa.pdf pàg. 53
• Catàleg Rutes temàtiques per Catalunya (2015) http://act.gencat.cat/wp-con-

tent/uploads/2016/01/Itineraris-i-escapades-CAT_web.pdf pàg. 40.
• Mapa del Camí Ignasià (2015): http://act.gencat.cat/wp-content/uplo-

ads/2012/07/MapaCamiSantJaume.pdf
• Opuscle Senderisme a Catalunya (2017): http://act.gencat.cat/wp-content/uplo-

ads/2018/02/SENDERISME_cat.pdf (pàg. 9)
• Catàleg Catalunya Descobreix i viu l’art i la cultura (2017): http://act.gencat.cat/

wp-content/uploads/2018/04/ART-I-CULTURA-cat.pdf pàg. 96-97
• Revista digital Catalunya Experience 2016-2017-2018 (disponible als quioscs 

d’Android y Apple)

Barcelona, 3 de juny de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 246/XII, sobre el 
reconeixement de les fires d’atraccions com a activitat cultural
290-00222/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40536 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 246/XII, sobre el re-
coneixement de les fires d’atraccions com a activitat cultural (tram. 290-00222/12), 
us informo del següent:

El Departament de Cultura de la Generalitat reconeix la contribució del sector 
de les fires d’atraccions, com a domini relacionat, a la dinamització cultural i eco-
nòmica dels municipis i del conjunt de Catalunya. Tal com estableix la UNESCO en 

http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com/cami-de-sant-jaume-24-1-61?language=ca
http://www.catalunya.com/cami-de-sant-jaume-per-a-tothom-24-1-540568?language=ca
http://www.catalunya.com/cami-de-sant-jaume-per-a-tothom-24-1-540568?language=ca
http://www.catalunya.com/el-cami-de-sant-jaume-un-itinerari-amb-molt-per-oferir-24-1-536542?language=ca
http://www.catalunya.com/el-cami-de-sant-jaume-un-itinerari-amb-molt-per-oferir-24-1-536542?language=ca
http://www.catalunya.com/el-cami-de-sant-jaume-a-catalunya-en-bicicleta-1-4-517590?language=ca
http://www.catalunya.com/el-cami-de-sant-jaume-a-catalunya-en-bicicleta-1-4-517590?language=ca
http://escasateva.catalunya.com/blog/descobrir-catalunya-sense-barreres/
http://escasateva.catalunya.com/blog/descobrir-catalunya-sense-barreres/
https://randonnee.catalunyaexperience.fr/
https://randonnee.catalunyaexperience.fr/
https://www.catalunyaexperience.it/natura/il-cammino-di-santiago-attraverso-la-catalogna/
https://www.catalunyaexperience.it/natura/il-cammino-di-santiago-attraverso-la-catalogna/
https://katalonien-tourismus.de/top-10/die-perfekte-symbiose-von-kultur-und-natur-5-einzigartige-kultur-wanderwege-in-der-provinz-barcelona
https://katalonien-tourismus.de/top-10/die-perfekte-symbiose-von-kultur-und-natur-5-einzigartige-kultur-wanderwege-in-der-provinz-barcelona
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/04/Cultura-Catala_AR-2014_Baixa.pdf%20pàg.%2053
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/04/Cultura-Catala_AR-2014_Baixa.pdf%20pàg.%2053
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2016/01/Itineraris-i-escapades-CAT_web.pdf%20pàg.%2040
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2016/01/Itineraris-i-escapades-CAT_web.pdf%20pàg.%2040
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2012/07/MapaCamiSantJaume.pdf
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2012/07/MapaCamiSantJaume.pdf
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2018/02/SENDERISME_cat.pdf
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2018/02/SENDERISME_cat.pdf
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2018/04/ART-I-CULTURA-cat.pdf
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2018/04/ART-I-CULTURA-cat.pdf
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el seu document sobre el marc per a les estadístiques culturals de 2009, els parcs 
d’entreteniment són, efectivament, dominis relacionats amb la cultura i s’emmar-
quen dins d’Esports i Recreació.

Barcelona, 11 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 247/XII, sobre l’augment de la 
despesa pública en cultura
290-00223/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40537 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 247/XII, sobre 
l’augment de la despesa pública en cultura (tram. 290-00223/12), us informo del 
següent:

En relació amb l’objectiu d’aconseguir increments progressius en els pressupos-
tos de la Generalitat que permetin acostar la despesa pública en cultura a la dels 
principals països de l’entorn de Catalunya, l’objectiu a llarg termini seria situar-se 
a prop del 2% del pressupost consolidat de la Generalitat. Això suposaria pràctica-
ment triplicar el pressupost actual del Departament (de 266 M€ a 761 M€), i no és 
assolible en el marc financer actual. Cal, doncs, fixar-se objectius assolibles i gra-
duals. En aquest sentit, es planteja començar per un increment que permeti arribar 
en els propers anys a una despesa en Cultura de 65 € per habitant, xifra que ens 
situaria en la franja alta dels països europeus. Aquest import suposaria, amb base 
al pressupost aprovat consolidat del 2017, un increment de la dotació fins als 487,3 
milions d’euros, que representarien un 1,3% del pressupost consolidat de la Genera-
litat de Catalunya (2017) i que hauria marcat una evolució raonable del pressupost 
dedicat a cultura abans del sotrac de la crisi.

Aquest increment dels recursos destinats a Cultura ha estat una aspiració del De-
partament recollida públicament per les diferents persones titulars de la Conselleria, 
al llarg de les darreres legislatures. Tot aquest plantejament s’haurà de conciliar amb 
un escenari general de contenció de la despesa, derivat del fet que el pressupost de 
la Generalitat ha de donar compliment als objectius fiscals d’estabilitat i sostenibi-
litat establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera. Els objectius de dèficit de compliment obligatori, els in-
gressos del model de finançament, que encara no s’han revisat i els increments re-
tributius aprovats per l’Estat, redueixen el marge de maniobra de la Generalitat per 
incrementar la despesa.

Malgrat tot, la singularitat de la cultura, com a factor de cohesió social, farà ne-
cessari intensificar esforços pressupostaris en aquest sentit i, tot i que de manera 
modesta, així constava reflectit en l’avantprojecte de pressupost per al 2019.

Així doncs, és voluntat inequívoca del Departament de Cultura poder aconse-
guir en una futura aprovació de la llei de pressupostos, un increment progressiu de 
la despesa pública en l’àmbit de la cultura.

Barcelona, 11 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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Control del compliment de la Resolució 258/XII, sobre el termini per 
a informar sobre els procediments per a la minoració del preu dels 
crèdits dels estudis universitaris
290-00234/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40508 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 258/XII, sobre el 
termini per a informar sobre els procediments per a la minoració del preu dels crè-
dits dels estudis universitaris (tram. 290-00234/12), us informo del següent:

Tots els procediments per a l’establiment de preus universitaris i les condicions 
en què els i les estudiants els han de satisfer, s’estableixen en el decret de preus uni-
versitaris anualment, abans de l’inici de curs acadèmic. Aquest és el moment de la 
decisió i la informació a la comunitat universitària de les mesures contemplades en 
el decret de preus.

D’altra banda, en relació amb els procediments per a l’obtenció de l’acreditació 
del tram de la renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració del preu dels 
crèdits dels estudis universitaris, el secretari general del Consell Interuniversitari 
de Catalunya (CIC) es va reunir amb el Consell de l’Estudiantat de les Universitats 
Catalanes (CEUCAT) el 23 de gener de 2019. Així mateix, aquest tema també ha 
estat debatut en el si de la Comissió d’Estudiants de la CIC i en la Comissió d’Accés 
i Afers Estudiantils de les quals els representants de la CEUCAT en formen part, en 
les sessions de 16 de maig i 24 de maig del 2019, respectivament.

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

Control del compliment de la Resolució 259/XII, sobre l’extensió de 
les beques del Programa Beatriu de Pinós
290-00235/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40509 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 259/XII, sobre 
l’extensió de les beques del Programa Beatriu de Pinós (tram. 290-00235/12), us in-
formo del següent:

En referència al punt a, no és possible dotar econòmicament el programa per tal 
que els investigadors perllonguin un tercer any l’ajut postdoctoral, atesa la situació 
de pròrroga pressupostària.

Pel que fa al punt b, el 18 de desembre de 2018 es va publicar la Resolució 
EMC/3010/2018, de 18 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català 
de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP). Es pot consultar a 
l’enllaç següent:
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http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=-
fitxa&documentId=837275

El 25 de gener de 2019 es va publicar la Resolució EMC/105/2019, de 18 de ge-
ner, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts per a la incorporació de personal in-
vestigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa 
Beatriu de Pinós (BP 2018). Es pot consultar a l’enllaç següent:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=-
fitxa&documentId=839800

Barcelona, 5 de juny de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 274/XII, sobre la millora de 
les comunicacions entre el Maresme i l’aeroport de Barcelona - el Prat
290-00249/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40403 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 274/XII, sobre la 
millora de les comunicacions entre el Maresme i l’aeroport de Barcelona - el Prat 
(tram. 290-00249/12), us informo del següent:

En aquests moments, s’està construint la infraestructura que permetrà l’accés di-
recte dels serveis de Rodalies de Catalunya a la terminal T1 de l’aeroport de Barce-
lona, de forma que caldrà definir la nova oferta de serveis a l’aeroport. A l’hora de 
definir els nous serveis, es tindrà en compte les necessitats de mobilitat del conjunt 
del territori i garantir una adequada coordinació del conjunt dels serveis, de forma 
que en el cas del Maresme i de la resta de comarques, resti garantit un intercanvi 
ràpid que permeti accedir a l’aeroport amb la major celeritat.

Barcelona, 12 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 279/XII, sobre el millorament 
del servei de transport públic a Vallirana
290-00254/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40404 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 279/XII, sobre 
el millorament del servei de transport públic a Vallirana (tram. 290-00254/12), us 
informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha millorat les comunicacions amb 
transport públic del municipi de Vallirana, amb un reforç de les expedicions del ser-

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=837275
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=837275
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=839800
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=839800
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vei exprés, entre Barcelona i Vallirana, en hora punta de forma que es cobreix ade-
quadament la comunicació d’aquest municipi amb la ciutat de Barcelona.

Pel que fa a les propostes de millorar les comunicacions amb Barcelona pel front 
litoral, i la millora de les comunicacions amb Vilafranca del Penedès i amb Barbera 
del Vallès, aquestes propostes seran objecte d’anàlisi en el marc de la redacció del 
nou Pla director de mobilitat de I’ATM de Barcelona, que incorporarà un programa 
de millora dels serveis de transport públic, un cop analitzades les necessitats de mo-
bilitat existents en el conjunt del territori.

Respecte a la construcció d’aparcaments d’enllaç a les zones nord i sud de Barce-
lona, cal tenir present que el Pla director de mobilitat i el Pla director d’infraestruc-
tures de I’ATM de Barcelona, incorporen mesures per a la millora dels aparcaments 
de dissuasió i la coordinació entre el transport privat i el transport públic.

Barcelona, 12 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 289/XII, sobre l’abocador de 
Fígols, a Tremp
290-00264/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40405 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 289/XII, sobre 
l’abocador de Fígols, a Tremp (tram. 290-00264/12), us informo del següent:

En primer lloc, a 15 de maig d’enguany a l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC) no li consta cap denúncia ni queixa de ciutadans i entitats sobre l’abocador de 
Fígols. En qualsevol cas, des de l’ARC sempre s’ha apostat i s’apostarà per accions 
de coordinació entre totes les administracions implicades pel bé dels ciutadans del 
Pallars i el desenvolupament del territori en matèria de residus.

En segon lloc, cal dir que la infraestructura de gestió de residus municipals de 
referència a la comarca és el Centre de Fígols de Tremp. Aquesta instal·lació dispo-
sa d’un dipòsit i d’una planta de compostatge de la que el Consell Comarcal n’és el 
titular i l’explotador.

L’ARC ha finançat les diferents fases de clausura i ampliació de l’abocador de 
Fígols així com la construcció de la planta de compostatge.

Al mateix temps, es manté una relació fluïda i coordinada amb l’ens local res-
ponsable del Centre de residus de Fígols tant per al control correcte de les instal·la-
cions com per a solucionar qualsevol eventualitat.

El dipòsit ha estat ampliat fa quatre anys i disposa de capacitat suficient per a la 
gestió dels residus municipals de les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, 
el Pallars Sobirà, així com la Val d’Aran.

Enguany es preveu que es pugui iniciar un estudi de l’àmbit territorial (Alta Ri-
bagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, i Val d’Aran), finançat per l’ARC i coordinat 
amb els consells comarcals, amb l’objectiu de millorar i integrar el model de gestió de 
residus municipals i desenvolupar les infraestructures necessàries d’acord amb el Pla 
Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya.

Barcelona, 13 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 23/XII, sobre política fiscal
390-00023/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 40320 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i hisenda de la 

Generalitat de Catalunya, en compliment de la Moció 23/XII, sobre política fiscal, 
trameto, adjunt:

– Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques 
tributàries 2015-2018. Informe d’avaluació final.

Barcelona, 3 de juny de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern

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

Control del compliment de la Moció 45/XII, sobre contaminació, 
qualitat de l’aire i salut pública
390-00045/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 40411 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
En relació amb la resposta a la Moció 45/XII, sobre contaminació, qualitat de 

l’aire i salut pública (tram. 390-00045/12), presentada pel diputat Jordi Terrades i 
Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i aprovada el pas-
sat 24 de gener amb les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà i pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Exposo que s’ha observat una errada material al 5è paràgraf, de manera que:

On hi diu:
«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, ...»

Hi ha de dir:
«Quant a l’apartat h), en el marc de la 2a Cimera de la qualitat de l’aire que va 

tenir lloc en data 25 de març de 2019, ...»
Per la qual cosa, sol·licito la correcció de l’errada material observada.

Barcelona, 12 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 49/XII, sobre les actituds 
negacionistes de la violència masclista que posen en perill els drets 
de les dones
390-00049/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 40678 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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

lunya, en compliment de la Moció 49/XII sobre les actituds negacionistes de la vio-
lència masclista que posen en perill els drets de les dones (tram. 390-00049/12), us 
informo, amb el document annex facilitat per l’Institut Català de les Dones, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 14 de juny de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Moció, us fem avinent el següent: 
Pel que fa al punt a) Elaborar una agenda feminista amb vista al 2030
El feminisme és present en la tasca diària del Govern de la Generalitat a través 

de l’Institut Català de les Dones (ICD), organisme que dissenya, impulsa, coordina 
i avalua les polítiques per a la igualtat efectiva de dones i homes, i impulsa la inte-
gració de la dimensió de gènere i de les dones a totes les intervencions públiques 
que desenvolupa l’Administració de la Generalitat, per a eradicar el fenomen de la 
desigualtat entre dones i homes.

En aquest compromís, compta amb el suport del Consell Nacional de les Dones 
de Catalunya òrgan col·legiat de participació i consulta de l’Institut, que integra les 
representacions de les entitats que treballen en programes a favor de la igualtat i la 
promoció de la dona, així com les diferents entitats de dones del territori català, per 
a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els 
àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu.

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya és membre d’alguns òrgans de 
participació del Govern de la Generalitat i està reconegut com a organisme amb esta-
tus consultiu especial del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. Actual-
ment, aquest Consell està format per gairebé 400 entitats. Entre d’altres funcions, 
promou la participació i l’associacionisme de les dones, incentiva el treball en xarxa, 
i fa propostes a l’Institut Català de les Dones sobre qüestions que afecten les dones 
i l’equitat de gènere.

A més, la presidenta de l’Institut Català de les Dones, en qualitat de presiden-
ta del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, participa anualment en els pe-
ríodes de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de 
Nacions Unides que se celebren al voltant del 8 de març a la seu d’aquest organisme.

La Generalitat de Catalunya està compromesa amb la implementació de l’Agen-
da 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de 
les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 - mitjançant la resolució «Transfor-
mar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible»– amb l’objec-
tiu d’estimular l’acció en 5 esferes d’importància crítica (conegudes com ‘les 5 P’): 
les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat.

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) 
ha elaborat l’informe «L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món» on 
s’analitzen els primers 16 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), molts 
dels quals estan estretament interrelacionats (l’ODS 17, pel seu caràcter instrumen-
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tal, ha quedat fora de l’anàlisi). Per a cada Objectiu de Desenvolupament Sostenible, 
l’informe conté una breu diagnosi a escala mundial i europea, que serveix al lector 
per contextualitzar l’àmbit d’anàlisi relatiu a aquest objectiu. A continuació, i fita per 
fita, s’incorpora una breu diagnosi del context català i s’apunten els principals reptes 
que se’n desprenen.

El CADS considera que els principals reptes que es plantegen a Catalunya en re-
lació amb l’ODS 5 Igualtat de Gènere són els següents: 

– Eradicar la violència masclista en totes les seves formes.
– Fomentar la coeducació a tots els nivells educatius.
– Reduir la bretxa salarial entre homes i dones abordant totes les seves múltiples 

causes.
– Trencar la segregació horitzontal i vertical de les dones.
– Fomentar la coresponsabilitat entre homes i dones dels treballs domèstics i de 

cura.
– Eradicar les estructures culturals sexistes a través de la implicació de tots els 

agents socials i els mitjans de comunicació.
– Eradicar el tràfic i qualsevol tipus d’explotació de les dones així com garantir 

una protecció i assistència integral a les víctimes.
– Promoure el reconeixement social i la valoració econòmica del treball de cura 

i domèstic no remunerat.
– Garantir l’accés assequible als serveis de llars d’infants i escoles bressols i 

d’atenció a les persones dependents, especialment per part dels col·lectius més vul-
nerables.

– Fomentar la presència de les dones en tots els àmbits de presa de decisions en 
la vida política, econòmica i pública i així trencar l’anomenat ‘sostre de vidre’.

– Promoure l’educació sobre la salut afectiva, sexual i reproductiva, amb una 
atenció especial a les adolescents.

Pel que fa al punt b) Actuar de manera decidida desmentint qualsevol dada falsa 
sobre violència masclista que estigmatitzi les dones i generi discursos d’odi mas-
clistes.

L’Institut Català de les Dones realitza diferents actuacions relacionades amb els 
mitjans de comunicació amb l’objectiu promoure la reflexió crítica, ajudar a ampliar 
la mirada periodística des del rigor i la pluralitat, i per avançar en una comunica-
ció amb menys estereotips sexistes i una representació de les dones digna, diversa i 
equilibrada. Entre d’altres, es destaquen les següents: 

– Manual Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions 
de les dones.

– Recomanacions sobre el tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers humans 
amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de comunicació.

– Recomanacions per a informar sobre les agressions sexuals.
– Recomanacions per al tractament de la violència masclista als mitjans de co-

municació.
– Guia jurídica orientativa sobre l’ús d’una comunicació no sexista en l’àmbit de 

les administracions locals.
– Document Recomanacions sobre el tractament de les persones LGBTI als mit-

jans audiovisuals.
També cal esmentar l’eina que suposa tenir una llei com la 17/2015 d’igualtat 

efectiva d’homes i dones amb un articulat que permet endegar procediments san-
cionadors contra les empreses que emeten missatges que representen les dones de 
manera indigne, com a objectes sexuals o banalitzadors de la violència masclis-
ta. En aquest sentit, cal ressaltar, entre d’altres, les actuacions contra la discoteca 
Bailódriomo Caña Dulce o les hamburgueseries «Hooters» i La Burguesa, la Clíni-
ca d’estètica Dorsia, o la prohibició de circular a l’autobús antifeminista d’HazteOir 
a través de la incoació de dos expedients administratius sancionadors per anuncis i 
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lemes que negaven la dignitat humana de les dones, incitaven a l’odi, l’hostilitat, la 
discriminació i la violència contra les dones.

L’Institut Català de les Dones posa a disposició de la ciutadania la bústia de con-
tacte per denunciar casos on es discriminin les dones o bé per felicitar bones pràcti-
ques que puguin ser exemples a seguir. També es gestionen les queixes presentades 
per la ciutadania contra mitjans de comunicació per garantir que no difonguin con-
tinguts sexistes que justifiquin o banalitzin la violència contra les dones o incitin a 
practicar-la.

Núria Balada i Cardona, presidenta

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 39954 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 50/XII, sobre la seguretat ciutadana 
(número de tramitació 390-00050/12), us informo del següent:

Amb relació a l’apartat a, per donar una resposta policial eficaç a l’increment 
de fets penals i administratius vinculats a la marihuana i al creixement exponen-
cial de la detecció de plantacions a Catalunya, la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra (PG ME) va posar en marxa un Pla d’acció que recull, entre d’altres as-
pectes, l’evolució i l’anàlisi del fenomen, les accions i les funcions que han de dur a 
terme els diferents serveis que el conformen i els indicadors per avaluar la situació i 
desenvolupament del propi Pla d’acció. Aquest Pla té com a objectius fonamentals el 
traspàs de la informació i la coordinació de les investigacions i la unificació de les 
actuacions. Té una durada indefinida i s’avaluarà anualment durant els tres primers 
anys; posteriorment, l’avaluació serà cada dos anys. L’avaluació del Pla implicarà 
la redacció d’un informe qualitatiu i quantitatiu sobre la incidència i la implantació 
del propi Pla.

Per a la seva execució resulta de gran importància la col·laboració amb el proveï-
dor d’energia elèctrica FECSA-ENDESA. A tot el territori català s’han establert els 
membres de la PG-ME habilitats per contactar amb els interlocutors de l’empresa 
elèctrica sempre que sigui necessari; d’altra banda, per a la pràctica de les gestions 
d’investigació en matèria de defraudació elèctrica és habitual que els efectius poli-
cials requereixin la lectura dels consums a la companyia elèctrica. De la mateixa 
manera, FECSA-ENDESA també pot presentar denúncia per coneixement propi 
sobre llocs on es produeixi defraudació i que poden estar relacionats amb cultius de 
marihuana. En els casos d’inspecció de línies elèctriques que donen servei a espais 
de cultiu, s’afegeixen a les diligències policials els informes elaborats per la com-
panyia elèctrica.

Pel que fa a l’apartat b, el Govern de la Generalitat convoca amb la periodicitat 
necessària la Junta de Seguretat de Catalunya. A la que va tenir lloc el passat 6 de 
setembre de 2018 es va acordar constituir una Comissió Mixta de Seguretat amb re-
presentants de l’Estat i de la Generalitat que té l’encàrrec de fer un seguiment per-
manent i estable de les qüestions acordades a la Junta de Seguretat de Catalunya. 
Aquesta Comissió s’ha reunit en diverses ocasions: el passat 2 d’octubre de 2018 i, 
més recentment, el 4 de març de 2019. Actualment està integrada per cinc grups de 
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treball, i s’han assolit fites com la integració de la PG-ME al Centre d’Intel·ligència 
contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO). Aquesta activitat permet millo-
rar substancialment la coordinació entre els cossos policials.

D’altra banda, la PG-ME i les policies locals de Catalunya comparteixen òrgans 
de coordinació conjunts i permanents que garanteixen l’intercanvi d’informació per 
donar una resposta de seguretat conjunta i integral a la ciutadania. En l’exercici de 
les competències que són pròpies a cada cos policial, i aplicant el principi de com-
plementarietat, s’abasten tots els àmbits de la seguretat pública.

A data 17 de maig de 2019 han tingut lloc 86 juntes locals de seguretat arreu del 
territori català.

Quant a l’apartat c, la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de segu-
retat pública de Catalunya regula els mecanismes de col·laboració en matèria d’in-
formació policial. L’article 24, específicament, regula les informacions policials i 
l’obligació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i els cossos de Policia 
Local de Catalunya de facilitar-se mútuament la informació que sigui rellevant per 
al compliment de les funcions respectives. També preveu l’accés al sistema unificat 
d’informació policial per a les policies locals, que es materialitza mitjançant la sig-
natura del conveni de connexió als Sistemes d’Informació Policial. Actualment, dels 
215 cossos de policia local existents, 209 ja el tenen signat.

De l’1 de gener al 16 de maig de 2019, el Departament d’Interior ha signat vuit 
convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per augmentar aquesta coordi-
nació i transmissió d’informació entre els cossos de seguretat del territori i, en con-
cret, ha signat cinc convenis d’adhesió a la xarxa de radiocomunicacions d’emer-
gències i seguretat de Catalunya (xarxa RESCAT), dos convenis de cessió d’ús del 
programari de gestió i suport als processos de les policies locals (SIPCAT) i un con-
veni de connexió al sistema d’informació policial (SIP).

També en matèria de coordinació policial cal destacar, entre altres mecanismes, 
la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya (CCPC), integrada per represen-
tants de l’Estat –el comisario jefe de la Jefatura Superior de Policía Nacional y el 
general jefe de la séptima zona de la Guardia Civil–, i representants de la Generali-
tat –el comissari cap de la Prefectura de Policia i el comissari cap de la Comissaria 
Superior de Coordinació Central de la PG-ME–. Entre les funcions d’aquesta co-
missió cal destacar l’anàlisi i l’estudi de les mesures de coordinació policial per tal 
d’elevar-les posteriorment per al seu debat i aprovació, supervisar el correcte funcio-
nament de les subcomissions i resoldre les controvèrsies en matèria de coordinació 
de la seguretat que es puguin generar.

La CCPC s’ha reunit enguany el 10 de gener i l’11 d’abril. Està prevista una nova 
data de reunió abans de finalitzar el proper mes de juny.

Aquests mecanismes de col·laboració es revisen d’acord amb la normativa vigent.
Per últim, pel que fa a l’apartat d), l’article 18 de la llei 4/2003, de 7 d’abril, d’or-

denació del sistema de seguretat pública de Catalunya estableix que el Govern apro-
va, per decret, el mapa policial de Catalunya, d’acord amb les disposicions del Pla 
territorial general de Catalunya.

Les nou regions policials s’organitzen territorialment en les àrees bàsiques po-
licials que comprenen els municipis que es detallen a l’annex del Decret 243/2007, 
de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació.

El model actual de distribució de comissaries i establiments policials de la PG-
ME no està basat només en la centralització d’aquestes en poblacions amb més ha-
bitants i/o activitat. Les àrees bàsiques policials, les comissaries de districte i les 
unitats de seguretat ciutadana distribueixen les dotacions policials en sectors de pa-
trullatge mòbil per tal de donar resposta a tots els serveis del territori en el mínim 
temps possible.
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La mitjana del temps de resposta arreu del territori al primer quadrimestre de 
l’any 2019 és de 18 minuts per als incidents urgents. No obstant, convé recordar que 
l’atenció ciutadana que dispensa la PG-ME es coordina amb les policies locals de 
Catalunya, la qual cosa permet optimitzar els recursos policials en benefici de l’aten-
ció als ciutadans.

Barcelona, 5 de juny de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 84/XII, sobre la regulació dels 
arrendaments urbans en el dret civil de Catalunya
390-00084/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 40527 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.06.2019

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 84/XII, sobre la regulació dels ar-
rendaments urbans en el dret civil de Catalunya (tram. 390-00084/12), us informo 
que el Govern ha aprovat el Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents 
en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de penyora.

Barcelona, 6 de juny de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Control del compliment de la Moció 85/XII, sobre el desplegament de 
la fibra òptica
390-00085/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019

Control del compliment de la Moció 86/XII, sobre el millorament de la 
gestió de la desaparició de persones i del suport a llurs familiars
390-00086/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019
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Control del compliment de la Moció 87/XII, sobre la política de 
seguretat pública, emergències i protecció civil
390-00087/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019

Control del compliment de la Moció 88/XII, sobre la situació dels 
centres especials de treball
390-00088/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019

Control del compliment de la Moció 89/XII, sobre la precarietat 
laboral
390-00089/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019

Control del compliment de la Moció 90/XII, sobre el garantiment del 
dret de vot dels ciutadans residents a l’exterior
390-00090/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019

Control del compliment de la Moció 91/XII, sobre la mobilitat en el 
territori
390-00091/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.06.2019
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença de Javier Balada Ortega, exregidor d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Vinaròs (Baix Maestrat), en qualitat de testimoni, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00108/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 17.06.2019, DSPC-C 283.

Compareixença de Domènec Fontanet i Llàtser, regidor de Foment 
de l’Activitat Econòmica, Turisme, Comerç i Consum de Vinaròs (Baix 
Maestrat), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte Castor
365-00110/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 17.06.2019, DSPC-C 283.

Compareixença de Recaredo del Potro Gómez, president del Consell 
d’Administració d’Escal UGS, en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00113/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 17.06.2019, DSPC-C 283.

Compareixença de Florentino Pérez Rodríguez, president del Consell 
d’Administració d’Actividades de Construcción y Servicios (ACS), 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
365-00114/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 17.06.2019, DSPC-C 283.
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Compareixença de Mariano Suñer, propietari de l’empresa Río Cenia 
i dels terrenys expropiats per a construir la planta de gas terrestre, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
365-00115/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 17.06.2019, DSPC-C 283.

Compareixença de Gonzalo Gortázar Rotaeche, conseller delegat 
de CaixaBank, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00116/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 17.06.2019, DSPC-C 283.

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)
414-00001/12

DESIGNACIÓ I RATIFICACIÓ DE MEMBRES

Reg. 40523 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.06.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
Per la present us informo del meu nomenament com a director general de la Fun-

dació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) en substitució del Sr. Rafael 
Marín.

Per aquest motiu aprofito per comunicar-vos que els nostres representants al 
CAPCIT seran:

Jordi Portabella Calvete, director general de la Fundació Catalana per a la Re-
cerca i la Innovació i Susaina Figuera de Prado, directora de projectes de l’FCRi.

Ben cordialment,

Barcelona, 4 de juny de 2019
Jordi Portabella i Calvete, director general
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