
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 748/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’accés dels mitjans de comu-
nicació privats als ajuts públics
250-01079/12
Adopció 11

Resolució 749/XII del Parlament de Catalunya, sobre les quotes de producció deri-
vades del contracte programa subscrit amb el Govern per la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
250-01080/12
Adopció 11

Resolució 750/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’opacitat i la manca de trans-
parència del pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01103/12
Adopció 12

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 de suport als drets dels treballadors de la planta automobi-
lística de Nissan Motor Ibèrica
250-01191/12
Retirada 13

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’exempció de copagament als menors orfes tutelats per l’Ad-
ministració i de la modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència
202-00070/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències d’atenció Pri-
mària a Premià de Mar
250-01110/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a evitar la corrupció
250-01111/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14
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Proposta de resolució sobre el patrimoni artístic modernista de Lloret de Mar
250-01112/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el patrimoni de Tarragona
250-01113/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la situació de 
sobrecàrrega de feina als jutjats
250-01114/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències i atenció primà-
ria a Premià de Mar
250-01115/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la recuperació i dignificació de les víctimes de la Guer-
ra Civil
250-01116/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el litigi entre Aragó i Catalunya per les obres d’art
250-01117/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a l’autopista C-32 
al seu pas per Premià de Dalt
250-01118/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el suport al sector carni
250-01119/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la Central de Balanços
250-01120/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la Central de Resultats
250-01121/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla integral de rehabilitació del barri de 
les Escodines, de Manresa
250-01122/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’habilitació i la dotació econòmica de la declaració de 
bé d’interès local de la central hidroelèctrica de Capdella, a la vall Fosca
250-01123/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el manteniment de les rieres de Cambrils
250-01124/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels jutges i els magistrats 
i del conjunt del poder judicial en la lluita contra la violència de gènere
250-01125/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la reclamació dels afectats per les accions de radicals 
separatistes
250-01126/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la corrupció en el Departament de Cultura
250-01127/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el Síndic de Greuges i les declaracions en seu parla-
mentària del 9 de desembre de 2019 amb relació a les llistes d’espera sanitàries
250-01128/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
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Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la corrupció
250-01129/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el foment de la música clàssica al carrer
250-01130/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la defensa de preus justos per a la pagesia i, especial-
ment, per la fruita dolça i els pinyons
250-01131/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el reconeixement i l’agraïment a les missions de defensa 
i de manteniment de la pau de les Forces Armades amb motiu de llur trentè aniversari
250-01132/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la defensa de la unitat, la conservació i la gestió de la 
col·lecció d’art sacre del Museu de Lleida
250-01137/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la maquinària de diag-
nòstic i tractament oncològic donada per la Fundació Amancio Ortega als hospitals 
catalans
250-01138/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la inseguretat a Calafell
250-01139/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’aturada de la licitació dels terrenys de l’antiga Radio 
Liberty a la platja de Pals
250-01140/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’exigència del pagament del deute que hauria defrau-
dat l’expresident Jordi Pujol a l’Agència Tributària
250-01141/12
Presentació: GP Cs 20
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis 21

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un sistema d’enviament d’alertes 
en cas d’emergències i catàstrofes naturals
250-01142/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial del Prat 
de Llobregat
250-01143/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’explosió en una empresa química de Tarragona el 14 
de gener de 2020
250-01144/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a les escoles Ba-
landrau, Montfalgars i Marta Mata, de Girona, i la construcció de l’edifici que ha de 
substituir els mòduls de l’Escola Balandrau
250-01145/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la facilitació de la identificació i el retorn de les restes 
de les persones provinents de Catalunya enterrades al Valle de los Caídos
250-01146/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la disposició de qüestionaris redac-
tats en les diverses llengües oficials en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball dels organismes i entitats dependents de la Generalitat
250-01147/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23
Canvi de Comissió tramitadora 23

Proposta de resolució sobre l’exercici d’accions judicials urgents per a l’execució 
íntegra de la sentència del Cas Palau
250-01148/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’impuls de bancs de l’amistat als centres educatius
250-01149/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de les línies de P3 a 
Girona
250-01150/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques de Lleida
250-01151/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent per a nous pro-
jectes d’incineració de residus
250-01152/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la condemna de l’adoctrinament i de la creació de llis-
tes negres ideològiques en diversos centres educatius i sobre la defensa dels drets 
dels menors que pateixen assetjament i discriminació
250-01153/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la creació de programes i campanyes en matèria de 
dret laboral
250-01154/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la connexió ferroviària de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat
250-01155/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la necessitat de dotar el Cos de Mossos d’Esquadra 
de la indumentària adequada per als dies de pluja
250-01156/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la conversió de la línia R4 del servei de rodalia en llan-
çadora a l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01157/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - 
el Prat
250-01158/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública i d’un centre d’ur-
gències d’atenció primària als terrenys de l’Institut Català del Sòl a Mollet del Vallès
250-01159/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’afectació de la borrasca Gloria
250-01160/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el dany mediambiental ocasionat per la borrasca Glo-
ria al delta de l’Ebre
250-01161/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a lluitar contra la bretxa salarial
250-01162/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla urgent per a cobrir les 
vacants de pediatres a Salt
250-01164/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a atenuar la greu si-
tuació del servei d’urgències de l’Hospital General de Sant Boi de Llobregat
250-01165/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la reforma de la carretera TV-3141 de Reus a Cambrils
250-01166/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el pagament pendent dels imports acordats als muni-
cipis afectats pels aiguats de l’octubre del 2018
250-01167/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a Salt
250-01168/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Bruc
250-01169/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la reordenació sanitària del Garraf
250-01170/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la tècnica farmacològica en l’accés a la 
interrupció voluntària de l’embaràs als centres d’atenció primària i d’atenció a la 
salut sexual i reproductiva
250-01171/12
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’equilibri territorial i l’accés a les sales de cinema
250-01172/12
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’increment de les instal·lacions esportives per a la 
pràctica del rugbi
250-01173/12
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’esport català
250-01174/12
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la reclamació de la devolució de les subvencions per-
cebudes per la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes
250-01175/12
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la lluita contra la desinformació a Internet
250-01176/12
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch i Darné, de 
Figueres
250-01177/12
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29
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Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques de Tarragona
250-01178/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Sant Cugat del Vallès
250-01179/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a Girona
250-01180/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola Portitxol, de Torroella de Montgrí
250-01181/12
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució de solidaritat amb l’exvicepresident de la República de l’Equa-
dor Jorge Glas Espinel
250-01182/12
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte de decret de la programació 
de l’oferta educativa i del procediment d’admissió als centres del Servei d’Educa-
ció de Catalunya
250-01183/12
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’atenció a la discapacitat a Calafell
250-01184/12
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la necessitat de combatre l’antisemitisme
250-01185/12
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a establir un marc 
català de qualitat de les pràctiques
250-01186/12
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Tremp
250-01187/12
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la creació d’una línia de finançament per a petites i 
mitjanes empreses i autònoms del sector primari
250-01188/12
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el relleu del síndic de greuges
250-01189/12
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució de condemna de les manifestacions racistes i supremacistes 
proferides a l’hemicicle del Parlament
250-01190/12
Presentació: GP Cs 33

Proposta de resolució sobre el tercer fil ferroviari del Camp de Tarragona
250-01192/12
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34
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Proposta de resolució sobre la gestió i el control dels habitatges de protecció oficial
250-01193/12
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’impuls del Pacte contra la crisi de preus
250-01194/12
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sant Bernabé, de Berga
250-01195/12
Presentació: GP PSC-Units 35

Proposta de resolució sobre el consum de carn de qualitat en la dieta mediterrània
250-01196/12
Presentació: GP PSC-Units 36

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la protecció del 
delta de l’Ebre
250-01197/12
Presentació: GP CatECP 38

Proposta de resolució sobre la creació de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de les 
Terres de l’Ebre
250-01198/12
Presentació: GP CatECP 39

Proposta de resolució sobre els talls viaris per les concentracions reiterades a l’avin-
guda de la Meridiana, de Barcelona
250-01199/12
Presentació: GP PSC-Units 40

Proposta de resolució sobre el deure del Govern de garantir una oferta educativa 
d’ensenyament en espanyol
250-01200/12
Presentació: GP Cs 41

Proposta de resolució sobre la retirada del projecte d’estudi informatiu de la carre-
tera C-37 relatiu a la variant de les Preses
250-01201/12
Presentació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 43

Proposta de resolució sobre la contractació directa i sense concurrència pública 
de serveis d’avaluació de programes de TV3 per la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-01202/12
Presentació: GP Cs 44

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2019
360-00028/12
Presentació: síndic de Greuges 46

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 430/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
25/2018, sobre les subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016
290-00400/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 474/XII, sobre les residències per a gent gran
290-00437/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 475/XII, sobre l’aprovació del reglament de 
la Llei 13/2014, d’accessibilitat
290-00438/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51
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Control del compliment de la Resolució 538/XII, sobre la revisió de les tarifes de 
finançament afectades per les retallades en els serveis d’atenció i suport a les per-
sones amb discapacitat
290-00494/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

Control del compliment de la Resolució 547/XII, sobre l’ordenació dels serveis de 
transport discrecional de viatgers amb conductor
290-00502/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  56

Control del compliment de la Resolució 548/XII, sobre la pacificació de la carrete-
ra B-500
290-00503/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  56

Control del compliment de la Resolució 551/XII, sobre l’elaboració d’un estudi de 
viabilitat d’un nou baixador del servei de rodalia a Premià de Mar
290-00506/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  58

Control del compliment de la Resolució 553/XII, sobre el millorament de la carretera 
C-63 entre Lloret de Mar i Vidreres
290-00508/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  58

Control del compliment de la Resolució 560/XII, sobre la situació de la platja del 
Rec del Molí, a l’Escala
290-00515/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  59

Control del compliment de la Resolució 573/XII, sobre els serveis d’atenció residen-
cial i d’atenció diürna
290-00528/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60

Control del compliment de la Resolució 534/XII, sobre les propostes per a la Ca-
talunya real
290-00573/12
Sol·licitud de pròrroga 61
Pròrroga del termini per a retre comptes 61

Control del compliment de la Resolució 633/XII, sobre l’activitat de l’Observatori 
dels Drets de la Infància
290-00586/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  62

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 92/XII, sobre el sistema de protecció de la in-
fància i l’adolescència
390-00092/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 66

Control del compliment de la Moció 110/XII, sobre la prevenció i l’extinció d’incendis
390-00110/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 76

Control del compliment de la Moció 114/XII, sobre el curs escolar 2019-2020
390-00114/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 81

Control del compliment de la Moció 118/XII, sobre la política econòmica i pressu-
postària
390-00118/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 85

Control del compliment de la Moció 144/XII, sobre les necessitats i les reivindica-
cions socials i els pressupostos
390-00144/12
Designació de la Comissió competent 87

Control del compliment de la Moció 145/XII, sobre el salari mínim català de referència
390-00145/12
Designació de la Comissió competent 87
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Control del compliment de la Moció 146/XII, sobre la política industrial
390-00146/12
Designació de la Comissió competent 88

Control del compliment de la Moció 147/XII, sobre l’enquesta del Centre d’Estudis 
d’Opinió «Percepció sobre el debat territorial a Espanya»
390-00147/12
Designació de la Comissió competent 88

Control del compliment de la Moció 148/XII, sobre la formació professional
390-00148/12
Designació de la Comissió competent 88

Control del compliment de la Moció 149/XII, sobre les desigualtats territorials a Ca-
talunya
390-00149/12
Designació de la Comissió competent 88

Control del compliment de la Moció 150/XII, sobre la manca d’un finançament just 
de la cultura
390-00150/12
Designació de la Comissió competent 88

Control del compliment de la Moció 151/XII, sobre la situació dels joves
390-00151/12
Designació de la Comissió competent 89

Control del compliment de la Moció 152/XII, sobre la implantació d’unitats forenses 
que puguin atendre les víctimes de gènere i sobre diverses mesures retributives per al 
personal al servei de l’Administració de justícia i per als funcionaris de la Generalitat
390-00152/12
Designació de la Comissió competent 89

Control del compliment de la Moció 153/XII, sobre la protecció contra l’assetjament 
escolar
390-00153/12
Designació de la Comissió competent 89

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies al vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00212/12
Presentació: president de la Generalitat 89

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «Anàlisi de la presència de 
continguts de promoció del joc i les apostes en línia»
337-00029/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 90
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 748/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’accés dels 
mitjans de comunicació privats als ajuts públics
250-01079/12

ADOPCIÓ

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 

sessió 18, 21.02.2020, DSPC-C 448

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, en la sessió tinguda el dia 21 de febrer de 2020, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’accés dels mitjans de comunicació privats als ajuts 
públics (tram. 250-01079/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure, en el termini de sis mesos, els canvis reglamentaris pertinents per 

a regular que, per a accedir a ajuts públics, sigui via subvencions, via convenis o via 
publicitat institucional, qualsevol mitjà de comunicació hagi d’acreditar que com-
pleix la legislació vigent pel que fa als drets laborals i als codis deontològics.

b) Fer públiques les subvencions concedides als diferents mitjans de comunicació 
privats, els convenis signats i la publicitat institucional contractada, especificant en 
tots els casos la quantia total i desagregada i la raó que motiva la despesa.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2020
Francesc Ten i Costa, secretari de la Comissió; David Mejía Ayra, president de 

la Comissió

Resolució 749/XII del Parlament de Catalunya, sobre les quotes de 
producció derivades del contracte programa subscrit amb el Govern 
per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01080/12

ADOPCIÓ

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 

sessió 18, 21.02.2020, DSPC-C 448

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, en la sessió tinguda el dia 21 de febrer de 2020, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les quotes de producció derivades del contracte progra-
ma de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals subscrit amb el Govern de la 
Generalitat (tram. 250-01080/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir per mitjà del nou contracte 

programa que ha de signar amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que 
tots els mitjans de la Corporació compleixin les quotes de producció externa exigi-
des per la normativa europea, estatal i catalana i pels acords de producció interna re-
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collits en els convenis col·lectius de les empreses de la Corporació, i també els crite-
ris de selecció, que en tot cas han de tenir en compte que les empreses seleccionades 
compleixin la legislació vigent pel que fa als drets laborals i als codis deontològics.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2020
Francesc Ten i Costa, secretari de la Comissió; David Mejía Ayra, president de 

la Comissió

Resolució 750/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’opacitat i la 
manca de transparència del pressupost de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
250-01103/12

ADOPCIÓ

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 

sessió 18, 21.02.2020, DSPC-C 448

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, en la sessió tinguda el dia 21 de febrer de 2020, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’opacitat i la manca de transparència del pressupost de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 250-01103/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Consell de Govern de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals a remetre-li el document del pressupost inicial anual de la 
Corporació i de les entitats que hi estan vinculades corresponent a tots els exercicis 
pressupostaris del 2014 ençà.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2020
Francesc Ten i Costa, secretari de la Comissió; David Mejía Ayra, president de 

la Comissió
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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 de suport als drets dels treballadors de la 
planta automobilística de Nissan Motor Ibèrica
250-01191/12

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 59493).
Coneixement: Mesa del Parlament, 25.02.2020.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 28.02.2020 al 12.03.2020).
Finiment del termini: 13.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’exempció de copagament als menors orfes 
tutelats per l’Administració i de la modificació de la Llei 14/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
202-00070/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 28.02.2020 al 12.03.2020).
Finiment del termini: 13.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències 
d’atenció Primària a Premià de Mar
250-01110/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59550; 59581; 59636).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a evitar la 
corrupció
250-01111/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59582; 59637).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el patrimoni artístic modernista de 
Lloret de Mar
250-01112/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59551; 59583; 59638).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el patrimoni de Tarragona
250-01113/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59552; 59584; 59639).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la 
situació de sobrecàrrega de feina als jutjats
250-01114/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59585; 59640).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències i 
atenció primària a Premià de Mar
250-01115/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59553; 59586; 59641).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació i dignificació de les 
víctimes de la Guerra Civil
250-01116/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59554; 59587; 59642).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el litigi entre Aragó i Catalunya per les 
obres d’art
250-01117/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59555; 59588; 59643).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a 
l’autopista C-32 al seu pas per Premià de Dalt
250-01118/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59556; 59589; 59644).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport al sector carni
250-01119/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59557; 59590; 59645).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la 
Central de Balanços
250-01120/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59591; 59646).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la 
Central de Resultats
250-01121/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59593; 59647).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un pla integral de 
rehabilitació del barri de les Escodines, de Manresa
250-01122/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59558; 59592; 59648).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’habilitació i la dotació econòmica de 
la declaració de bé d’interès local de la central hidroelèctrica de 
Capdella, a la vall Fosca
250-01123/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59594; 59649).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les rieres de Cambrils
250-01124/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59595; 59650).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels jutges 
i els magistrats i del conjunt del poder judicial en la lluita contra la 
violència de gènere
250-01125/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59596; 59651).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reclamació dels afectats per les 
accions de radicals separatistes
250-01126/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59597; 59652).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la corrupció en el Departament de 
Cultura
250-01127/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59598; 59653).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Síndic de Greuges i les declaracions 
en seu parlamentària del 9 de desembre de 2019 amb relació a les 
llistes d’espera sanitàries
250-01128/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59599; 59654).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la corrupció
250-01129/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59600; 59655).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment de la música clàssica al carrer
250-01130/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59601; 59656).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de preus justos per a la 
pagesia i, especialment, per la fruita dolça i els pinyons
250-01131/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59602; 59657).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement i l’agraïment a les 
missions de defensa i de manteniment de la pau de les Forces 
Armades amb motiu de llur trentè aniversari
250-01132/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59603; 59658).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de la unitat, la conservació i 
la gestió de la col·lecció d’art sacre del Museu de Lleida
250-01137/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59559; 59604; 59659).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la 
maquinària de diagnòstic i tractament oncològic donada per la 
Fundació Amancio Ortega als hospitals catalans
250-01138/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59605; 59660).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la inseguretat a Calafell
250-01139/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59560; 59606; 59664).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la licitació dels terrenys de 
l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
250-01140/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59561; 59607; 59661).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’exigència del pagament del deute que 
hauria defraudat l’expresident Jordi Pujol a l’Agència Tributària
250-01141/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55336 i 59118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020 i 25.02.2020

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

Gragera Velaz, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre la exigencia del pago de las cuantías que habría de-
fraudado a la Agencia Tributaria el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi 
Pujol i Soley, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A raíz de informaciones públicas se ha podido conocer la existencia de un infor-

me elaborado por la Agencia Tributaria y remitido a la Audiencia Nacional en el que 
constaría que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley habría cometido 
un delito de fraude fiscal al haber dejado de tributar unos 885.651 euros en relación 
con la fortuna que durante años ha ocultado en Andorra. No obstante, ese mismo 
informe indicaría que al tratarse de una deuda tributaria derivada de ejercicios fisca-
les pasados, la acción de la Agencia Tributaria para exigir el pago al Sr. Jordi Pujol 
i Soley habría prescrito y, en consecuencia, tampoco sería posible iniciar los corres-
pondientes procedimientos sancionadores.

No obstante, cabe no olvidar que la prescripción es una circunstancia perfecta-
mente renunciable por el deudor tributario. Es decir, la prescripción solamente im-
pide a la Agencia Tributaria reclamar las deudas tributarias afectadas, pero nada 
impide el pago voluntario por parte del deudor, renunciando así este a esgrimir la 
prescripción como circunstancia que le libre de los pagos que tendría que haber rea-
lizado en tiempo y forma en los ejercicios fiscales correspondientes.

El Sr. Pujol i Soley es una persona que ostentó la máxima responsabilidad polí-
tica autonómica de la Generalitat y la máxima representación ordinaria de nuestro 
Estado Democrático y de Derecho en Cataluña y que, incluso, ya como ex presiden-
te de la Generalitat recibió múltiples prebendas y privilegios como la asignación o 
sueldo vitalicio de expresidente o una oficina a costa del presupuesto público. Todo 
ello hasta que los escándalos empezaron a apuntar que tanto él como su familia se 
habrían valido de su posición política para llevar a cabo prácticas ilegales y corrup-
tas con grave daño para el patrimonio público.

Conviene recordar que el propio ex presidente Pujol reconoció en 2014 las acusa-
ciones al indicar que operaba cuentas bancarias en Andorra que perseguían esquivar 
el control de la Agencia Tributaria.

Es intolerable y una vergüenza democrática que una persona que ostentó tan al-
tas responsabilidades políticas y que fue debidamente retribuida por ello no sola-
mente durante el ejercicio de sus cargos, sino que también con posterioridad, hubie-
se eludido el pago de cuotas tributarias. De esta manera, el Sr. Pujol i Soley habría 
vulnerado gravemente el deber constitucional que tiene todo ciudadano de contri-
buir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica 
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y pro-
gresividad (art. 31 de la Constitución Española).

Es necesario que las instituciones públicas como el Parlament de Cataluña y el 
Govern de la Generalitat impulsen la regeneración democrática de las instituciones 
públicas que este tipo de conductas ilegales y corruptas dañan. Asimismo, para con-
seguir la recuperación de la confianza de los ciudadanos es indispensable que los 
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representantes de los ciudadanos asuman no solamente el deber legal, sino también 
el compromiso moral de cumplir con los más altos estándares de ética y honestidad 
en la vida pública.

Por todo ello y habiendo afectado las acciones del Sr. Pujol i Soley a todos los 
catalanes, entendemos que es obligación de este Parlament y del Govern de la Ge-
neralitat denunciar esta situación y exigirle su compromiso de reparación del daño 
generando mediante el pago de lo defraudado a la Agencia tributaria.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña: 
A. Condena las conductas ilegales y corruptas consistentes en la ocultación de 

patrimonio y la defraudación de cuotas tributarias, en especial por parte de perso-
nas que ostentan o han ostentado importantes responsabilidades políticas como el 
Sr. Jordi Pujol i Soley.

B. Declara la conveniencia y la necesidad de que, el ex presidente de la Generali-
tat, Sr. Jordi Pujol i Soley, regularice de manera inmediata y voluntaria las cantida-
des pendientes con la Agencia Tributaria que habría defraudado fiscalmente.

C. Declara la conveniencia y la necesidad de que el Parlamento de Cataluña re-
mita, por conducto de su actual presidente Sr. Torrent, al Sr. Pujol i Soley la adop-
ción de esta resolución mediante escrito formal a efectos de notificarle el contenido 
de la misma.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a que adopte to-
das las medidas necesarias en materia de transparencia para exigir a todos los ex 
presidentes la presentación y publicación de sus declaraciones de bienes y activida-
des al inicio y al final de cada legislatura, en el mismo formato y con, al menos, las 
mismas exigencias que a los miembros del Govern y los altos cargos de la adminis-
tración autonómica de la Generalitat y los diputados de la legislatura vigente.

Palacio del Parlamento, 13 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: Matías Alonso Ruiz, juntament amb vint-i-vuit altres diputats del GP Cs 
(reg. 59203).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un sistema 
d’enviament d’alertes en cas d’emergències i catàstrofes naturals
250-01142/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59562; 59608; 59662).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica 
policial del Prat de Llobregat
250-01143/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59609; 59663).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’explosió en una empresa química de 
Tarragona el 14 de gener de 2020
250-01144/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59610; 59665).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a 
les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata, de Girona, i la 
construcció de l’edifici que ha de substituir els mòduls de l’Escola 
Balandrau
250-01145/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59563; 59611; 59666).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la facilitació de la identificació i el retorn 
de les restes de les persones provinents de Catalunya enterrades al 
Valle de los Caídos
250-01146/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59564; 59612; 59667).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.



BOPC 554
27 de febrer de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 23 

Proposta de resolució sobre el garantiment de la disposició de 
qüestionaris redactats en les diverses llengües oficials en les 
convocatòries de provisió de llocs de treball dels organismes i 
entitats dependents de la Generalitat
250-01147/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59613; 59668).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP Cs (reg. 59490).
Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’exercici d’accions judicials urgents per 
a l’execució íntegra de la sentència del Cas Palau
250-01148/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59614; 59669).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de bancs de l’amistat als 
centres educatius
250-01149/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59615; 59670).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de les 
línies de P3 a Girona
250-01150/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59616; 59671).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques 
de Lleida
250-01151/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59565; 59617; 59672).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent per 
a nous projectes d’incineració de residus
250-01152/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59566; 59618; 59673).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la condemna de l’adoctrinament i de la 
creació de llistes negres ideològiques en diversos centres educatius 
i sobre la defensa dels drets dels menors que pateixen assetjament i 
discriminació
250-01153/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59619; 59674).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de programes i campanyes en 
matèria de dret laboral
250-01154/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59567; 59620; 59675).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la connexió ferroviària de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
250-01155/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59568; 59621; 59676).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la necessitat de dotar el Cos de Mossos 
d’Esquadra de la indumentària adequada per als dies de pluja
250-01156/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59622; 59677).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la conversió de la línia R4 del servei de 
rodalia en llançadora a l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01157/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59569; 59623; 59678).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
250-01158/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59570; 59624; 59679).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
i d’un centre d’urgències d’atenció primària als terrenys de l’Institut 
Català del Sòl a Mollet del Vallès
250-01159/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59571; 59625; 59680).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’afectació de la borrasca Gloria
250-01160/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59626; 59681).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el dany mediambiental ocasionat per la 
borrasca Gloria al delta de l’Ebre
250-01161/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59627; 59682).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a lluitar contra 
la bretxa salarial
250-01162/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59628; 59683).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.03.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla urgent per 
a cobrir les vacants de pediatres a Salt
250-01164/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59629; 59684).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a 
atenuar la greu situació del servei d’urgències de l’Hospital General 
de Sant Boi de Llobregat
250-01165/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 59630; 59685).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reforma de la carretera TV-3141 de 
Reus a Cambrils
250-01166/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59572; 59631; 59686).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament pendent dels imports 
acordats als municipis afectats pels aiguats de l’octubre del 2018
250-01167/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59573; 59632; 59687).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a Salt
250-01168/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59574; 59633; 59688).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Bruc
250-01169/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59575; 59634; 59689).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reordenació sanitària del Garraf
250-01170/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 59576; 59635; 59690).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la tècnica farmacològica 
en l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs als centres 
d’atenció primària i d’atenció a la salut sexual i reproductiva
250-01171/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’equilibri territorial i l’accés a les sales 
de cinema
250-01172/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’increment de les instal·lacions 
esportives per a la pràctica del rugbi
250-01173/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’esport català
250-01174/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.
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Proposta de resolució sobre la reclamació de la devolució de les 
subvencions percebudes per la Plataforma Proseleccions Esportives 
Catalanes
250-01175/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre la lluita contra la desinformació a 
Internet
250-01176/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme 
Guasch i Darné, de Figueres
250-01177/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.
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Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques 
de Tarragona
250-01178/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Sant Cugat del 
Vallès
250-01179/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a Girona
250-01180/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola Portitxol, de 
Torroella de Montgrí
250-01181/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució de solidaritat amb l’exvicepresident de la 
República de l’Equador Jorge Glas Espinel
250-01182/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte de decret de la 
programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió als 
centres del Servei d’Educació de Catalunya
250-01183/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’atenció a la discapacitat a Calafell
250-01184/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.
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Proposta de resolució sobre la necessitat de combatre 
l’antisemitisme
250-01185/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a 
establir un marc català de qualitat de les pràctiques
250-01186/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Tremp
250-01187/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre la creació d’una línia de finançament per 
a petites i mitjanes empreses i autònoms del sector primari
250-01188/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre el relleu del síndic de greuges
250-01189/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució de condemna de les manifestacions racistes i 
supremacistes proferides a l’hemicicle del Parlament
250-01190/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2020

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

Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo estable-
cido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Pro-
puesta de resolución de condena a las manfiestaciones racistas y supremacistas pro-
feridas en el hemiciclo del Parlament, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la sesión del control del día 12 de febrero del 2020, la Sra. Anna Erra, alca-

desa de Vic y diputada de Junts per Catalunya, ha proferido palabras racistas y su-
premacistas al hablar de «catalanes autóctonos» y de las «diferencias físicas entre 
catalanes y no catalanes».

En concreto, la Sra. Anna Erra ha expresado lo siguiente: 
«Una de las costumbres y un gran defecto de los catalanoparlantes es el de cam-

biar la lengua, es decir, pasarse directamente al castellano cuando les parece que el 
interlocutor que tienen delante les parece que es extranjero o simplemente no habla 
catalán.

Hay una confusión existente entre los catalanoparlantes que perjudica gravemen-
te nuestra lengua. Piensan que dirigirse a alguien en castellano es un acto de respeto 
y no es así.

A menudo, cuando cambiamos de idioma evitamos que los que la quieren apren-
der no puedan hacerlo. El catalán es una lengua de acogida, que hermana, que ofre-
ce oportunidades en el país donde vives, ahora bien, si esta no consigue seducir a 
los hablantes y hacerla habitual entre ellos cada vez será más difícil que el catalán 
crezca.
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Tenemos que concienciar a los catalanes autóctonos que hayan nacido fuera que 
hay que aprender el catalán y poner fin a la costumbre muy presente, en determina-
das zonas del país, de hablar en castellano con cualquier persona que por su aspecto 
físico o su nombre no parece catalana.»

«Catalanes autóctonos» y «diferencias físicas entre catalanes y no catalanes» 
constituyen expresiones racistas e intolerables, ya que establecen diferencias entre 
catalanes por su lugar de nacimiento, origen de sus familias y aspecto físico. No 
existe ninguna base legal para expresarse de dicha forma y son, en realidad, con-
ceptos que entroncan con ideas propias del Antiguo Régimen que nuestra primera 
Constitución Española, la del 1812, felizmente ya abolió.

Asimismo, supone imponer un concepto de clases entre ciudadanos que va en 
contra del principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución Es-
pañola, que no es otro que no imponer ninguna discriminación por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia per-
sonal o social.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya: 
1. Condena las expresiones expresiones racistas y supremacistas manifestadas 

por la Sra. Erra en la sesión de control del 12 de febrero del 2020 al hablar de «ca-
talanes autóctonos» y de las «diferencias físicas entre catalanes y no catalanes» y 
consecuentemente, reprueba a la Sra. Erra por expresarse de dicha forma en el he-
miciclo del Parlament.

2. Reprueba a la consellera de Cultura por hablar de «raza catalana» y por im-
pulsar desde su consellería una campaña que tiene como objetivo señalar a los ciu-
dadanos por su acento o aspecto físico, (No em canviïs la llengua)

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2020
Lorena Roldán Suárez, :Sonia Sierra Infante, Héctor Amelló Montiu, diputa-

dos, GP Cs

Proposta de resolució sobre el tercer fil ferroviari del Camp de 
Tarragona
250-01192/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.
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Proposta de resolució sobre la gestió i el control dels habitatges de 
protecció oficial
250-01193/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’impuls del Pacte contra la crisi de 
preus
250-01194/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.02.2020 al 09.03.2020).
Finiment del termini: 10.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sant Bernabé, de Berga
250-01195/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 58732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Mo-

reta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre l’Hospital Sant Bernabé de Berga, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Hospital Sant Bernabé de Berga, té les seves arrels, en un antic Patronat amb 

presència de l’Ajuntament, Parròquia, i societat civil.
L’edifici actual de l’hospital es va inaugurar el 2 d’agost de l’any 1981. Es va pa-

gar amb els diners aconseguits pel consistori i sense aportacions del Govern català 
presidit aleshores per Jordi Pujol.

Ja fa temps que la Generalitat de Catalunya parla de de fer la cessió de l’Hospi-
tal Sant Bernabé de Berga al CatSalut, per així poder garantir el caràcter públic del 
servei al 100%.

De fet aquesta idea ja la va anunciar el conseller Comin el 2017. Aleshores va 
explicar que es constituiria una nova empresa pública del Servei Català de la Salut 
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per gestionar l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga i que s’anomenaria Salut 
Catalunya Central, del qual entraria en funcionament previsiblement l’1 de juliol 
del 2018.

Això suposava un canvi en la titularitat de l’equipament sanitari, el qual, deixava 
de dependre administrativament del consistori Berguedà per a passar a mans de la 
Generalitat.

El 2018 el Consell de Direcció del CatSalut va aprovar la proposta d’estatuts de 
la nova empresa pública Salut Catalunya Central i el conveni regulador a subscriure 
entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Berga amb la finalitat de gestio-
nar l’Hospital Sant Bernabé.

Aquest canvi de gestió té per objectiu mantenir els dispositius d’assistència sa-
nitària i sociosanitària en funcionament dins el sistema públic, garantitzant la seva 
viabilitat i sostenibilitat, intensificant la seva capacitat resolutiva i la qualitat en be-
nefici a la població.

És evident que tenir un hospital públic, suposa un greu problema per un municipi 
de 16.000 habitants, perquè hipoteca totalment l’ajuntament i no li permet dedicar 
recursos ni augmentar l’endeutament per a obres, necessitats reals del municipi. Re-
cordar que l’hospital té un caràcter Comarcal.

El més de desembre, és a dir, fa quatre dies, la Generalitat va assegurar que s’ha-
via desencallat el tema i que es procediria a assumir l’ICS l’hospital, passant la ges-
tió a CatSalut i es va comprometre a tenir l’hospital traspassat a finals l’any 2019. 
Ara la Generalitat demana que s’ha de fer un pla de viabilitat.

La situació a l’ajuntament de Berga és molt preocupant. Berga no té una partida 
en els pressupostos 2020, hi ha hagut de demanar una pòlissa de crèdit per fer front 
els pagaments del personal de l’hospital.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Signar, en el termini de tres mesos, el traspàs de la gestió de l’Hospital Sant 

Bernabé de Berga al CatSalut.
2. Desestimar l’elaboració d’un nou pla de viabilitat del centre i del seu futur ate-

nent que el Departament de Salut ja disposa de tota la informació necessària.
3. Acordar, en el termini de quinze dies, la creació de l’empresa pública, Salut 

Catalunya Central.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Ro-

vira, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el consum de carn de qualitat en la dieta 
mediterrània
250-01196/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 59054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre el consum de carn de qualitat en la dieta mediterrània, per tal que sigui subs-
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tanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Tal com reconeix i explica el mateix Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, la dieta mediterrània ha estat reconeguda per la comunitat científica in-
ternacional com un patró alimentari i un estil de vida dels més equilibrats i salu-
dables del món. Basada en la trilogia històrica i cultural del blat, la vinya, l’olivera 
i l’activitat física moderada, ofereix una diversitat de productes i de tècniques culi-
nàries molt important que permet combinar el plaer de la taula amb l’equilibri nu-
tricional i cultural.

Aquesta dieta, rica i equilibrada, ha estat fonamental per tal que els ciutadans 
del nostre país puguin gaudir d’una de les taxes més altes d’esperança de vida de 
tot el món.

Nombrosos estudis de països diferents han posat de manifest el paper de la dieta 
mediterrània en la promoció de la salut i en la prevenció de malalties com els tras-
torns cardiovasculars, la diabetis o els diferents tipus de càncer, entre d’altres. Fins i 
tot, la Unesco (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la 
Cultura), va declarar la dieta mediterrània, el novembre del 2010, Patrimoni Cultu-
ral Immaterial de la Humanitat.

A nivell alimentari, la dieta mediterrània tradicional presenta les característiques 
següents: 

– Predomini d’aliments d’origen vegetal (hortalisses, fruites, fruites seques, lle-
gums, oli d’oliva verge, farinacis integrals, etc.) en relació amb els d’origen animal, 
amb més peix que carns. Amb moderació, també inclou els ous, les llets fermenta-
des i els formatges.

– Estacionalitat, amb preferència pels productes locals.
– Utilització d’espècies i d’herbes aromàtiques (comí, orenga, pebre, llorer, fari-

gola, romaní, canyella, menta, entre d’altres).
– Una gran riquesa i varietat gastronòmica, suma de l’aportació d’un gran nom-

bre de cultures que han deixat petjada en la mediterrània, amb procediments i tradi-
cions locals que enriqueixen la varietat del model mediterrani global. Són típics els 
plats únics ben equilibrats, com els estofats de patates i verdures amb carn o peix, 
els guisats o empedrats de llegums i verdures, el cuscús amb varietat d’hortalisses 
i petites porcions de carn, les bases de pasta o pa amb d’hortalisses escalivades, les 
calderetes o paelles d’arròs amb ingredients molt diversos, etc.

– La pràctica d’activitat física a l’aire lliure gràcies a la bonança del clima.
Tot i algunes veus crítiques amb el consum de carn a la dieta dels ciutadans de 

Catalunya, dintre de la piràmide de la dieta alimentària també es contempla el con-
sum de carn setmanalment. A més, la producció ramadera i el consum de carn tam-
bé tenen una llarga tradició a Catalunya i han tingut un paper clau en la qualitat de 
la nostra alimentació.

Cal tenir en compte que la ramaderia ha tingut, al llarg de la història, un paper 
fonamental en la gestió del territori i en la fixació de població al Món rural. Tam-
bé les races autòctones i les Indicacions Geogràfiques Protegides han contribuït a 
comptar amb una producció d’aliments de gran qualitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Lamentar les declaracions de representants polítics i institucionals que des-

aconsellen el consum de carn, desconeixent que la Dieta Mediterrània ho aconsella.
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2. Iniciar una campanya als mitjans de comunicació sobre els beneficis de la Die-
ta Mediterrània, basada en una alimentació variada i equilibrada, incloent el con-
sum de carn de qualitat.

3. Donar a conèixer la importància de la ramaderia en la gestió del territori, en 
l’economia local i en la fixació de persones al Món rural. També de la ramaderia 
extensiva, intensiva, ecològica i IGP’s, entre d’altres.

4. Iniciar una campanya institucional i informativa per tal de donar a conèixer 
els diferents tipus de carn que es pot consumir. Així com, el seu origen, propietats, 
qualitat, etc.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la 
protecció del delta de l’Ebre
250-01197/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 59115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2020

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la 
implementació de mesures urgents de protecció del Delta de l’Ebre, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El pas de la borrasca Gloria per Catalunya ha deixat nombrosos danys a la lí-

nia de costa i un dels principals damnificats n’ha estat el Delta de l’Ebre. El fràgil 
ecosistema deltaic, assetjat des de fa dècades per problemes com la subsidència, la 
regressió i la reducció de les aportacions de cabals i sediments per part del riu Ebre, 
compta cada vegada amb menys recursos per fer front a les llevantades que el col-
pegen. Unes llevantades que, amb l’agreujament dels efectes del canvi climàtic, són 
cada vegada més fortes. Els estralls causats per Gloria són ja uns dels més greus 
vistos en dècades al Delta, amb més de 3.000 hectàrees de camps d’arròs inundats 
per l’aigua de la pluja i el mar i l’aigua salada penetrant fins a tres quilòmetres ter-
ra endins. Caldrà esperar una mica per poder avaluar amb més precisió l’abast dels 
danys provocats a curt, mig i llarg termini en l’agricultura i el medi ambient a tota la 
plana deltaica i especialment a paratges en situació crítica com la Platja de la Mar-
quesa o l’illa de Buda.

La situació actual d’emergència climàtica obliga a accelerar i prendre mesures 
de forma urgent per intentar pal·liar els efectes del canvi climàtic i tractar de pre-
servar per a les generacions futures espais emblemàtics i d’alt valor ecològic com 
el Delta de l’Ebre. En el cas del Delta, les problemàtiques a combatre són moltes i 
s’han vist agreujades després d’anys d’aplicació de mesures incompletes, insuficients 
o directament inexistents. Hi ha, però, cert acord entre la comunitat científica i les 
plataformes i entitats ecologistes en el fet que la reducció dels cabals del riu Ebre 
(desviats per a regadius i retinguts als embassaments) i la reducció per part del riu de 
les aportacions de sediments –el 99 per cent queden al fons dels embassaments– són 
dos de les principals amenaces a la supervivència del Delta de l’Ebre.



BOPC 554
27 de febrer de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 39 

Els efectes sense precedents que la borrasca Gloria ha tingut en el Delta de 
l’Ebre demostren que cal passar de forma urgent i extraordinària a l’acció i és ne-
cessari instar les administracions i organismes superiors a prendre els acords neces-
saris i fer les inversions que siguin pertinents per salvar un dels espais naturals més 
importants d’Europa.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Posar en marxa de manera urgent i de manera coordinada accions concretes 

i excepcionals d’acord amb la comunitat científica i els moviments socials, com la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre, per a protegir i aturar la regressió del Delta.

2. Reactivar la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
3. Revisar la planificació hidrològica vigent per tal de poder fixar uns nous ca-

bals ecològics per al tram final del riu Ebre adequats a les necessitats dels ecosiste-
mes del Delta.

4. Revertir el minitransvasament d’aigua de l’Ebre al Camp de Tarragona.
5. Posar en marxa d’un pla de gestió integral dels sediments de la conca de l’Ebre 

per tal de poder assolir un volum adequat d’aportacions de sediments al Delta de 
l’Ebre, seguint les recomanacions de la comunitat científica i les peticions de les en-
titats que formen part de la Campanya pels Sediments.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la creació de l’Autoritat Territorial de 
Mobilitat de les Terres de l’Ebre
250-01198/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 59116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2020

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la 
creació de l’Autoritat Territorial de Mobilitat a les Terres de l’Ebre, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat l’any 2003 la Llei 9/2003 

de Mobilitat. Aquesta és una llei que, entre d’altres aspectes, recollia les noves for-
mes d’enfoc de la mobilitat sostenible que havien marcat les institucions europees. 
En un nivell més concret, la llei estableix la creació de Plans Directors de Mobilitat 
(PDM), per planificar mesures concretes a cada territori, i Autoritats Territorials de 
Mobilitat (ATM), per gestionar els plans directors. A les Terres de l’Ebre, però, no 
s’ha posat en marxa cap d’aquests dos elements previstos a la Llei de Mobilitat. El 
Pla Director va arribar a ser redactat, però va quedar aturat. I l’Autoritat Territorial 
de Mobilitat de les Terres de l’Ebre tampoc ha estat mai creada.

Finalment, el Govern de la Generalitat de Catalunya va crear l’estiu de 2017 la 
Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre, un organisme en el qual s’hi va donar ca-
buda a representants dels ajuntaments, Consells Comarcals, l’Institut per al Desen-
volupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) i la Generalitat de Catalunya. La 
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Taula elaboraria propostes per a la planificació dels serveis de transport públic, de 
les infraestructures de transport i de la política de tarifes, entre altres. I un dels pri-
mers treballs que havia de fer era l’elaboració i tramitació, conjuntament amb el de-
partament de Territori i Sostenibilitat, del Pla Director de Mobilitat (PDM).

Dos anys i mig després, l’activitat de la Taula de Mobilitat ha estat pràcticament 
nul·la, atès que pràcticament no s’ha reunit i, quan ho ha fet, ha estat després de les 
pressions públiques de la ciutadania o quan el Govern de la Generalitat ha volgut 
transmetre alguna informació. Els fets ocorreguts arran de la posada en funciona-
ment de la variant de Vandellòs en el Corredor del Mediterrani, que no ha com-
portat cap millora substancial en el servei de Regionals de les línies ferroviàries 
ebrenques i que, fins i tot, ha servit per eliminar l’aturada de l’Euromed a l’Aldea, 
han permès constatar dos fets. Primer, que la Taula ha estat completament ineficaç 
a l’hora d’aconseguir millores per al servei ferroviari de les Terres de l’Ebre. I, se-
gon, que la substitució de l’ATM per la Taula ha servit per impedir la participació 
de la Plataforma Trens Dignes de les Terres de l’Ebre i del Priorat en el debat sobre 
la mobilitat al territori.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dissoldre la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre i crear de forma imme-

diata l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de les Terres de l’Ebre.
2. Revisar i posar en marxa el Pla Director de Mobilitat de les Terres de l’Ebre i 

permetre la participació de la ciutadania, organitzacions i entitats i plataformes so-
cials en aquest procés perquè hi puguin fer aportacions.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre els talls viaris per les concentracions 
reiterades a l’avinguda de la Meridiana, de Barcelona
250-01199/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 59205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2020

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

les Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre els talls viaris per les concentracions reite-
rades a l’Avinguda Meridiana de Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de fa més de 120 dies, un grup de persones pertanyents a diferents col·lectius 

partidaris de la secessió de Catalunya respecte de la resta d’Espanya es concentren a 
la confluència de l’Avinguda Meridiana amb el carrer de Fabra i Puig, a Barcelona. 
La concentració suposa el tall del trànsit d’aquesta artèria viària fonamental per la 
mobilitat pública i privada que és l’Avinguda Meridiana, i també afectacions viàries 
en carrers adjacents durant, aproximadament, dues hores al dia. També cal desviar 
diàriament línies d’autobusos urbans i interurbans, amb el cost econòmic associat 
que suposa per l’Ajuntament de Barcelona
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Es produeixen també, segons han manifestat els comerciants de la zona, afecta-
cions al nivell de facturació de comerços i establiments de restauració propers a la 
concentració diària, a més de les evidents molèsties a les persones que es desplacen 
en vehicle privat per entrar o sortir de la ciutat, per la mobilitat interna del barri, i 
els impediments que suposa per transportistes i repartidors.

El nombre d’assistents a aquestes concentracions, tot i que variable, ha anat de-
creixent paulatinament fins a situar-se en unes desenes de persones.

Existeixen reiterats informes negatius de la Guàrdia Urbana de Barcelona que 
han estat tramesos al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Aquest, 
malgrat tot, inexplicablement es nega a indicar als organitzadors una ubicació alter-
nativa per a fer compatible el dret de manifestació, que innegablement els assisteix, 
amb la resta de drets que cal ponderar.

Darrerament s’han produït incidents amb conductors que volien circular per 
l’avinguda Meridiana, amb alguns comportaments agressius, així com també situa-
cions de tensió per la convocatòria de concentracions contra l’esmentat tall viari.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya a indicar amb caràcter immediat als organitzadors dels talls diaris de 
l’Avinguda Meridiana una ubicació alternativa dins la mateixa ciutat de Barcelona 
on puguin celebrar les seves concentracions diàries, que faci raonablement compati-
ble el dret de manifestació amb la resta de drets que cal ponderar.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Car-

les Castillo Rosique, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el deure del Govern de garantir una 
oferta educativa d’ensenyament en espanyol
250-01200/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 59343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del GP de Ciutadans, Sonia Sierra Infante, di-

putada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre el deber del Govern de la Generalitat de garantizar una oferta educati-
va de enseñanza en español, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El propio Govern de la Generalitat no cuestiona el contenido de la legislación bá-

sica estatal que establece1, en la disposición adicional trigésima octava de la LOE, el 
deber de la Administración autonómica de la Generalitat de ofrecer proactivamente 

1. Como recoge la propia STC 14/2018 y la reciente STC de 11 de abril de 2019, en cuanto a la mencionada 
disposición adicional trigésimo octava de la LOE, la Generalitat de Cataluña solo impugnó, en el recurso de 
inconstitucionalidad resuelto por la STC 14/2018, los tres últimos párrafos de su apartado 4.c), que introducían 
una medida administrativa de garantía del derecho a recibir enseñanza en castellano, que declaramos inconsti-
tucionales en el FJ 10 de dicha sentencia por exceder su regulación de la competencia del Estado. No se impug-
nó, sin embargo, el resto de la disposición.
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enseñanza sostenida con fondos públicos en español, en proporción razonable y en 
condiciones no discriminatorias respecto de otras lenguas cooficiales.

A pesar de que el Govern de la Generalitat ni cuestiona ni puede cuestionar la 
obligatoriedad legal de ofrecer una enseñanza educativa en español y no solamente 
de español, ante la inacción del Gobierno de España, lo que hace, incumplimiento 
la Constitución Española, la normativa orgánica estatal y la jurisprudencia, es eli-
minar de facto la oferta educativa de enseñanza en español. De esta manera se obli-
ga indebidamente a los ciudadanos a exigir de manera individual a la Generalitat el 
cumplimiento de sus deberes constitucionales, generándose una injustificada discri-
minación incluso cuando la Justicia les da la razón puesto que el deber de la Gene-
ralitat no es cumplir solamente una sentencia determinada sino ofrecer de manera 
proactiva y obligatoria a todos los alumnos enseñanza en español en una proporción 
razonable.

Esta violación de los derechos de los ciudadanos es de flagrante gravedad si tene-
mos en cuenta que el español es la lengua materna mayoritaria en Cataluña.

Ante la intencionada omisión de la Generalitat de fijar la proporción razonable 
de la enseñanza sostenida con fondos públicos en español, el Tribunal Supremo ha 
fijado que el Govern de la Generalitat deba ofrecer proactivamente, como mínimo, 
un 25% de las asignaturas no lingüísticas en español a todos los alumnos y no en 
régimen de atención individualizada puesto que esta última es discriminatoria.

Además, la STC de 11 de abril de 2019, vino a reiterar lo que ya es una juris-
prudencia constitucional inveterada: la enseñanza en español no puede quedar ex-
cluida por el hecho de que se ofrezca enseñanza en catalán y aranés para todos los 
alumnos.

Recientemente se ha podido detectar como el Proyecto de decreto de la progra-
mación de la oferta educativa elaborado por la Administración autonómica de la 
Generalitat de Cataluña no incluye nuevamente de manera injustificada e injustifi-
cable ni la regulación ni las medidas administrativas necesarias para garantizar de 
manera proactiva una oferta educativa que asegure para todos los alumnos una en-
señanza que incluya el español como lengua vehicular, en proporción razonable y 
que permita una presencia mínima de la misma en, al menos, un 25% de las horas 
efectivamente lectivas en materias no lingüísticas en cumplimiento de la legislación 
básica estatal recogida en la Ley Orgánica de Educación.

Esta circunstancia implica una grave violación de la Constitución Española, de 
la normativa orgánica y de las resoluciones judiciales. A su vez esta violación impli-
ca una gravísima vulneración de los derechos de los alumnos, muy especialmente 
del derecho a recibir enseñanza en su lengua materna pues no cabe olvidar que se 
trata de un derecho del niño reconocido por la Unesco y Unicef y un facilitador del 
aprendizaje como demuestran numerosos estudios científicos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a adoptar la regu-

lación y las medidas administrativas necesarias para garantizar de manera proac-
tiva una oferta educativa que asegure para todos los alumnos una enseñanza que 
incluya el español como lengua vehicular, en proporción razonable y que permita 
una presencia mínima de la misma en, al menos, un 25% de las horas efectivamente 
lectivas en materias no lingüísticas en cumplimiento de la legislación básica estatal 
recogida en la Ley Orgánica de Educación, la jurisprudencia tanto constitucional 
como ordinaria y lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña como en la 
Constitución Española.

Palacio del Parlamento, 19 de febrero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la retirada del projecte d’estudi 
informatiu de la carretera C-37 relatiu a la variant de les Preses
250-01201/12

PRESENTACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 59345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2020

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la 
retirada del projecte d’estudi informatiu de la variant de les Preses, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 15 de gener, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, va posar a informació pública l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte am-
biental «Millora general. Nova carretera C-37 de Vic a Olot. Variant de les Preses. 
del PK 171+600 de la carretera C-37 fins a l’inici de la futura variant d’Olot. Tram: 
la Vall d’en Bas - les Preses», obrint el període d’al·legacions.

A l’estudi es preveu un augment del trànsit que contradiu el contingut de la Llei 
16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que obliga a una reducció d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle. Una obra d’aquestes característiques fa evident que promo-
ciona el transport motoritzat i fa impossible aconseguir els objectius proposats pel 
govern de Catalunya en matèria d’emissions a la Declaració d’Emergència Climàtica.

Un percentatge molt ampli del trànsit que hi ha a la zona de les Preses és comar-
cal, entre poblacions properes. Per tant, sembla evident, que el que cal és ordenar i 
reduir la circulació en l’àmbit, amb l’objectiu de situar la mobilitat sostenible com a 
prioritat a l’àrea afectada. Per altra banda, cal preservar el territori, el paisatge i els 
sòls de gran valor agrícola.

Implementant un seguit de mesures de reducció del trànsit ja no faria necessària 
ni justificable una infraestructura com aquesta variant, que tindria una gran afecta-
ció a la biodiversitat i el paisatge de la Vall d’en Bas, catalogada com a paisatge únic 
a Catalunya i a Europa com a exponent d’un dels millors llacs de resclosa volcànica 
de tot el continent.

Cal posar de manifest que els moviments socials Salvem les Valls i el Centre per 
la Sostenibilitat Territorials s’han mobilitzat i han presentat al·legacions al projecte, 
posant de manifest la innecessària execució d’aquesta infraestructura.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aturar i descartar definitivament el projecte de la variant de les Preses.
2. Aplicar estrictament la restricció vigent al túnel de Bracons (C-37) del pas de 

vehicles de més de 7.500 kg de MMA, transports especials o mercaderies perillo-
ses amb origen i destí que no sigui La Garrotxa i Osona segons la resolució INT / 
593/2019, de 7 de març, per la qual s’estableixen les restriccions a la circulació du-
rant l’any 2019.

3. Elaborar una pla de mobilitat comarcal amb l’objectiu de reduir el trànsit dels 
vehicles particulars i reguli el pas de camions per aquestes vies tal com aconsella la 
Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la contractació directa i sense 
concurrència pública de serveis d’avaluació de programes de TV3 per 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01202/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 59358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del GP Ciutadans, Martín Eusebio Barra López, 

diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre la contratación a dedo por la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales de servicios de evaluación de programas de TV3, para que sea sustanciada 
ante la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) lleva contratando 

desde el año 2008 con periodicidad anual, de manera directa y sin ningún tipo de 
concurrencia pública, a la empresa GFK Emer Ad Hoc Research SL (en adelante, 
«GFK») para la teórica realización del «servicio de evaluación de programas de te-
levisión y estudios ad-hoc».

Por la prestación de dichos servicios dicha mercantil ha percibido una media de 
unos 135.000 € anuales o, lo que es lo mismo, más de 11.000 euros al mes desde el 
año 2.008.

La dirección de la CCMA justifica llevar a cabo dicha contratación a dedo por el 
siguiente motivo: «el servei que requerim és exclusiu de GFK i no és subministrat 
per cap altra empresa. A més el fet que existeixi des de 2008 permet una anàlisi més 
àmplia.». Siendo que la certificación que intenta justificar de la mencionada exclusi-
vidad está emitida por la propia GFK.

Dicha justificación ha venido siendo utilizada cada año por la dirección de la 
CCMA «perquè és l’empresa que té un panell online dedicat en exclusiva a la va-
loració de programes i continguts de TV, perquè ha desenvolupat juntament amb 
la CCMA una eina de gestió de les dades a mida i perquè des del 2008 ens facilita 
unes dades que ens permeten mantenir un històric».

Dado que el servicio prestado consiste en poner a disposición de un conjunto de 
personas previamente seleccionadas el acceso online a una serie de cuestionarios o 
encuestas, cuyos resultados son posteriormente evaluados por la propia CCMA, se-
gún consta en respuestas de la propia CCMA a preguntas parlamentarias, es simple-
mente inverosímil que el mercado mundial disponga de un único y exclusivo pres-
tador de este tipo de servicios.

En resumen, un ente público destina patrimonio público para contratar de ma-
nera discrecional y directa a un prestador de servicios que se autopresenta como 
único y exclusivo cuando del propio objeto de servicio se puede deducir que eso es 
sencillamente inverosímil.

Además, la alegación de que dicho prestador es contratado «perquè des del 2008 
ens facilita unes dades que ens permeten mantenir un històric» es simple y llana-
mente un fraude a toda la normativa de contratación pública. Y es que llevado al 
absurdo ese argumento, cualquier empresa a la que se le pagase por un trabajo con-
creto por parte de una entidad pública podría y debería ver su contrato renovado ad 
eternum sin límite de tiempo porque sería la primera y única empresa que habría 
prestado dicho servicio. O lo que es lo mismo, se autogenera un derecho a la exclu-
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siva indefinida en el tiempo que excluye todo tipo de concurrencia pública sobre la 
base de haber sido el primer prestador de un servicio.

En todo caso, la reiterada y cacareada excelente evaluación de los programas 
que auto-elaboran los propios servicios de la CCMA a partir de los datos del panel 
online gestionado por GFK no parece guardar mucha relación con indicadores ob-
jetivos de calidad.

En primer lugar, los ingresos por la actividad de TV3 llevan varios años cayen-
do sin freno y las pérdidas de la CCMA solamente se cubren con la cada vez mayor 
aportación porcentual del presupuesto público de la Generalitat.

En segundo lugar, las propias encuestas del CEO de la Generalitat constatan 
que TV3 es una cadena pública pagada por todos los catalanes pero que solamen-
te ven los espectadores de ideología independentista, lo cual responde entre otras, 
al continuado favorecimiento de las opciones políticas independentistas, como ha 
sido en sus constatado por las Juntas Electorales, Administración Electoral compe-
tente en Cataluña, y a la ausencia de la más mínima presencia garantía de respeto 
del pluralismo político en Cataluña en los programas de TV3.

Los hechos que acabamos de exponer ponen de manifiesto que la autoevaluación 
realizada por la CCMA de los programas de TV3 a partir de los datos que le pro-
porciona GFK responden más a la necesidad de alegar una supuesta excelencia ante 
la manifiesta falta de neutralidad, y de una indebida vocación de funcionamiento 
como aparato de propaganda separatista que de un auténtico servicio público con 
vocación de promover los valores del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Cons-
titución Española.

Por estos motivos, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Consejo de Gobierno de la Corporación Ca-

talana de Medios Audiovisuales a: 
1. Dejar de pagar con dinero público un servicio como el contratado a dedo a 

GFK para la realización de una posterior autoevaluación realizada por la propia 
CCMA con sus medios y, en su caso, garantice que cualquier contratación de servi-
cios similares y que realmente sean imprescindibles se realice con efectiva concu-
rrencia, transparencia y publicidad.

2. Dejar de utilizar el nombre y el servicio proporcionado por GFK como si fue-
se un auditor o evaluador totalmente independiente cuando en realidad se trata de 
un proveedor más que ni siquiera evalúa directamente los programes de TV3, sino 
que facilita datos para esta haga su propia autoevaluación.

3. Dar explicaciones ante el Parlamento y la Sindicatura de Cuentas por haber 
llevado a cabo contrataciones a dedo año tras año a favor de un proveedor concre-
to sobre la base del hecho de que ese proveedor es el que había prestado el servicio 
desde sus inicios.

Palacio del Parlamento, 19 de febrero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2019
360-00028/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 58649).
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.

Al President del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’informe anual corresponent a l’any 2019, tot donant com-

pliment a la Llei del Síndic.
L’informe recull que durant l’exercici culminat s’han rebut un total de 10.543 

queixes procedents de 22.993 persones. També ha atès 8.843 consultes i ha iniciat 
222 actuacions d’ofici. I en global, s’han tramitat 26.358 expedients i s’han atès més 
de 30.000 persones. L’informe d’enguany reivindica la garantia dels drets socials, la 
sostenibilitat i la defensa de les llibertats davant la vulnerabilitat creixent, el canvi 
climàtic i l’erosió de drets civils.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en co-
missió i Ple.

Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us saludo 
cordialment,

Atentament,

Barcelona, 17 de febrer de 2020
Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya e.f.

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

https://www.parlament.cat/document/publicacions/48767768.pdf
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 430/XII, relativa a l’Informe 
de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016
290-00400/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 59182 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.02.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 430/XII del Parlament de Ca talunya, 
relativa a l’informe de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, corresponent al 2016.

Des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència hem seguit 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’informe de fiscalització 
25/2018 i complim les bases per a la concessió d’ajuts i subvencions.

Hem treballat en la realització de modificacions i incorporacions per a l’ade-
quació de les bases a les consideracions de l’informe de fiscalització. A continuació 
s’exposen les actuacions al respecte:

– A les bases 2019 s’estan incorporant els subcriteris de valoració, seguint les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes.

– S’ha millorat el procediment de valoració amb eines de càlcul més avançades.
– A les bases 2019 s’ha incorporat un redactat més explícit respecte el criteri de 

manteniment del servei: «Per als tipus d’acció l.1, l.3 i l.4 s’atorgarà un mínim del 
50% del crèdit de la partida pressupostària establert per a aquesta línia de subven-
ció proporcionalment en funció del nombre d’infants i adolescents atesos, i el per-
centatge restant es distribuirà proporcionalment en funció de la puntuació obtingu-
da d’acord amb els criteris de valoració i tenint en compte l’antiguitat de l’activitat 
subvencionada. Per al tipus d’acció l.2 s’atorgarà un mínim del 50% del crèdit de la 
partida pressupostària establert per aquesta línia de subvenció proporcionalment en 
funció del nombre de places registrades, i el percentatge restant es distribuirà pro-
porcionalment en funció de la puntuació obtinguda d’acord als criteris de valoració 
i tenint en compte l’antiguitat de l’activitat subvencionada.»

– Pel que fa al criteri d’assignació d’imports per les línies de l’Àrea de Suport 
del Jove Tutelat i Extutelat, a partir de les bases del 2017 ja es contempla el criteri 
d’assignació d’imports utilitzat per tota la línia C, s’atorgarà un mínim del 50% del 
crèdit de la partida pressupostària establert per a aquesta línia de subvenció propor-
cionalment en funció del nombre dels joves atesos, i el percentatge restant es distri-
buirà proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris 
de valoració.

– S’han adoptat les mesures oportunes pel tal que els errors materials en els do-
cuments interns del càlcul dels imports de la subvenció no es produeixin.

– En els casos en que no consta l’aportació de la documentació justificativa es 
procedeix a iniciar la revocació.
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– Des de l’any 2017 es fa una planificació de visites a les entitats per a compro-
var la realització de les activitats subvencionades i el compliment de l’objecte de la 
subvenció que té i tindrà continuïtat.

– S’està treballant amb especial èmfasi en revisar que s’aporta tota la documen-
tació justificativa requerida. El personal fa un requeriment d’aportació en cas neces-
sari quan es detecten mancances.

– En els casos de justificació de la despesa de CEESC i FEDAIA i obligació de 
pagament de CEESC es va modificar el redactat del conveni i de la resolució per tal 
que es faci la bestreta del 100% dins de l’any i es pugui justificar fins el febrer de 
l’any vinent per assegurar que l’entitat pot aportar-les (a any tancat).

Pel que fa a les prestacions, entenem que s’ha de poder resoldre la concessió de 
prestacions socials dins el termini legalment establert i hem comptat amb personal 
de reforç per intentar agilitzar la tramitació, malgrat continua havent retard en els 
terminis de resolució per manca de recursos humans. Les sol·licituds es tramiten a 
mesura que van arribant i s’assegura la comprovació de compliment dels requisits.

Barcelona, 17 de desembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 474/XII, sobre les residències 
per a gent gran
290-00437/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 59183 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.02.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 474/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre les residències per a gent gran els hi faig saber que en les ordres de pro-
visió de serveis que es convoquin es regula que les empreses, els seus representants 
legals i responsables que hagin estat sancionats pel Govern, per infraccions greus 
o molts greus, en matèria de serveis socials, perdran el requisit per a l’acreditació 
com a entitat proveïdora de serveis de titularitat pública i quedaran en una situació 
de prohibició per a poder ser contractats.

Pel que fa a la gestió de les residències Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vi-
dal i Aunós, El Molí i Alchemika de Barcelona es garanteix, mitjançant els nous 
plecs dels darrers contractes de serveis socials que es van formalitzar per a la gestió 
de les cinc residències, un torn de nit d’infermeria durant tots els dies de l’any. Per a 
la propera provisió d’aquests serveis està previst mantenir aquest torn d’infermeria 
que no compromet les hores del torn de dia.

Actualment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està elaborant 
el Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS) 2020-2024. El PESS preveu la revisió i 
actualització de la Cartera de serveis socials que ha de permetre flexibilització dels 
models de serveis, revisió de ràtios, nous perfils professionals, etc. Aquesta revisió 
s’iniciarà una vegada aprovat el PESS.

Mentre no es modifica la Cartera de Serveis, pels centres de gestió delegada, s’ha 
actuat per incloure millores en els plecs de prescripcions tècniques sobre les ratios 
de personal d’atenció directa. En concret, s’incrementen les hores d’auxiliar de geri-
atria de nit, per tal que els centres tinguin un auxiliar de geriatria per cada planta de 
l’equipament residencial. També s’ajusten les hores de dia, per tal que, en la majoria 
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dels casos, la ràtio sigui 1/10 o mínim 2 auxiliars de geriatria per planta en la majo-
ria dels serveis de residència.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el marc de la llei de 
Contractes del Sector Públic, ha inclòs, en els Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars que han de regir els nous contractes de serveis, una clàusula que esta-
bleix, com a condicions especials d’execució, que els serveis que comportin presta-
cions directes a favor de la ciutadania s’han de fer efectius amb respecte als drets de 
les persones usuàries, sense poder incórrer en cap sanció ferma en via executiva per 
infracció greu o molt greu, com també el respecte a la integritat física dels treballa-
dors. L’incompliment de la condició especial d’execució, si concorre dol, culpa o ne-
gligència en l’empresari, i sempre que hagin donat lloc a la imposició de penalitats 
o a la indemnització de danys i perjudicis, comportarà la prohibició de contractar.

Dit això, els fem saber que la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, i per la qual es deroga 
la Directiva 2004/18/CE, estableix uns règims de contractació particulars per als 
serveis socials i altres serveis específics, i reconeix una àmplia llibertat als estats 
membres per establir, sota els principis de publicitat, lliure concurrència i no-dis-
criminació, el règim jurídic que considerin més adient a la naturalesa i finalitat 
d’aquests serveis, ja sigui de naturalesa contractual o no contractual. D’acord amb 
el que preveu la Directiva esmentada, el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesu-
res urgents en matèria de contractació pública, prescriu en la disposició addicional 
tercera l’aplicació de fórmules no contractuals per a la gestió dels serveis socials. En 
el mateix sentit, l’article 11.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directi-
ves del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, disposa que queda exclosa d’aquesta Llei la prestació de serveis socials per 
entitats privades, sempre que aquesta es realitzi sense necessitat de subscriure con-
tractes públics, a través, entre altres mitjans, del simple finançament d’aquests ser-
veis o la concessió de llicències o autoritzacions a totes les entitats que compleixin 
les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, i 
que aquest sistema garanteixi una publicitat suficient i s’ajusti als principis de trans-
parència i no-discriminació.

Dins aquest marc normatiu, el Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies està emprant per a la provisió de serveis residencials i altres serveis de la car-
tera de serveis socials, fórmules no contractuals basades en l’acreditació d’entitats 
proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i en les corresponents 
convocatòries públiques. Aquestes fórmules no contractuals per a la provisió de ser-
veis socials de l’àmbit de protecció social mitjançant la gestió delegada o el concert 
social, estan garantint, d’acord amb els principis de publicitat, lliure concurrència 
i nodiscriminació, que totes les persones físiques o jurídiques interessades puguin 
concórrer lliurement en les mateixes condicions per prestar, amb finançament pú-
blic, els serveis de la Cartera de serveis socials objecte de la convocatòria.

En relació als mecanismes de vigilància i controls de l’execució de la prestació 
dels serveis i el reforç de les inspeccions els hi fem saber que podríem mantenir 
«converses» amb els treballadors però no entrevistes ja que en estricte aplicació 
de l’article 7.3 de la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions 
inspectores i de control en matèria de serveis socials, es preveu «entrevistar-se par-
ticularment amb els usuaris o llurs representants legals» però no es preveu fer-ho 
amb els treballadors. Tanmateix, cal recordar que sempre els treballadors tenen dret 
a presentar reclamació o queixa davant el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies en cas que apreciessin incompliments de la normativa de serveis socials.

Les condicions de neteja, atenció mèdica i substitució del personal s’han de ga-
rantir d’acord amb la normativa de serveis socials i els plecs de prescripcions tècni-
ques dels contractes de gestió de serveis públics. En quant a l’obligació que els me-

Fascicle segon
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nús siguin confeccionats i supervisats per dietistes o nutricionistes professionals, la 
normativa de serveis socials no estableix aquesta obligació amb caràcter general. En 
concret, aquesta obligació de supervisió dels menús està regulada en l’article 20.4 
del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis So-
cials, en la modificació donada pel Decret 176/2000, de 15 de març, preveient que 
«els serveis de centres residencials hauran de comptar amb el suport d’un respon-
sable higienicosanitari amb titulació idònia que es responsabilitzi, entre d’altres as-
pectes, de la supervisió dels menús que se serveixin i el seu ajustament a les pautes 
d’alimentació contingudes en l’expedient assistencial del resident».

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per tal de garantir la inver-
sió en el manteniment de les infraestructures residencials per a gent gran pròpies, 
disposa d’un pla de manteniment que, d’acord amb les prioritzacions de la Direcció 
General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, té l’objectiu de proporcionar a les 
persones usuàries uns serveis adequats a les seves necessitats. Amb el mateix objec-
tiu, el Departament disposa d’un pla de seguiment de les actuacions de manteniment 
a dur a terme per les entitats gestores dels centres residencials propis per a gent gran.

Per un altre costat, en relació als mecanismes de participació és el Consell de 
Participació de Centre (CPC) l’òrgan col·legiat que permet a usuaris, familiars, pro-
fessionals, representants de les administracions i altres comunitats que poden tenir 
relació amb el centre, també a través dels seus representants, participar i contribuir 
en la millora del model servei que es desitja, com a principal objectiu. S’utilitzen 
mecanismes democràtics en el seu funcionament i adopció d’acords.

Els Consells de participació de Centres estan regulats en el Decret 202/2009, de 
22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema català de 
serveis socials i constitueixen un espai d’informació, de consulta i de debat per a to-
tes les persones que formen part del centre. Es tracta d’un òrgan de participació que 
contribueix a la governança democràtica en els centres i el control sobre la gestió 
que s’està realitzant en els centres a través de les seves funcions.

Les funcions del CP són les següents:
– Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei.
– Rebre informació periòdica de la marxa general del servei.
– Elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les 

seves modificacions.
– Informar sobre la memòria anual, que ha de contenir l’avaluació de resultats 

terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei.
– Fer propostes de millora del servei.
– Fer públics els resultats de la participació.
Així mateix, en l’Ordre de convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores 

de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis so-
cials en l’àmbit de la protecció social mitjançant la gestió delegada, es contemplen i 
valoren un seguit de criteris subjectius de millora que inclouen:

– Programes de participació per les persones usuàries i familiars en les comis-
sions d’alimentació.

– Programes de participació per les persones usuàries i familiars en les comis-
sions d’activitats, sortides i festes del centres.

Els canvis socioculturals, demogràfics i econòmics han modificat el perfil de les 
persones grans ingressades en centres residencials, que sovint presenten un grau 
més elevat de dependència i un perfil clínic més complex respecte les persones 
grans que mantenen la seva autonomia i continuen vivint al seu domicili.

En aquest context, es posa de manifest la necessitat d’oferir una atenció inte-
gral i integrada, sanitària i social. Donar resposta a aquestes necessitats, de mane-
ra holística, planteja un nou paradigma d’atenció sanitària, que ha d’alinear-se amb 
l’estratègia d’establir l’atenció primària com a eix vertebrador del sistema de salut 
a Catalunya.
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Els Equips d’atenció residencial (EAR) són dispositius sanitaris multidisciplina-
ris i assistencials experts en geriatria, creats l’any 2009 amb la finalitat de donar su-
port als professionals sanitaris de l’atenció primària i de les residències geriàtriques 
per a millorar l’atenció a la gent gran i fràgil, ingressada en un centre residencial.

Actualment estem en procés, junt amb el Departament de Treball i Afers Socials 
i Famílies, de definir les bases del nou model d’atenció sanitària integrada a les per-
sones que viuen en centres residencials, amb la finalitat d’abordar-ne les necessitats 
i demandes sanitàries i socials.

Amb l’objectiu d’evitar la fragmentació en l’atenció i garantir la millora de la 
qualitat assistencial a aquestes persones, el desenvolupament del nou model d’aten-
ció sanitària integrada a les persones que viuen en centres residencials comporta un 
procés de reflexió de l’operativa del model actual d’EAR i, amb visió de futur, del 
planejament estratègic que cal implementar, essent necessària la implicació de tots 
els recursos disponibles de la xarxa de salut.

És per això que es plantegen una sèrie d’intervencions respecte els EAR en rela-
ció amb el desplegament del nou model esmentat, entre les quals destacar:

– L’actual model d’equips d’atenció primària s’adaptarà, de forma progressiva, 
al nou funcionament recollit pel model interdepartamental aprovat, adequant-se als 
requeriments a mesura que aquest es desplegui i es faci extensiu territorialment.

– La tasca que realitzin els equips d’atenció residencial serà concordant amb el 
model, evitant la fragmentació i les duplicitats en l’atenció.

– El nou model adaptat dels equips d’atenció residencial haurà de garantir l’abor-
datge interdisciplinari de forma conjunta amb els professionals de l’equip sanitari 
residencial, la intensitat necessària d’intervenció i accessibilitat, d’acord amb les ne-
cessitats de les persones que viuen a les residències.

– En aquells àmbits on s’oficialitzi la responsabilitat de l’equip d’atenció residen-
cial en l’atenció a les persones, es garantirà que aquesta es faci de forma integrada 
amb l’atenció primària de salut i la resta de dispositius assistencials del territori.

Finalment, l’actual sistema de facturació permet cobrar, per part de les entitats 
gestores de serveis, en funció de les seves places ocupades, en el cas d’absències 
temporals que comporten l’alteració de la presència efectiva, la plaça passa a una 
situació de reserva en què es factura al 85% del preu de tarifa. Actualment, s’està 
revisant el model de centre de dia, que també comportarà la revisió del sistema de 
pagament.

Barcelona, 17 de desembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 475/XII, sobre l’aprovació del 
reglament de la Llei 13/2014, d’accessibilitat
290-00438/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 59184 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.02.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 475/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’aprovació del reglament de la Llei 13/2014, d’accessibilitat us informo 
que la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, estableix, a la seva Disposició 
final quarta, que entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat al DOGC. Atès que la 
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publicació al DOGC va ser el 4 de novembre de 2014, l’entrada en vigor va ser el 5 
de novembre de 2014.

També estableix, a la Disposició final tercera, de Desplegament reglamenta-
ri, que:

«1. El Govern ha d’aprovar en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el decret de desplegament que determini els requisits, els paràmetres 
i els criteris per a complir les condicions d’accessibilitat.»

El reglament de la Llei 13/2014 d’accessibilitat encara no s’ha pogut publicar, 
tanmateix es troba en aquests moments en fase de tramitació administrativa.

S’exposen a continuació els factors que en conjunt han motivat que encara no 
s’hagi publicat el reglament.

És un desplegament que regula tots els àmbits de la Llei, no és un desplegament 
parcial. El decret té un format Codi pel seu gran abast i diversitat, i recull en una 
sola norma el què en altres territoris estan fent o preparant amb decrets separats un 
a un. Si s’hagués optat per desplegar la llei amb un decret de cada àmbit podríem 
trigar 10-12 anys.

La decisió de fer-ho en una única norma ha estat a conseqüència de les problemà-
tiques expressades des de fa temps pels professionals i projectistes de l’edificació i/o 
d’infraestructures de serveis en l’aplicació de les diverses normatives d’accessibilitat 
existents, bàsiques i de la comunitat autònoma. Aquest ventall de normes d’acces-
sibilitat fragmentades presenta contradiccions entre elles sobre mateixos aspectes, 
sobre tot, en edificació i urbanisme, o bé, no regulen aspectes o ho fan de manera 
ambigua, però, que serien necessaris tenir pautats i que ara es fan a criteri de cada 
projectista o tècnic tenint com a resultat diferencies importants especialment, en la 
transformació de les activitats i de l’entorn existent, que és el major part de l’entorn 
a transformar.

Per tot això, es va decidir fer una sola norma que abastés totes les necessitats i 
requisits mínims per a les diferents discapacitats i que les persones que les tenen no 
es veiessin discriminades per existir o no tenir la regulació d’accessibilitat d’un o 
altre àmbit. Ara bé, això sí que ha requerit invertir més temps i més interlocutors, 
amb major complexitat, en la elaboració de la totalitat del projecte de Decret. Així 
docs, és una norma, de gran abast que recull en un sol cos normatiu tots els requisits 
d’accessibilitat que permetran aplicar-se amb una visió conjunta i global amb l’ob-
jectiu d’aconseguir una accessibilitat per a tothom.

La norma constarà d’un articulat per 9 capítols, amb un o més annexos tècnics 
per a cada capítol, i essent els àmbits d’acció els següents: Urbanisme; edificació; 
transports; productes; serveis (públics i privats); targetes d’aparcament per a perso-
nes amb discapacitat; gestió de l’accessibilitat (en els habitatges, activitats comer-
cials i la resta, etc.); control, inspecció i regim sancionador; distintius de qualitat i 
un glossari. El text s’acompanya de quadres pràctics i imatges per facilitar la com-
prensió en l’aplicació sobre tot dels paràmetres tècnics. Actualment, el projecte de 
decret supera les 300 pagines

Per altra banda, el text del decret s’ha elaborat amb la participació de les entitats, 
experts i representants d’organitzacions membres del Consell per a la Promoció de 
l’Accessibilitat, que en total han presentat un volum prop de 900 esmenes. Aquesta 
participació ha estat molt positiva i ha enriquit molt el text, però també ha compor-
tat com a contrapartida més temps d’elaboració, necessari per fer les aportacions i 
després analitzar les esmenes una a una per intentar traslladar-les. Val a dir, que un 
79% de les esmenes han estat incorporades al text de manera total o parcialment.

Igualment, s’ha necessitat fer un anàlisi amb certes unitats directives de diversos 
departaments, algunes de les quals els seus sectors de competència estan molt im-
plicats en l’accessibilitat. Aquesta part també ha requerit diverses reunions, treball 
temps i anàlisis per consensuar-les definitivament i traslladar-les al projecte. Això 
ha estat, especialment en l’àmbit dels transports, però també amb el d’habitatge i en 
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el del dret civil, sobre les gestions i resolució de les obres d’accessibilitat en els es-
pais comuns d’habitatges no accessibles. El conjunt d’esmenes derivades dels depar-
taments han estat de 118, de les quals, un 78% s’han consensuat i inclòs al projecte.

Pel que fa al procediment administratiu de tramitació del projecte de Decret. Els 
processos de tràmit en decrets o reglaments estan regulats i resulten llargs. Es pot 
afirmar que malgrat la Llei 13/2014 disposa fer un desplegament complert amb 2 
anys, si una tramitació administrativa d’un decret senzill ja dura entre 1 - 2 anys un 
cop s’ha redactat, aquest decret per la seva envergadura i la necessària realització 
de diversos tràmits preceptius i consecutius per part d’òrgans consultius i específics, 
fins a la seva aprovació pel Govern no es pot enllestir en 3 mesos.

També s’ha de recordar el cessament del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
per a l’aplicació de les mesures de desplegament de l’article 155 de la CE (BOE, 28 
d’octubre de 2017) del Reial Decret 944/2017, de 27 d’octubre, pel qual es designa 
als òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures autoritzades 
per acord del Ple del Senat, de 27 d’octubre de 2017. Aquest fet va comportar de fac-
to una paralització de l’activitat del Govern durant mesos i un inici de cicle electoral 
amb convocatòria d’eleccions, quedant el Govern en funcions fins a passades aques-
tes. En aquest sentit, l’activitat del Govern, tot i poder exercir una certa potestat 
reglamentària en certs termes, ha de limitar-se al despatx ordinari dels assumptes 
públics. Aquesta situació, doncs, també va ser un motiu obvi d’endarreriment en el 
treball d’anàlisi, discussió i consens de les disposicions del projecte amb canvis de 
responsables dels equips, durant el temps d’elaboració i abans d’arribar el tràmit en 
seu administrativa de desplegament de la Llei 13/2014.

Així doncs, per tots els aspectes exposats, no ha estat possible elaborar, tramitar 
i aprovar el decret de desplegament en el termini previst a la disposició final tercera 
de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre.

Tramitació realitzada actualment i esquema dels tràmits que resten:
La Consulta pública prèvia a la tramitació del projecte de Decret es va realitzar 

mitjançant el Portal Participa.gencat entre el 28.09.2018 i el 12.10.2018.
L’esquema dels tràmits seqüencials que ha de passar tot projecte de decret un cop 

feta la elaboració inicial és el següent:
1. Vist i plau de la Secretaria General del departament en qüestió.
2. Informe d’impacte organitzatiu.
3. Informe d’impacte pressupostari.
4. Informe tecnològic.
5. Informe d’impacte de gènere.
6. Informe jurídic preliminar de la assessoria jurídica.
7. Consell Tècnic II. Audiència interdepartamental.
8. Informació pública/audiència/tràmit sindical.
9. Informe del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda.
10. Informe jurídic preliminar actualitzat de la Assessoria Jurídica.
11. Consell Tècnic (segona ronda).
12. Informe del CTESC (Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya).
13. Informe del CGL (Consell de Governs Locals).
14. Memòria de les observacions/al·legacions presentades als tràmits anteriors.
15. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica.
16. Consell Tècnic (tercera ronda).
17. Dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.
18. Consell Tècnic (aprovació final).
19. Traducció al castellà.
20. Correcció lingüística.
21. Aprovació pel Govern.
22. Publicació al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).
Ara estem a l’apartat 7) a punt de tancar-lo (Audiència Interdepartamental).
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Finalment, no és possible determinar a priori el temps que requeriran els tràmits 
pendents, ja que depèn de les esmenes i aportacions que facin i en especial al tràmit 
d’Informació Pública. En el supòsit que no formulessin esmenes nombroses ni re-
llevants, i si cada organisme implicat emet els informes corresponents amb relativa 
celeritat, el termini mínim serà més curt que no pas si les esmenes dels organismes 
que resten, que no són competència del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, són nombroses i complexes.

Barcelona, 9 d’octubre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 538/XII, sobre la revisió de 
les tarifes de finançament afectades per les retallades en els serveis 
d’atenció i suport a les persones amb discapacitat
290-00494/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 59185 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.02.2020

A la mesa de la comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 538/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la revisió de les tarifes de finançament afectades per les retallades en els 
serveis d’atenció i suport a les persones amb discapacitat.

El 23 de desembre es va publicar l’ordre per la qual s’actualitza el cost de refe-
rència de diferents serveis socials d’atenció a les persones amb discapacitat. L’in-
crement de tarifes, amb efectes a 1 de gener de 2019, oscil·la entre l’1,2% i el 5% i 
s’aplicarà als següents serveis:

– Servei d’atenció precoç per a infants de 0-6 anys: increment del 2%.
– Centres de dia per a persones amb discapacitat física i intel·lectual: 2%.
– Residències i llars residències per a persones amb discapacitat física i intel·lec-

tual: 1,2%.
– Serveis de teràpia ocupacional (2%) i serveis ocupacionals d’inserció (5%) per 

a persones amb discapacitat física i intel·lectual.
– Llars residències i llars amb suport per a persones amb trastorn mental i pro-

blemàtica social: 1,2%.
Aquest increment de tarifes, acordat amb les entitats representatives del sector i 

que dona resposta a part de les seves reivindicacions, permet disposar de més recur-
sos per millorar l’atenció a les persones discapacitades, anar recuperant l’impacte 
de la crisi en els nostres serveis i millorar les condicions de treball dels i les profes-
sionals d’aquest àmbit.

Amb aquest increment de tarifes, el Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies augmentarà la seva despesa en el sector de la discapacitat en 6 milions d’eu-
ros anuals que milloraran el finançament d’aproximadament 500 places de centres 
de dia per a persones amb discapacitats, 5.000 places de residències i llars residèn-
cies per a persones amb discapacitats, 8.000 places de centres ocupacionals per a 
persones amb discapacitats (teràpia ocupacional + ocupacional d’inserció), 1.500 
places de llars residències i llars amb suport per a persones amb trastorn mental, i 
1,2 milions d’hores d’atenció que permeten atendre més de 41.000 infants amb ne-
cessitats de desenvolupament.

Pel que fa al serveis no gratuïts de la cartera de serveis socials (centres de dia i 
residències i llars residències) l’increment afecta tant al mòdul social que finança el 
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Departament de Treball, Afers Socials i Famílies com al copagament, l’import mà-
xim del qual només s’aplica al 2% de les persones ateses.

Aquesta ordre d’increment de tarifes dels serveis socials per a persones amb dis-
capacitat es complementa amb l’increment de tarifes als centre especials de treball 
que el Departament ha realitzat recentment.

En total, per donar suport als CET i a les persones amb discapacitat que hi tre-
ballen, el Departament ha augmentat la seva inversió del 2018 al 2019 en 24 milions 
d’euros. Concretament:

– S’ha incrementat el mòdul de suport per a treballador amb discapacitat en CET 
en un 22%, el mateix que ha incrementat el salari mínim interprofessional, possibi-
litant així la sostenibilitat d’aquests centres.

– A més, s’ha incrementat en un 1,5% el mòdul de la subvenció per als equips de 
suport a les persones amb característiques especials.

– Finalment, hem recuperat els ajuts als centres especials per a fer inversió i hem 
destinat 3 milions d’euros a projectes duts a terme durant els anys 2018 i 2019.

Cal recordar que aquesta millora de tarifes en el sector de la discapacitat se suma 
a l’increment del 5,8% de la tarifa per atendre les persones de grau II de dependèn-
cia en residències i centres de dia de gent gran, amb un impacte pressupostari de 
14,2 milions d’euros anuals. I que aquests increments de tarifes per a l’any 2019 
s’han realitzat en un context de pròrroga pressupostària.

De cara als propers anys el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ne-
gocia amb el sector de la dependència per recuperar les retallades de 2013, i alhora 
compassar l’evolució de les tarifes amb una millora de les condicions laborals, ne-
cessària per al sector. Però per aconseguir-ho, cal que l’Estat desbloquegi el finan-
çament de l’atenció a l’autonomia personal, congelat des de 2011, i que el Govern de 
la Generalitat pugui disposar de nous pressupostos. La voluntat del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies és acordar amb el sector un full de ruta de 3 o 4 
anys amb un sistema de preus que li doni més seguretat per poder assegurar l’aten-
ció a les persones més enllà de les pròrrogues pressupostàries.

Malgrat la crisi i la contenció econòmica, entre el 2016 i el 2019, el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet un esforç per millorar la dotació de ser-
veis per atendre les persones més vulnerables i garantir els seus drets:

– Increment d’un 8,8% de les places de residències de gent gran (2.419 places 
més) respecte el 2015, i se superen en un 15,6% les disponibles l’any 2010.

– Increment d’un 4,7% de les places de centres de dia de gent gran (359 places 
més) respecte el 2015, i se superen en un 42,1% les disponibles l’any 2010.

– Increment d’un 28,8% (925) i d’un 15,7% (419) de les persones ateses en pla-
ces residencials i llars residències per a persones amb discapacitat respecte el 2015.

– Increment d’un 6,5% dels infants atesos als CDIAP respecte el 2015, i d’un 
33,9% en comparació al 2010.

– Increment d’entre un 20% i un 60% sobre l’IRSC de la quantitat de diners de 
butxaca de les persones amb discapacitat que es beneficien d’un servei no gratuït. En 
el cas de les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, aquest 
increment ha passat del 75% al 100% en el cas d’usuaris de llar amb suport i del 
50% al 60% en el cas d’usuaris de llar residència.

Barcelona, 13 de febrer de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 547/XII, sobre l’ordenació 
dels serveis de transport discrecional de viatgers amb conductor
290-00502/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 59222 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.02.2020

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 547/XII, sobre 
l’ordenació dels serveis de transport discrecional de viatgers amb conductor (tram. 
290-00502/12), us informo del següent:

Després de l’entrada en vigor del Real Decret Llei 3/2018, de 20 d’abril pel qual 
es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres, 
en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor, la Direcció General de Trans-
ports ha rebut sol·licituds d’autoritzacions VTC per 3.425 vehicles i totes han estat 
resoltes desfavorablement atès que es superava la relació d’una llicència de VTC per 
cada trenta llicències de taxi a Catalunya.

Barcelona, 19 de febrer de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 548/XII, sobre la pacificació 
de la carretera B-500
290-00503/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 59223 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.02.2020

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 548/XII, sobre 
la pacificació de la carretera B-500 (tram. 290-00503/12), us informo del següent:

El mes de novembre de l’any 2016 el Cap del Servei Territorial de Carreteres de 
Barcelona (STCB) va adreçar un escrit a l’alcaldessa de Sant Fost de Campsentelles 
derivat de la resolució del Parlament de Catalunya núm. 211/XI de data 13 de juliol 
de 2016 en la qual s’emplaçava al STCB a estudiar la possibilitat de realitzar actua-
cions de millora de la seguretat viària a la carretera B-500, a la travessera de Sant 
Fost de Campsentelles. En l’escrit esmentat es detallaven una sèrie d’actuacions a 
càrrec del STCB i d’altres a executar per part del Consistori.

La Secció de Conservació del STCB va executar les actuacions previstes durant 
el mes de juny del 2017 i s’enumeren a continuació:

– Reforç de la senyalització vertical al llarg de tota la travessera.
– Modificació de la limitació de velocitat de 50 Km/h a 40 Km/h en el tram de 

travessera.
– Instal·lació de senyals S-500 i S-510 d’inici i final de poblat.
– Reducció de l’amplada de carril en diferents trams mitjançant un zebrat central.
– Supressió dels avançaments.
Pel que fa als passos de vianants, en el tram senyalitzat com a travessera hi ha un 

total de 19 passos de vianants (5 semaforitzats), correctament senyalitzats. Tots ells, 
inclosa la semaforització, són de gestió municipal.
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En tant que la necessitat de nous passos de vianants dins de la travessera d’un mu-
nicipi dona resposta a una millora de la mobilitat de vianants, aquesta ha de ser fruit 
d’impuls per part de l’administració local en funció de les necessitats detectades.

La funció de l’administració titular de la infraestructura en aquest cas és la de 
donar suport tècnic a les iniciatives municipals.

Així mateix, tal i com estableix la legislació sectorial vigent en matèria de car-
reteres (Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de carreteres, així com el Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’apro-
va el Reglament general de carreteres), al Servei Territorial de Carreteres de Barce-
lona (STCB) li correspondria emetre la preceptiva resolució d’autorització davant de 
la petició de l’Ajuntament pel que fa referència a aquest tipus d’intervenció.

Sobre l’amplada dels carrils, l’actuació realitzada pel STCB l’any 2017, derivada 
de l’estudi realitzat l’any 2016 ja ha inclòs l’anàlisi i conseqüent reducció de l’ampla-
da de carrils en el tram de la carretera on l’amplada total disponible ho ha permès.

En concret, el tram on s’ha reduït l’amplada de carrils mitjançant la implantació 
d’un zebrat central, és el situat entre el PK 10,010 i PK 10,720, que representa una 
longitud total de 710m, i ha esdevingut una porta d’entrada al nucli de Sant Fost de 
Campsentelles circulant en sentit ascendent de la carretera.

D’altra banda, al tram pròpiament de travessera, la secció de calçada disponible 
és molt més reduïda, de tal manera que en la majoria del tram no arriba a 7m d’am-
plada de calçada, fet que no ha permès reduir els carrils en aquest tram.

Sobre la limitació de velocitat, l’actuació realitzada pel STCB durant el mes de 
juliol de l’any 2017 incloïa la limitació de velocitat de 40Km/h en tot el tram de tra-
vessera. Donada la considerable longitud de la travessera, no és convenient reduir la 
velocitat de circulació a 30 Km/h en la seva totalitat atès que pot resultar una velo-
citat poc creïble al llarg dels 2 km de travessera.

Segons indica la norma 8.1 IC «Señalizacion Vertical» (Ministerio de Fomento) 
en el seu article 7.1.1, «per tal de ser respectades i exigibles, les limitacions de ve-
locitat han de semblar raonables i no innecessàriament restrictives. No s’imposaran 
límits excessius que perjudiquin la credibilitat de la senyalització, tinguin repercus-
sions en la capacitat de la carretera o puguin provocar accidents per encalç o for-
mació de cues.»

No obstant l’anterior, si que es pot limitar de forma puntual la velocitat a 30 
Km/h en zones que l’Ajuntament consideri sensibles (com per exemple l’entorn de 
la zona escolar). El fet de distingir aquesta zona especialment sensible pot tenir més 
impacte sobre els conductors que no pas aplicar una reducció a 30Km/h en tota la 
travessera. Per aquest motiu, el Servei Territorial de Carreteres impulsarà la implan-
tació de senyalització per limitar la velocitat de circulació a 30 km/h a l’entorn de 
la zona escolar.

Un cop realitzada l’actuació esmentada, es programaran aforaments de trànsit 
per verificar si els vehicles que circulen per la població respecten les limitacions de 
velocitat establertes.

En cas de què el resultat reflecteixi que la majoria dels vehicles circulen a veloci-
tats per sobre de la limitació de la travessera caldria valorar la idoneïtat d’implantar 
controls de velocitat.

Pel que fa a la instal·lació d’un semàfor, tal i com s’ha indicat anteriorment, en 
tant que aquesta actuació dona resposta a una millora de la mobilitat de vianants, 
aquesta ha de ser fruit d’impuls per part de l’administració local en funció de les 
necessitats detectades. La funció de l’administració titular de la infraestructura en 
aquest cas és, en primera instància la de donar suport tècnic a les iniciatives muni-
cipals, i en darrer lloc emetre la resolució d’autorització preceptiva davant de la pe-
tició de l’Ajuntament pel que fa referència a aquest tipus d’intervenció.

Quant a la cobertura dels serveis de transport, la Direcció General de Transports 
i Mobilitat està treballant conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Fost de Camp-
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sentelles i els de Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Mollet per tal d’analitzar 
la situació dels serveis de transport públic per carretera i plantejar de forma consen-
suada propostes de millora que donin resposta a les necessitats actuals de mobilitat 
entre les quals s’analitzarà la millora de les comunicacions amb les urbanitzacions 
de Mas Corts, Mas Llombart i la Conreria.

Barcelona, 19 de febrer de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 551/XII, sobre l’elaboració 
d’un estudi de viabilitat d’un nou baixador del servei de rodalia a 
Premià de Mar
290-00506/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 59224 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.02.2020

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 551/XII, sobre l’ela-
boració d’un estudi de viabilitat d’un nou baixador del servei de rodalia a Premià 
de Mar (tram. 290-00506/12), us informo que el Departament de Territori i Soste-
nibilitat ha iniciat la redacció de l’estudi de la viabilitat funcional i tècnica d’un nou 
baixador del servei de rodalia a Premià de Mar (Maresme) i es preveu la seva fina-
lització durant aquest any 2020.

Barcelona, 19 de febrer de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 553/XII, sobre el millorament 
de la carretera C-63 entre Lloret de Mar i Vidreres
290-00508/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 59225 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.02.2020

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 553/XII, so-
bre el millorament de la carretera C-63 entre Lloret de Mar i Vidreres (tram. 290-
00508/12), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), el Servei Català de Trànsit té iniciat el procés d’instal-
lació d’un control fix de velocitat a la C-63 entre Lloret de Mar i Vidreres. En els 
propers dies s’instal·larà la biona i la previsió és que entri en funcionament el primer 
trimestre de 2020.

Quant als apartats b) i e), la solució que es pretén implantar està basada en la 
construcció de rotondes a tot el tram de la C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar, amb 
l’objectiu d’ordenar els accessos, pacificar el trànsit i reduir la sinistralitat. Actual-
ment, s’està duent a terme la revisió de la solució que es va analitzar als projectes 
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d’ordenació redactats anteriorment, en què es prioritzaven altres aspectes, i s’està 
impulsant la redacció de nous projectes.

El primer projecte actualitzat que s’ha impulsat és el document MG-08008.1 
«Ordenació d’accessos a les urbanitzacions de Terrafortuna, Puigventós i Aiguaviva 
Park», que correspon al tram que s’ha considerat prioritari. S’ha formalitzat l’en-
càrrec de redacció a Infraestructures.cat i resta pendent de licitació i adjudicació el 
corresponent contracte de redacció del projecte actualitzat.

Així doncs, la construcció de rotondes que obliguin a reduir la velocitat als ac-
cessos a 40 km/h, aquesta solució s’implantarà progressivament per fases a tot el 
tram de la C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar. Previsiblement en una primera fase 
es farà a l’àmbit de Terrafortuna, Puigventós i Aiguaviva Park (inclosa al projecte 
MG-08008.1), i en successives fases a la resta de la carretera.

Pel que fa a l’apartat a l’apartat c), en el marc d’execució del projecte, s’analitzarà 
la situació de les parades dels serveis de bus existents en aquest tram per tal de ga-
rantir l’accés als serveis de transport públic de format adequada.

Quant a l’apartat d), es tracta d’una petició de l’Ajuntament de Lloret de Mar, que 
es va estimar i es va incorporar l’any 2013 al projecte MG-09041 «Millora local. 
Seguretat viària. Ordenació d’accessos a la carretera C-63 del PK 0,650 al 4,700. 
Tram: Lloret de Mar.» A mesura que s’impulsi la redacció de l’actualitzat i la revisió 
de la solució d’aquest projecte, previsiblement, es mantindrà aquest itinerari de via-
nants i, si escau, se’n pot estudiar l’ampliació fins al túnel de Monturiol.

Barcelona, 19 de febrer de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 560/XII, sobre la situació de 
la platja del Rec del Molí, a l’Escala
290-00515/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 59226 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.02.2020

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 560/XII, sobre la 
situació de la platja del Rec del Molí, a l’Escala (tram. 290-00515/12), us informo 
del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adoptat el compromís de continuar tre-
ballant per a millorar la qualitat microbiològica de l’aigua de la platja del Rec del 
Molí de l’Escala durant l’any 2020. En particular, s’han previst noves campanyes de 
mostreig d’investigació abans de l’inici de la temporada de bany de 2020 i durant 
els mesos d’estiu, per identificar possibles fonts potencials de contaminació fecal en 
les aigües del rec del Molí, que desemboca a la platja. A més, durà a terme les me-
sures correctores necessàries per a la millora del seu sanejament, en l’àmbit de les 
seves competències.

Actualment, l’ACA està executant els treballs de construcció d’una conducció 
que millorarà el sanejament de les aigües residuals de la comarca del Baix Empor-
dà. Mitjançant un col·lector en alta de més de 18 km, subdividit en sis trams, es reco-
lliran les aigües residuals generades en els municipis de Colomers, Jafre, Verges i la 
Tallada d’Empordà (que inclou el nucli de Tor). Les obres del col·lector en alta per al 
sanejament d’aquests municipis tenen un pressupost de 3.071.741,24 €. La capacitat 
del col·lector serà de més de 811 m3/d, equivalent a una població de 3.240 habitants.
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Quan aquesta actuació entri en servei, d’una banda, s’evitarà qualsevol aboca-
ment directe d’aigües residuals al rec del Molí i les seves derivacions i; d’altra ban-
da, s’integrarà en una única xarxa de sanejament la recollida i el tractament de totes 
les aigües residuals generades en els municipis implicats. A més, es disposarà d’un 
col·lector per a aquests municipis fins a l’EDAR l’Escala i, en conseqüència, es mi-
llorarà la qualitat de les aigües que circulin pel rec del Molí.

Així mateix, l’ACA ha estat treballant intensament en la cerca de solucions per 
a la millora de la qualitat de l’aigua en aquesta platja. La primavera de l’any 2019 
es va crear un grup de treball amb representants de l’Ajuntament de l’Escala, del 
Consorci de la Costa Brava i de la mateixa ACA. L’objectiu d’aquest grup de treball 
és compartir la informació disponible per part de les tres administracions i realit-
zar les actuacions necessàries per poder garantir la qualitat de l’aigua de bany a la 
platja del Rec del Molí. Aquest grup ha realitzat dues reunions de treball, en dates 
26/06/2019 i 23/08/2019. Està prevista una tercera reunió durant la tercera setmana 
de febrer de 2020.

En resum, les actuacions realitzades fins ara són:
– Increment de les xarxes de control de l’entorn del rec del Molí per identificar 

possibles focus de contaminació.
– Increment del número de mostres preses a la platja del Rec del Moli.
– Actuacions de millora en la xarxa de clavegueram municipal, per evitar filtra-

cions des de la mateixa.
– Inspeccions sobre el sistema de tractament d’aigües residuals d’activitats pro-

peres al rec del Molí.
– Priorització de les actuacions de sanejament previstes en els municipis de l’en-

torn del rec del Moli.
Tanmateix, l’ACA continuarà activant actuacions coordinades amb l’Ajuntament 

de l’Escala per col·laborar també en aquelles actuacions que inclouen millores en la 
seva xarxa de clavegueram urbà.

Barcelona, 19 de febrer de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 573/XII, sobre els serveis 
d’atenció residencial i d’atenció diürna
290-00528/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 59186 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.02.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 573/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre els serveis d’atenció residencial i d’atenció diürna.

En els propers mesos s’abordarà la revisió integral de la Cartera de Serveis So-
cials. Aquesta tasca inclourà la revisió de ràtios dels diversos serveis, inclosos els 
d’atenció residencial i atenció diürna, amb l’objectiu d’adaptar-los a les noves reali-
tats i situacions dels usuaris i usuàries.

Com a mesures concretes, l’any 2019 s’han aprovat els increments de les tarifes 
de grau II per fer-les convergir progressivament a les de grau III, així com els incre-
ments de les tarifes de centre de dia per a gent gran, les tarifes en els àmbits de les 
persones amb discapacitat, de les persones amb problemàtica social derivada de ma-
laltia mental i de l’atenció precoç. Aquestes mesures han de permetre a les entitats 
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prestadores de serveis oferir un servei de major qualitat als usuaris i usuàries que 
són cada vegada més dependents i, per tant, amb més necessitat d’atenció.

Properament, i sempre segons disponibilitat pressupostària, s’aniran actualitzant 
encara més, en el marc del procés de revisió de la Cartera de Serveis Socials, les 
necessitats de ràtios, especialment les de personal d’atenció directa.

Finalment, queda regulat en les ordres de provisió de serveis que es convoquen, 
que les empreses, els seus representants legals i responsables que hagin estat sanci-
onats pel Govern per infraccions greus o molts greus en matèria de serveis socials, 
perdran els requisit per ser acreditades com a entitats proveïdores de serveis de ti-
tularitat pública, i quedaran en una situació de prohibició per a poder accedir a la 
concertació de places o serveis de gestió delegada.

Barcelona, 23 gener de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 534/XII, sobre les propostes 
per a la Catalunya real
290-00573/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 59549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2020

A la Mesa del Parlament
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en un mes del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya, (amb número de tramita-
ció 290-00573/12) sobre les propostes per a la Catalunya real, adoptada pel Ple del 
Parlament el 25 de juliol de 2019 i publicada al BOPC núm. 400 d’l d’agost de 2019, 
atesa la complexitat que suposa l’elaboració d’aquest informe i la recollida d’infor-
mació i de les dades procedents de diferents departaments i organismes.

Barcelona, 21 de febrer de 2020
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència (reg. 59549).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 8 dies hàbils (del 26.02.2020 al 06.03.2020) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
09.03.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2020.
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Control del compliment de la Resolució 633/XII, sobre l’activitat de 
l’Observatori dels Drets de la Infància
290-00586/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 59187 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.02.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 633/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’activitat de l’Observatori dels Drets de la Infància

Les qüestions que s’han tractat, des del 2014 fins ara, en el marc de les reunions 
plenàries de l’Observatori dels Drets de la Infància es relacionen sintèticament a 
continuació:

Any 2014
1. Publicació del Quadern de l’Observatori número 3. «Cap el 25è Aniversari de 

la Convenció» (elaborat per Jordi Cots, Jesús Vilar i Araceli Lázaro)
2. Publicació i presentació del document «Com informar dels maltractaments 

infantils. Manual d’estil per als mitjans de comunicació» (impulsat pel grup de tre-
ball integrat pel CAC, l’ICD, ACIM Diomira, la Societat Catalana de Pediatria, el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya i la DGAIA)

3. Terceres Jornades de l’Infant a Catalunya, organitzades conjuntament entre 
l’Observatori dels Drets de la Infància i la Comissió d’Infància de Justícia i Pau (en 
el marc de la celebració del 25è Aniversari de la Convenció)

4. Pronunciament de l’Observatori dels Drets de la Infància davant el 20è aniver-
sari del Pla de majors de 18 anys

5. Seguiment de les Investigacions en curs i creació d’un grup específic per de-
finir mesures per potenciar la recerca en drets de la infància a les Universitats ca-
talanes, així com la posterior difusió d’aquestes recerques (iniciativa derivada d’un 
encàrrec previ del Ple).

6. Creació d’un grup de treball encarregat de liderar l’elaboració d’un decàleg 
sobre estereotips de gènere negatius als dibuixos animats (iniciativa derivada d’una 
proposta de l’Institut Català de les Dones)

7. Manteniment i ampliació del Fons documental i difusió de documents a través 
de la Biblioteca virtual

8. Relacions institucionals: reunió amb l’Observatori d’Infància de Madrid, reu-
nió de coordinació amb els Observatoris d’Infància autonòmics i participació en el 
Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona

9. Assessoraments en temes de drets de la Infància a la Fundació EDUCO (Enfo-
cament de drets a les campanyes de polítiques d’infància) i a Maristes l’Hermitatge 
(Escola i drets. De la mirada de la protecció a la prevenció, promoció i apoderament 
infantil)

10. Participació activa a les reunions de la Taula Nacional d’Infància

Any 2015
1. Continuïtat dels grups de treball iniciats:
– Promoure línies de recerca amb les universitats amb el Sistema d’Indicadors 

de benestar infantil a Catalunya.
– Unificar els canals de difusió de recerques i investigacions en infància i ado-

lescència a través de l’Observatori dels Drets de la Infància.
– Valorar la possibilitat de crear un Premi de l’Observatori dels Drets de la In-

fància
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2. Visualitzar l’Observatori com a espai de centralització i d’informació sobre la 
infància a Catalunya:

– Crear un grup de treball per dissenyar una Enquesta d’Infància a Catalunya
– Posar a disposició de l’Observatori, trimestralment, les dades de DGAIA rela-

tives a l’Enquesta de satisfacció dels infants i adolescents del Sistema de Protecció, 
el mapa de recursos d’infància i adolescència i l’Informe de situació de la Infància 
i Adolescència a Catalunya.

3. Detecció, estudi i difusió d’experiències i bones pràctiques en l’exercici dels 
drets dels infants (actuació proposada pels grups del Pacte per a la infància a Ca-
talunya)

4. Continuïtat i seguiment de les Investigacions en curs.
5. Relació amb l’Observatori d’Infància de l’Estat, amb els Observatoris d’Infàn-

cia Autonòmics i avaluació del segon Pla Estratègic Nacional d’Infància i de l’Infor-
me d’Espanya al Comitè dels Drets de l’Infant.

6. Assessoraments en temes de drets de la infància a les universitats, entitats o 
xarxes demandants.

7. Participació en el Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Barcelona

Any 2016
Reunió del Plenari de 26.02.2016. Temes tractats:
1. Informacions relatives al desenvolupament de les polítiques d’infància a Ca-

talunya
2. Valoració del Pla de Treball de l’Observatori dels Drets de la Infància per al 

2015
3. Debat de la proposta d’actuacions per al 2016, en el marc del qual s’acorda 

aprofundir en la visualització dels àmbits d’actuació de l’Observatori i planificar ac-
tuacions participades i realistes en cada un d’aquests àmbits d’actuació (que són: sen-
sibilització i promoció dels drets, investigació/recerca, informació i documentació)

Reunió del Plenari (13.04.2016). Temes tractats:
1. Informació relativa a la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 

les noves mesures per a garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres 
espais formatius

2. Proposta per a l’elaboració d’un estudi de prevalença de la victimització infan-
til i juvenil a Catalunya

3. Presentació d’una proposta de recerca sobre la creació i validació d’un sistema 
d’indicadors per mesurar l’evolució dels joves tutelats i l’impacte de la mesura de 
protecció durant la protecció i en la transició a la vida adulta.

Reunió del Plenari (29.09.2016). Temes tractats:
1. Presentació de l’Acord de Govern 65/2016, de 17 de maig, pel qual es crea la Co-

missió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltrac-
taments a Infants i Adolescents i s’aproven mesures específiques en aquesta matèria.

2. Presentació del Projecte de Decret dels drets i deures dels infants en el sistema 
de protecció i de procediment i mesures de protecció de la infància i l’adolescència.

3. Presentació del Projecte de Decret pel qual es regula el suport a la emancipa-
ció i a la autonomia personal, de les persones joves extutelades.

4. Informació sobre els treballs realitzats pel Grup de Treball per a la realització 
de «l’estudi de prevalença sobre victimització dels infants i adolescents de Catalunya».

5. Presentació de l’estudi sobre «El benestar subjectiu dels infants a Catalunya».
6. Presentació de «Estudi sobre el jovent de recursos DGAIA entre 15 i 18 anys».
7. Presentació de l’estudi de la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) sobre «la 

contribució dels infants en les societats democràtiques: de la governança de l’escola 
a la governança del país».
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8. Informació sobre l’estat de la proposta de recerca sobre «La creació i validació 
d’un sistema d’indicadors per mesurar l’evolució dels joves tutelats i l’impacte de la 
mesura de protecció durant la protecció i en la transició a la vida adulta».

9. Presentació del resum estadístic de dades mensual a publicar en la web del 
departament.

10. Presentació de la jornada de treball del Pacte de la Infància.
11. S’acorda recuperar els Reconeixements d’Infància per donar valor a les per-

sones o entitats significades en la defensa dels drets de la infància. El CNIAC farà 
la proposta concreta.

Any 2017
Reunió del Plenari (23/02/2017). Temes tractats:
1. Presentació del projecte de modificació del Decret 129/2006, de 9 de maig, de 

l’Observatori dels Drets de la Infància.
2. Presentació de les línies bàsiques de la proposta d’Acord de Govern pel qual 

s’atribueix al numero de telèfon 116 111, Línia d’ajuda a la infància, l’atenció en 
cassos d’assetjament en l’àmbit dels centres educatius, de ciberassetjament i abusos 
sexuals a infants i adolescents.

3. Presentació de l’esborrany de Decret de creació del Centre d’Estudis en Mal-
tractaments a Infants i Adolescents.

4. Presentació del pla de treball i conclusions de la «Jornada de treball per l’im-
puls de la protecció efectiva davant dels maltractaments a infants i adolescents.

5. Informar sobre l’estat dels treballs realitzats pel Grup de Treball per a la rea-
lització de l’«estudi de prevalença sobre victimització dels infants i adolescents de 
Catalunya». Esborrany de conveni amb el Departament d’Ensenyament.

6. Investigacions valorades per l’Observatori dels Drets de la Infància.
7. Pla estratègic per promoure els acolliments i campanya «tu pots ser la família 

que està esperant».
8. Presentació: Grup de treball interdepartamental de recerca, reconeixement i 

disseny dels recursos per als infants adoptats a Rússia i a Ucraïna residents a Cata-
lunya que puguin estar afectats per trastorns de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF).

Reunió del Plenari (15.06.2017). Temes tractats:
1. Presentació de l’estudi de la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) sobre «la 

contribució dels infants en les societats democràtiques: de la governança de l’escola 
a la governança del país».

2. Presentació de l’Estudi «Com desenvolupen els CRAE les competències bàsi-
ques d’empleabilitat en els adolescents tutelats.

3. Presentació de l’estudi per a la realització de l’enquesta sobre la prevalença de 
la victimització i polivictimització en joves catalans.

4. Presentació del Projecte d’estudi per a la realització d’una enquesta sobre el 
benestar subjectiu infantil a Catalunya.

5. Presentació de l’estudi sobre sistema d’indicadors de resultats del sistema de 
protecció als infants i adolescents de Catalunya.

6. Estat de la elaboració del Mapa de serveis i recursos de la DGAIA.
7. Presentació del programa d’impuls de participació infantil i informació sobre 

la tramitació de l’Acord de Govern segons el que es desprèn del decret 200/ 2013, 
de 13 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els 
adolescents de Catalunya.

8. Informació sobre el nou plantejament del Pla d’atenció integral a la infància i 
l’adolescència.

9. Presentació de la Directriu general d’actuació 6/2016, de 28 de desembre, de 
règim de visites dels infants i adolescents adreçada a tot l’àmbit orgànic i funcional 
de la DGAIA i ICAA, els equips tècnics encarregats de l’avaluació, la guarda i el 
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seguiment dels infants i adolescents tutelats per la Generalitat, i el suport de les fa-
mílies acollidores.

10. Explicació resolució TSF/949/2017, de 28 d’abril, per la qual es dona publi-
citat a la Directriu general 2/2017, de 10 d’abril, per la qual s’aprova el Programa 
marc per als centres residencials d’educació intensiva de la DGAIA i se’n determina 
la implementació.

11. Informació sobre el Protocol Marc sobre el maltractament infantil.
12. Informació sobre la evolució de la tasca del Grup de treball format per pro-

fessionals de l’ICAA, ICIF i ECAI. DAFO Adopció Internacional.
13. Informe del CAC sobre la presència de continguts en relació amb el joc i les 

apostes online i recomanacions per a la protecció dels menors d’edat.

Anys 2018 i 2019
Durant l’any 2018 no hi va haver cap reunió del plenari de l’Observatori. Quant 

a l’any 2019, es va celebrar una reunió (amb data de 22/01/2019) i la segona reunió, 
prevista inicialment per al darrer trimestre de l’any, es va aplaçar fins al primer tri-
mestre de 2020 (se celebrarà el dia 25 de febrer) atès que la Secretaria d’Infància, 
Adolescència i Joventut ha iniciat un procés per redefinir els objectius, composició 
i funcionament de l’Observatori dels drets de la Infància (i, si escau, modificar el 
Decret que el regula) i no es va considerat oportú convocar el plenari fins que no 
s’hagués fet la renovació de membres i de vocals.

Reunió del Plenari (22.01.2019). Temes tractats:
1. Presentació de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut (SIAJ), en 

aquell moment de recent creació, i de les principals accions previstes.
2. Presentació de l’estratègia catalana d’acollida i inclusió dels menors migrats
3. Presentació de l’esborrany del Projecte de decret dels drets i deures dels in-

fants i els adolescents en el sistema de protecció, i de procediment i mesures de pro-
tecció a la infància.

4. Presentació de l’esborrany del Projecte de decret pel qual es regula el suport a 
l’emancipació i a l’autonomia personal dels joves extutelats.

5. Presentació de l’esborrany del Projecte de decret llei de mesures urgents per a 
l’atenció immediata dels infants i adolescents migrants.

6. Presentació de la Unitat Integrada d’Atenció als Infants i Adolescents Vícti-
mes d’Abusos.

7. Presentació de l’estudi Prevalença del trastorn de l’espectre alcohòlic fetal 
(TEAF) en infants adoptats de Rússia i Ucraïna a Catalunya.

8. Proposta de calendari de reunions de l’Observatori i de qüestions a abordar 
al 2019.

Per acabar, recentment s’han actualitzat els continguts de la pàgina web de l’Ob-
servatori dels Drets de la Infància amb la inclusió de dos nous documents:

– Les Recomanacions sobre el tractament informatiu de la infància i l’adoles-
cència tutelada per l’Administració, que és un informe elaborat conjuntament pel 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies, el CAC i el Col·legi de periodistes 
de Catalunya

– L’informe de presentació de l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió 
dels infants i joves emigrats sols.

Així mateix, cal fer constar que actualment s’està treballant en la redefinició dels 
objectius, composició i funcionament de l’Observatori dels Drets de la Infància (i en 
la modificació, si escau, del Decret que el regula i dels grups de treball que hi estan 
vinculats). Quan conclogui aquest procés, també s’actualitzaran (i es reestructura-
ran, si escau) els continguts de la pàgina web per tal d’alinear-los amb el resultat 
d’aquesta redefinició interna de l’Observatori.

Barcelona, 13 de febrer de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies



BOPC 554
27 de febrer de 2020

4.50.02. Compliment de mocions 66

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 92/XII, sobre el sistema de 
protecció de la infància i l’adolescència
390-00092/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 59201 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.02.2020

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

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 92/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre el sistema de protecció a la infància i l’adolescència, us trameto l’informe de 
compliment següent:

L’obertura de nous centres d’emergència per acollir a joves migrants sense refe-
rents familiars que han arribat darrerament es produeix amb acord dels ajuntaments. 
Primerament, les direccions dels serveis territorials contacten amb els ajuntaments 
per fer el plantejament sobre la tipologia del centre, les places i la ubicació, així com 
el procés d’acollida, l’acceptació del veïnatge i els recursos al territori per oferir for-
mació, activitats de lleure i inserció laboral. Després es fa una reunió amb les enti-
tats gestores i, finalment, es concreta a la Taula Local de Coordinació.

Actualment, el sistema de protecció a la infància està en procés de revisió. Pre-
cisament, en relació amb els joves migrats sols, s’està fent una reubicació de les pla-
ces per a fer els recursos residencials més petits, seguint les premisses exposades 
anteriorment.

La presentació del protocol d’aterratge per a la derivació i la instal·lació de cen-
tres d’acollida s’ha realitzat en el marc de la passada reunió de la Taula institucional 
d’acollida d’infants i joves migrats sols (l’òrgan de coordinació, seguiment i actua-
lització de l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves emi-
grats sols) celebrada el dia 22 octubre de 2019. En aquest sentit, cal aclarir que en 
l’anterior reunió de la Taula, celebrada el passat mes de juliol ja s’havia presentat 
una proposta preliminar de protocol que, posteriorment, es va esmenar segons les 
aportacions que van fer-hi diversos departaments de la Generalitat així com entitats 
i institucions, fins a la seva aprovació definitiva l’octubre passat.

Es tracta d’un protocol que estableix els procediments de comunicació de l’ober-
tura d’un recurs a l’ajuntament corresponent; de constitució de la taula local d’aten-
ció als joves migrats sols; d’adjudicació, per part del Departament d’Educació, de 
les places escolars pertinents; d’assignació, per part del Departament de Salut, dels 
CAP respectius; s’estableixen diversos procediments de salut i s’inicien, conjunta-
ment amb la DGAIA, les tramitacions de les TSI, entre altres qüestions. També es 
protocol·litzen els procediments de tancament / traslladat del centre. En la confecció 
d’aquest protocol hi han intervingut diferents departaments del Govern i els ens lo-
cals mitjançant les seves representacions institucionals a través de l’ACM i la FMC.

Cal tenir en compte que per posar en funcionament un establiment que ofereixi 
la prestació de serveis socials cal que estigui autoritzat per l’Administració, que ins-
criurà l’establiment al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES).

El Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d’autorització administrativa 
i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Es-
tabliments Socials estipula com a requisit previ a l’obertura dels equipaments, que 
les entitats gestores hagin sol·licitat la inscripció al RESES, registre adscrit al Ser-
vei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La 
prestació de serveis socials requereix tenir l’autorització administrativa correspo-
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nent i fins que no es rebi la resolució del procediment i sigui favorable no es pot co-
mençar a exercir l’activitat.

En relació als pagaments de l’exercici 2018 a les entitats gestores, estan resolts. 
Pel que fa al 2019, totes les noves obertures tenen les resolucions d’emergència per-
tinents i s’estan tramitant les factures. La resta de centres que han passat el procés 
d’adaptació segueixen el calendari de pagament ordinari. Estem treballant en els 
procediments oportuns per a agilitzar els pagaments.

Al llarg d’aquest 2019 s’han obert 123 nous centres i recursos residencials i s’han 
creat 1.409 noves places per atendre les necessitats d’acollida del sistema de protec-
ció. A la taula següent es detallen les dades corresponents a aquests recursos resi-
dencials i al perfil dels infants i joves que acullen. 

Codi del centre Núm. de places Descripció del tipus de recurs residencial

3367 53 Servei de protecció d’emergència
3432 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3371 8 Pis assistit (16 a 18 anys)

3376 8 Pis assistit (16 a 18 anys)

3393 6 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3382 20 Servei de primera acollida i atenció integral

3419 30 Servei de protecció d’emergència

3365 40 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3411 20 Centre residencial pers. amb disc. física i/o psíquica

3412 20 Centre residencial pers. amb disc. física i/o psíquica

3430 2 Pis assistit (majors de 18 anys)

3383 7 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3385 6 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3409 8 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3464 2 Pis assistit (majors de 18 anys)

3494 6 Servei de primera acollida i atenció integral

3366 8 Pis assistit (16 a 18 anys)

3388 7 Servei de primera acollida i atenció integral

3391 7 Servei de primera acollida i atenció integral

3467 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3489 5 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3374 8 Pis assistit (16 a 18 anys)

3416 6 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3443 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3482 2 Pis assistit (majors de 18 anys)

3483 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3484 3 Pis assistit (majors de 18 anys)

3394 10 Servei de primera acollida i atenció integral

3426 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3369 5 Pis assistit (16 a 18 anys)

3370 7 Pis assistit (16 a 18 anys)

3417 3 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3423 44 Servei d’acompanyament especialitzat a joves

3427 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3428 5 Pis assistit (majors de 18 anys)

3431 2 Pis assistit (majors de 18 anys)

3433 40 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3434 200 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3436 200 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3444 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3445 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3446 4 Pis assistit (majors de 18 anys)
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Codi del centre Núm. de places Descripció del tipus de recurs residencial

3448 3 Pis assistit (majors de 18 anys)
3450 2 Pis assistit (majors de 18 anys)

3451 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3453 2 Pis assistit (majors de 18 anys)

3457 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3460 3 Pis assistit (majors de 18 anys)

3461 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3462 3 Pis assistit (majors de 18 anys)

3466 5 Pis assistit (majors de 18 anys)

3473 3 Pis assistit (majors de 18 anys)

3474 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3475 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3476 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3477 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3478 2 Pis assistit (majors de 18 anys)

3479 2 Pis assistit (majors de 18 anys)

3480 2 Pis assistit (majors de 18 anys)

3492 2 Pis assistit (majors de 18 anys)

3495 5 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3378 8 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3403 10 Servei de primera acollida i atenció integral

3368 30 Servei de primera acollida i atenció integral

3381 30 Servei de protecció d’emergència

3395 8 Pis assistit (16 a 18 anys)

3372 10 CRAE

3373 10 CRAE

3410 10 Centre residencial pers. amb disc. física i/o psíquica

3447 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3463 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3468 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3469 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3470 3 Pis assistit (majors de 18 anys)

3471 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3472 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3481 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3497 9 Pis assistit (16 a 18 anys)

3384 12 Servei de primera acollida i atenció integral

3397 7 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3408 4 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3429 6 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3449 3 Pis assistit (majors de 18 anys)

3485 2 Pis assistit (majors de 18 anys)

3486 2 Pis assistit (majors de 18 anys)

3493 8 Servei de primera acollida i atenció integral

3379 10 Servei de primera acollida i atenció integral

3380 7 Servei de primera acollida i atenció integral

3386 14 Servei de primera acollida i atenció integral

3387 8 Servei de primera acollida i atenció integral

3389 16 Servei de primera acollida i atenció integral

3390 14 Servei de primera acollida i atenció integral

3396 8 Pis assistit (16 a 18 anys)

3405 5 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3406 5 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3452 8 Pis assistit (16 a 18 anys)
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Codi del centre Núm. de places Descripció del tipus de recurs residencial

3407 6 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral
3392 5 Pis assistit (16 a 18 anys)

3425 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3487 32 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3488 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3490 3 Pis assistit (majors de 18 anys)

3491 3 Pis assistit (majors de 18 anys)

3498 9 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3413 7 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3414 7 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3375 6 Pis assistit (16 a 18 anys)

3404 9 Pis assistit (16 a 18 anys)

3424 8 Servei d’acompanyament especialitzat a joves

3456 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3496 6 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3398 7 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3415 50 Servei de cribratge

3418 4 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3420 4 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3421 3 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

3454 3 Pis assistit (majors de 18 anys)

3455 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3458 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3459 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3465 4 Pis assistit (majors de 18 anys)

3377 12 Servei de protecció d’emergència

3422 6 Residència o pis joves vinculats prog. Inserció laboral

Cal tenir present que en els darrers dos anys les necessitats d’acollida del sistema 
de protecció s’han vist molt condicionades pel gran increment en l’arribada d’infants 
i joves que emigren sols. A més, les necessitats d’aquests infants i joves presenten tot 
un seguit de característiques particulars (derivades de la seva edat, de la seva manca 
d’arrelament i de referents familiars propers, de la seva situació administrativa, etc.) 
que requereixen una atenció específica i diferencial. Per això, durant el 2019, la prio-
ritat ha estat donar resposta a aquestes necessitats i els nous recursos s’han destinat 
a atendre aquest col·lectiu, donant prioritat als serveis per al foment de l’autonomia.

De cara al 2020, preveiem un flux d’arribada de menors que emigren sols similar 
al del 2019. Per aquest motiu, i tenint també en compte que bona part dels menors 
migrats sols que actualment es troben acollits en el sistema de protecció assoliran la 
majoria d’edat, la prioritat serà habilitar i obrir nous recursos destinats a joves ma-
jors d’edat. Tanmateix, cal tenir present que és molt difícil disposar de previsions 
fiables en relació amb l’arribada d’infants i joves migrats sols, tant per les caracte-
rístiques canviants del propi fenomen migratori, com per l’opacitat informativa del 
govern estatal en aquesta qüestió. Per això, les previsions s’han de revisar perma-
nentment i les dades amb què treballa la DGAIA s’actualitzen trimestralment.

Quant a l’emplaçament dels nous centres i recursos, cal dir que es troben en pro-
cés de planificació. Per tant, no estem en condicions de detallar aquesta informació, 
però sí que podem avançar els criteris que es tenen en compte en la planificació. 
Aquests criteris són el reequilibri de recursos residencials entre els diversos serveis 
territorials (de manera que tots assumeixin la proporció de places que els correspon 
d’acord amb el seu volum de població), les màximes garanties en els itineraris vi-
tals dels adolescents o joves migrats sols i la idoneïtat dels municipis que acullen el 
recurs. En relació amb aquest darrer criteri, s’ha elaborat un índex d’idoneïtat mu-
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nicipal, basat en la combinació de diversos paràmetres de tipus sociodemogràfic i 
sociolaboral (basats en diversos indicadors objectius, com ara la taxa d’atur, els ser-
veis de formació professional, l’oferta de lleure, la xarxa comunitària o la xarxa de 
connexió i transport).

Les ràtios de plantilles professionals d’educadors socials es compleixen. Hi ha 
inspeccions periòdiques realitzades pel Servei d’Inspecció i Registre, que exerceix 
la funció d’inspecció i control de la qualitat dels serveis socials, i es fa un segui-
ment tècnic habitual amb el referent del centre de cada servei territorial. Respecte a 
la formació en mediació i resolució de conflictes s’ha ofert formació especialitzada 
als professionals educadors i educadores de centres en Acompanyament als infants i 
joves amb trastorn de conducta que viuen en centres dependents de la DGAIA, així 
com quatre edicions amb propostes formatives diferents sobre Pràctiques restaura-
tives, consistents en metodologies d’intervenció estructurades per donar respostes 
reparadores als conflictes que sorgeixen en grups o comunitats.

Atesa la obligació de l’Administració de la Generalitat de garantir la seguretat i 
la salut dels seus empleats i empleades públics, es van analitzar mesures preventives 
i correctores per a l’avaluació de riscos psicosocials amb l’objectiu de concretar les 
actuacions que es podien realitzar per reduir els riscos detectats. A aquest efecte es 
va elaborar el Protocol de prevenció i actuació davant les situacions de violència als 
centres de protecció a la infància i l’adolescència, aprovat el 2017. L’objectiu del ma-
teix és donar una sèrie de pautes a seguir quan es produeix una situació de conflicte 
o agressió a qualsevol professional en l’exercici de la seva activitat laboral (o com 
a conseqüència d’ella), amb l’objectiu d’integrar la gestió de la prevenció i garantir 
unes directrius generals per a la prevenció i actuació davant les possibles situacions 
conflictives en el lloc de treball, així com millorar la comunicació, intervenció i 
atenció en aquests casos.

El protocol és d’aplicació a tot el personal dels centres de protecció de titulari-
tat i gestió pròpia de la DGAIA. Es fa el seguiment amb reunions periòdiques del 
Grup de treball permanent (GTP) d’avaluació del protocol. Tenim constància que els 
sindicats estan treballant en un document similar per a centres concertats. L’última 
reunió d’aquest grup de treball va ser el dia 25 d’octubre de 2019 en la qual després 
de revisar les situacions d’agressió es va veure que havien disminuït de manera sig-
nificativa durant el 2019. Tot i així, es seguirà amb les tasques de seguiment periò-
diques.

A més, es segueix treballant en el compliment a la Resolució 618/XI del Parla-
ment de Catalunya, sobre les condicions laborals dels professionals que treballen 
en centres dependents de la DGAIA i sobre la resposta a la conflictivitat en aquest 
àmbit.

Les persones responsables de la gestió i el seguiment del compliment del proto-
col són per part de la Direcció General d’Infància els responsables de centres i la 
Subdirecció, Recursos Humans i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies, així com els sindicats.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra PG-ME forma part, com a vo-
cal permanent, amb veu i vot, en totes i cadascuna de les juntes de seguretat.

Les juntes locals de seguretat, òrgans presidits pels alcaldes o alcaldesses dels 
municipis amb policia local, són òrgans col·legiats de col·laboració i coordinació 
dels diversos cossos de policia que operen en aquests municipis i, a més, permeten 
la participació de la ciutadania en el sistema de seguretat.

Les seves funcions són les previstes a la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació 
del sistema de seguretat pública de Catalunya, consistents fonamentalment en ana-
litzar la situació de la seguretat en els respectius municipis i definir les polítiques de 
seguretat escaients.

A Barcelona, on la problemàtica relacionada amb els menors estrangers no acom-
panyats esdevé més conflictiva per l’elevat nombre de menors que hi arriben, el mes 
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de maig de 2019, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va iniciar un pla 
especial, anomenat Pla d’Acció Polièdric, orientat a evitar que els menors estrangers 
no acompanyats entrin en contacte amb activitats delictives amb la voluntat de fer 
un abordatge transversal, assistencial i preventiu d’aquesta situació. El Pla respon a 
una doble voluntat:

– Assistencial: l’objectiu és que aquests menors no surtin dels circuits de protec-
ció que els ofereix l’administració. La finalitat és identificar els menors no acompa-
nyats que pernocten en diferents llocs de la ciutat i tenir especial cura d’aquells que 
es trobin en una situació de desemparament, especialment els menors de 14 anys, o 
de risc perquè han tingut contacte amb substàncies estupefaents o narcòtics

– Preventiva: per reduir la presència dels menors al carrer i evitar que alguns co-
metin fets delictius com ara furts, robatoris violents, robatoris amb força a interior 
de vehicles i a interior de domicilis. El control d’aquests menors també pretén evitar 
possibles baralles i agressions entre ells.

La representació del Departament de Treball, Afers socials i Famílies en tota 
matèria que afecti les seves àrees competencials es fa mitjançant la delegació del 
Govern corresponent.

Tant la taula institucional com els diversos grups de treball que se’n deriven es-
tan sent convocats pertinentment. Actualment, l’Estratègia catalana per a l’acollida 
i la inclusió dels infants i joves emigrats sols compta amb quatre grups de treball 
(gènere, emancipació, desestigmatització i acollida). Cada un d’aquests grups de tre-
ball compta amb autonomia organitzativa i els seus integrants determinen la perio-
dicitat que consideren més adequada en relació amb les reunions i les convocatòries 
del grup. En aquest sentit, cal dir que el grup de treball de gènere i el grup de treball 
d’acollida ja estan tancats, un cop duta a terme la tasca per a la qual van ser creats 
i presentats els seus resultats a la Taula institucional d’infants i joves emigrats sols. 
En relació amb el grup de treball de desestigmatització, en una primera instància 
també es va donar per tancat, tot i que properament es reactivarà amb l’assumpció 
de noves funcions. Finalment, quant al grup de treball d’emancipació en aquests 
moments continua actiu.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com ha informat en d’altes 
ocasions, s’ha personat en les causes obertes per les actuacions de l’exdirector gene-
ral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Ricard Calvo.

Per la seva banda, la informació del web de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i 
Extutelats està actualitzada amb data de 26 de juny de 2019 i la memòria del 2018 
hi apareix.

Pel que fa a l’acollida i suport a les alumes de l’alumnat nouvingut en el cas de 
l’educació infantil i en el cicle inicial de primària, i en el marc d’una escola inclusi-
va, es considera que tots els alumnes estan consolidant el procés lectoescriptor i que 
molts, alhora, estan començant el procés d’aprenentatge de la llengua vehicular i/o 
de la llengua castellana, per tant, no es preveu que hi hagi unes aules específiques. 
En tot cas, en les aules ordinàries on hi ha alumnat de procedència estrangera els 
centres educatius organitzen el suport lingüístic necessari. El Departament d’Edu-
cació ofereix formació als docents per poder fer aquest suport en aquest context.

Pel que fa a les aules d’acollida a la resta de cicles de primària (i a secundària), 
durant el curs 2019-2020 hi ha 694 dotacions de professorat per atendre-les: entre 
6-8 alumnes nouvinguts els centres disposen de mitja dotació de professorat; entre 
9-23, una dotació, entre 24 i 34, una i mitja dotació; i amb més de 35 alumnes, 2 
dotacions. Aquest barem s’ha pogut mantenir en les noves aules que s’han obert du-
rant el curs segons la disponibilitat pressupostària. Cal recordar que estem treballant 
amb pressupostos prologats.

Pel que fa al pla d’acollida, tots els centres n’haurien de tenir un (per a tots els 
alumnes) en el marc del seu Projecte Educatiu.
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En un altre ordre de temes, tenim programada la formació sobre tràfic amb fins 
d’explotació sexual a professionals que atenen infants i adolescents, amb èmfasi en 
la situació de les joves migrades soles. D’altra banda, es disposa de dos recursos es-
pecialitzats per l’atenció de les persones menors d’edat víctimes de tràfic i d’explo-
tació sexual amb professional especialitzat: l’Olivar i Edda.

A més, l’actuació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en l’àmbit 
de tràfic d’éssers humans contempla de manera específica l’atenció a les víctimes 
menors, atès que es tracta d’un dels col·lectius susceptibles de patir un grau de vic-
timització més elevat.

L’actuació policial preveu que davant la localització de menors víctimes de tràfic 
d’éssers humans, les unitats d’investigació responsables han de sol·licitar a la Unitat 
de Menors el seu suport especialitzat i la seva participació activa en la gestió dels 
casos que es determinin.

Amb posterioritat al primer Pla Interdepartamental per a majors de 18 anys creat 
per acord de Govern de 28 de setembre de 1994 i al Decret 185/2003 del Segon Pla 
Interdepartamental, el Decret 243/2005 de modificació parcial del Departament de 
Benestar Social crea l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Ex-tutelats (ASJTET) com 
una àrea per facilitar el suport a l’emancipació als joves tutelats i ex-tutelats inde-
pendentment del seu origen.

La Generalitat de Catalunya en el desenvolupament de polítiques de suport ha 
estat sempre integradora i ajustada a les necessitats i compromisos assumits per les 
persones joves que en arribar a la majoria d’edat deixen el sistema de protecció.

La creació de l’ASJTET sota la competència directa de la titular de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i no sota la mateixa Subdirecció General ja és una 
aposta clau per diferenciar la vetlla directa que té la responsabilitat política com a 
òrgan que aglutina les polítiques públiques en favor d’aquest col·lectiu i que ha estat 
clau per dissenyar, diagnosticar i millorar aquesta atenció.

D’altra banda, tal com preveu l’article 152.2 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, 
cada jove ex-tutelat signa i és titular d’un pla de treball individual (personalíssim) 
en què s’especifiquen els recursos que rep, així com els seus compromisos, destacant 
els objectius i els indicadors d’avaluació per a la consecució d’aquests amb la finali-
tat d’exercir la plena ciutadania en condicions d’igualtat, amb responsabilitat i amb 
el màxim grau d’integració en la societat on viuen.

Actualment, el Decret de desplegament del procediment per garantir a les perso-
nes joves ex-tutelades l’accés a aquests processos d’acompanyament i als recursos i 
prestacions que hi puguin tenir dret, tot tenint en compte la Llei 39/2015, de proce-
diment administratiu comú de les administracions públiques, està en el seu tràmit 
definitiu.

Pel que fa a l’atenció psicològica i psiquiàtrica urgent als menors, d’una banda, 
es disposa de la xarxa de Centres de salut mental infanto-juvenil i, d’una altra, del 
programa de col·laboració signat amb el Departament de Salut que contempla:

– Assistència psiquiàtrica i psicològica als infants i adolescents dels Centres 
Residencials de la DGAIA amb trastorn mental o en situacions susceptibles de patir 
estats mentals d’alt risc.

– Espai de suport i assessorament als professionals dels centres residencials de 
la DGAIA.

– Actuacions de prevenció en salut mental mitjançant tallers d’educació emocio-
nal, relacional i salut mental.

Sobre el conveni del torn d’ofici, els faig saber que mitjançant Acord de la Junta 
de Govern de l’ICAB de data 18 de juny de 2012 es va aprovar la creació del Torn 
d’Ofici específic de menors estrangers no acompanyats. Aquest torn especial per a 
la defensa dels menors estrangers no acompanyats funciona des del 1 de juliol del 
mateix any, mitjançant el sistema de designa d’advocat/da i no de guàrdies. No es 
tracta, per tant, d’un torn que hagi d’aprovar el Departament de Justícia sinó que la 
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seva organització i establiment és competència del Col·legi i, en aquest sentit, no te-
nim cap conveni amb l’ICAB.

A més, cal tenir en compte que la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 
en compliment del que preveu l’art. 520 de la Llei d’Enjudiciament Criminal i l’arti-
cle 17 de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat pe-
nal dels menors, informa de manera immediata a totes les persones detingudes del 
seu dret a ser assistides per un lletrat sense demora injustificada. En aquest mateix 
sentit, i en aplicació del que preveu l’apartat 5è de l’art. 520 de la LECrim, la PG-
ME comunica de manera immediata al Col·legi d’Advocats que correspongui el nom 
del lletrat o lletrada designat per la persona detinguda per tal que el/la localitzin i li 
transmetin l’encàrrec professional, o bé la petició que es procedeixi a nomenar-li un 
d’ofici si la persona detinguda no n’ha designat cap.

En conseqüència, es tracta d’obligacions legals que la PG-ME acompleix respec-
te de tota persona detinguda. Per tant, en cap cas el seu compliment es subordina a 
l’existència o no d’una concreta previsió al respecte en un conveni.

Actualment, la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut ha iniciat un pro-
cés per redefinir els objectius, composició i funcionament de l’Observatori dels drets 
de la Infància i, si escau, modificar el Decret que el regula. En el marc d’aquest 
procés, també s’està valorant la conveniència de mantenir i/o redefinir els grups de 
treball existents a data d’avui, així com la possibilitat de crear-ne de nous. Entre les 
opcions que s’estan valorant hi ha la possible creació d’un grup de treball específic 
sobre joves que migren sols. Quant a la propera convocatòria del plenari de l’Obser-
vatori es farà abans que finalitzi el 2019.

Des de l’aprovació de la Llei 14/2010 no s’ha creat la figura prevista al seu article 
118 sobre el procurador o procuradora dels infants i adolescents; sembla que la figu-
ra professional que proposa aquesta moció es configura com una extensió d’aquesta. 
Malgrat que l’article 118 la preveu depenent de la DGAIA aquí, en canvi, la con-
templa més com una figura independent del sistema de protecció i, per tant, no està 
prevista dins l’estratègia actual.

Des de l’ASJTET s’ha assignat un referent a cada jove (estranger o no) amb qui 
acorda el seu pla de treball personal (incloses les tramitacions que ha d’atendre) 
fins que finalitza el seu procés d’emancipació o compleix els 21 anys. El referent fa 
funcions d’assessorament i elabora el pla de treball personal, amb atenció educati-
va individual, de conformitat amb el o la jove. Com ja s’ha esmentat anteriorment 
es recull tot aquest procediment a l’esborrany de Decret de desplegament del pro-
cediment per garantir a les persones joves ex-tutelades l’accés a aquests processos 
d’acompanyament i als recursos i prestacions que hi puguin tenir dret.

En relació amb el permís de residència i treball, s’ha creat un grup de treball 
amb la representació de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autò-
nom, Seguretat i Salut Laboral, la DGAIA i el SOC per tal de facilitar els tràmits 
per a l’obtenció del permís de residència i treball. Tanmateix, cal tenir present que 
la major part de competències en matèria d’estrangeria corresponen a l’Administra-
ció General de l’Estat. Les competències de la Generalitat de Catalunya es limiten 
a les autoritzacions inicials de residència i treball i a la modificació d’autoritzacions 
de residència i treball i són competències executives que s’exerceixen en coordinació 
amb les que conserva l’estat.

Així doncs, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, disposa dels 
recursos especialitzats i els elements de coordinació administrativa, als efectes de 
gestió, derivats de les necessitats de sol·licitud dels permisos de treball per als joves 
que estan sota la seva tutela, per tal que es puguin atendre les peticions d’autorit-
zacions de residència i treball, que li són de la seva competència, així com amb les 
interaccions administratives derivades de les competències que li són pròpies a l’ad-
ministració general de l’estat.



BOPC 554
27 de febrer de 2020

4.50.02. Compliment de mocions 74

El document de l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants 
i joves emigrats sols es troba disponible al web del Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies, dins l’àmbit d’actuació d’Infància i adolescència (junt amb un 
recull de dades estadístiques sobre infants i joves emigrats sols −que s’actualitza 
regularment− i altres informacions relacionades). Quant a la priorització d’accions 
i l’establiment d’un calendari i una dotació pressupostària per a cada una d’elles, la 
situació de pròrroga pressupostària no ha permès que totes les actuacions previstes 
a l’Estratègia es poguessin pressupostar. Tanmateix, això no és un inconvenient per 
tal que aquelles accions d’urgència que no requerien de dotació de crèdit pressupos-
tari s’estiguin desplegant.

Així, a l’última Taula d’atenció integral d’infants i joves emigrats sols, celebra-
da el passat mes d’octubre, es va aprovar el «Pla d’acció per a la desestigmatitza-
ció dels infants i joves emigrats sols: Sensibilització i canvi de mirada en positiu» 
i es va presentar una proposta de «Protocol general d’actuació per a l’obertura d’un 
servei adreçat als infants i joves emigrats sols» (proposta que anava acompanyada 
de l’obertura d’un període d’esmenes, vigent en aquests moments). També s’hi van 
aprovar la «Guia per la rebuda dels joves emigrats sols als centres de primera aco-
llida i pisos» i la «Guia per a l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de l’itinerari 
individual del o la jove», així com els primers resultats del Dispositiu d’Atenció Im-
mediata (DAI), en funcionament des de l’agost de 2019. Finalment, es va presentar 
la «Xarxa de joves de Barcelona», liderada pel Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona, i es va continuar avançant en la definició del Pla de noves obertures i el Pla 
de suport als municipis.

Amb l’aprovació el mes de febrer de 2017 del Pla Integral d’Acció per a l’Atenció, 
l’Acollida i la Integració dels Menors Estrangers Sense Referents Familiars arribats 
a Catalunya, es van crear diferents Grups de treball per analitzar els diferents àmbits 
de l’atenció, acollida i integració dels menors sense referents. Un d’aquests grups va 
ser el de Mentoria amb menors d’edat coordinat des de la Secretaria d’Igualtat, Mi-
gracions i Ciutadania en col·laboració amb la Secretaria d’Infància, Adolescència i 
Joventut. L’objectiu era aprofitar el potencial de les persones voluntàries que, en el 
seu moment, es van presentar per donar suport a les persones refugiades i que no 
estaven en acció, per fer acompanyament als menors d’edat sense referents familiars 
com a mentores.

La mentoria és una eina d’intervenció social que promou una relació de suport 
i acompanyament entre persones voluntàries (mentors i mentorats), entesa com un 
procés d’ajut on una persona adulta (mentor) ajuda a una altra –menor o jove– (men-
torat) que rep aquest ajut; les accions s’orienten a construir i enfortir la relació entre 
les dues parts.

A finals de l’any 2018, des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i 
en col·laboració amb la DGAIA i l’ICAA s’implementà el «Programa de Mentoria 
amb Joves Migrats Sols arribats a Catalunya», aplicant la metodologia del progra-
ma de mentoria amb persones sol·licitants de Protecció Internacional o Refugiades.

El Pla consisteix en la creació dels tàndems de mentoria entre persones adultes 
i menors d’edat o joves. Per a desenvolupar aquest programa pilot es va establir la 
participació de 40 menors sense referents i de 40 voluntaris, inicialment, consti-
tuint-se 28 tàndems de mentor/jove (17 a Barcelona i 7 a Girona).

Es continua impulsant el programa de mentoria arreu del territori: actualment 
hi ha 116 tàndems constituïts en diferents municipis de les diferents comarques de 
Catalunya.

Les trobades amb els mentors i mentores serviran per treballar el suport emo-
cional; el coneixement i la participació a la societat d’acollida; l’acompanyament en 
la formació, especialment la lingüística i, en general, acompanyar al menor o jove 
en l’assoliment dels objectius marcats en el seu projecte educatiu individual (PEI).
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Aquestes persones voluntàries reben formació per part de la Secretaria d’Igual-
tat, Migracions i Ciutadania en temàtiques com ara la mentoria, la gestió emocional 
i la construcció de la confiança, recursos de suport, interculturalitat, protecció inter-
nacional, gestió de conflictes, mediació, aprenentatge de la llengua, procés de socia-
lització, etc. Per altra banda, reben formació complementària i específica sobre la 
temàtica de menors d’edat tutelats, la intervenció que es fa amb ells des dels recur-
sos del sistema de protecció, el sentit i els límits de la mentoria. Els menors d’edat 
sense referents familiars són atesos per entitats que gestionen programes d’acollida 
d’acord amb la DGAIA, però és responsabilitat del ICAA oferir el seguiment tècnic 
necessari de les relacions de mentoria establertes entre el voluntari o voluntària i el/
la menor.

En el marc d’aquest programa s’han realitzat sessions informatives públiques als 
municipis i s’ha presentat el programa a diferents «Taules locals i/o comarcals sobre 
els menors no acompanyats» amb la finalitat de captar persones voluntàries interes-
sades a fer de mentores. En aquest sentit, una vegada les persones es registren com 
a candidates, passen a realitzar una entrevista amb un/a psicòleg/psicòloga sobre les 
seves motivacions i capacitats per participar en el programa. Superada l’entrevista 
se’ls convoca a una formació de 12 hores repartides en dos blocs:

– Primer: rol, límits del mentor i construcció de les relacions de confiança.
– Segon: sistema de protecció, recursos per atendre els menors no acompanyats 

i estrangeria.

Resum de dades del programa

Nombre de sessions informatives i presentacions a taules de menors realitzades 18
Nombre de municipis on tenim mentors/es 20

Nombre de centres de menors i/o pisos Autonomia que han derivat els mentorats 15

Voluntaris– mentors/es entrevistats 186

Voluntaris– mentors/es formats 127

Tàndems de mentoria iniciats 116

Tàndems tancats 7

Per acabar, us informo que, recentment, s’ha dut a terme la tercera edició de la 
Setmana de l’Acolliment. La primera va ser a Sabadell l’any 2016, la segona a Ba-
dalona l’any 2017 i enguany ha canviat el format i entre el 31 de maig i el 8 de juny 
es van organitzar, de manera simultània, activitats de promoció i difusió d’aquesta 
mesura de protecció en una vintena de municipis (Amposta, Amposta, Barcelona, la 
Bisbal d’Empordà, Cambrils, Cornellà de Llobregat, l’Escala, Girona, l’Hospitalet 
de Llobregat, Lleida, Mataró, Palamós, Reus, Ripoll, Sabadell, Sant Boi de Llobre-
gat, Tarragona, Tàrrega, Torroella de Montgrí, Tortosa i Valls).

Les activitats que es van desenvolupar van ser parades i xerrades informatives, 
exposicions, obres de teatre i cinefòrum. També hi va haver una gran presència als 
mitjans de comunicació locals. Durant aquella setmana també va haver presència 
de la campanya «Tu pots ser la família que està esperant» a TV3, Catalunya Ràdio, 
Rac 1, Facebook, Instagram i a Social.cat.

És la primera vegada que es treballa conjuntament i de manera simultània amb 
tants ajuntaments per difondre aquesta mesura de protecció. Això suposa una nova 
manera d’arribar a la ciutadania.

Barcelona, 12 desembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Moció 110/XII, sobre la prevenció i 
l’extinció d’incendis
390-00110/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 59295 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.02.2020

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 110/XII, sobre la prevenció i l’extin-
ció d’incendis (número de tramitació 390-00110/12), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 1.a), s’està treballant en un nou model de campanya fores-
tal, desestacionalitzada i amb polivalència de funcions per optimitzar els recursos 
humans existents. No es preveu un increment de llocs de treball d’ajudant d’ofici fo-
restal (AOF) i sí un increment del període de contractació.

El Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments per al període 2017-2022, aprovat per Acord de Govern GOV/126/2016, i el 
Projecte Bombers 2025 descriuen un pla de desplegament de recursos humans, en 
què s’identifiquen les necessitats actuals i futures pel que fa al personal.

El compromís amb el Projecte Bombers 2025 es va començar a materialitzar el 
dia 25 de gener de 2019 amb la publicació de la convocatòria de 250 places de bom-
ber de l’escala bàsica, que complementaven la convocatòria, ja en curs, d’altres 150 
places. El passat mes de setembre de 2019 es va publicar l’oferta d’ocupació pública 
de 250 noves places més de bombers funcionaris.

Amb el projecte Bombers 2025 està previst que s’incorporin 1.000 efectius en els 
propers 4 anys al cos de Bombers. L’Acord de Condicions Laborals dels Funcionaris 
del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya per al període 2019-2022, signat 
en data 24 de maig de 2019, estableix al seu apartat 3r, relatiu a l’adequació de la 
plantilla en les diferents categories del cos de Bombers, el següent:

«Per corregir el dèficit de la plantilla actual del cos de Bombers i adequar-la per 
garantir amb eficàcia i seguretat l’atenció dels serveis d’emergències de Catalunya, 
el Departament d’Interior té la ferma voluntat d’incloure en les ofertes d’ocupació 
públiques de la Generalitat de Catalunya un total de 250 places de bomber de l’es-
cala bàsica cada any fins un global de 1.000 places noves en els propers 4 anys. S’ha 
establert el següent calendari de convocatòries de places de bombers:

– 2019: convocatòria de 250 bombers
– 2020: convocatòria de 250 bombers
– 2021: convocatòria de 250 bombers
– 2022: convocatòria de 250 bombers
Atenent al fet que el nombre de comandaments de les categories del cos de Bom-

bers té una mancança històrica de desenvolupament i de cobertura de llocs de tre-
ball essencials per al correcte funcionament dels parcs i del conjunt de l’organit-
zació, s’ha acordat realitzar, prèvia Oferta d’Ocupació Pública, quan escaigui, les 
següents convocatòries per als propers 4 anys:

– 2019: 194 places de bomber de 1ª, 117 places de caporal, 63 places de sergent i 
50 places d’oficial i 25 places de sotsinspector.

– 2021: 99 places de caporal, 35 places de sergent, 50 places d’oficial i 7 places 
d’inspector.»

Amb relació a l’apartat 1.b), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) informa que analitza el risc d’incendi a través del Servei de 
Prevenció d’Incendis amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals. Aquesta infor-
mació és utilitzada després tant pel Cos d’Agents Rurals com pel Cos de Bombers 
per analitzar les implicacions a nivell de mesures de prevenció. Per adaptar-se a 
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l’evolució dels incendis forestals i aprofitar la millora que aporten les noves tecno-
logies en la predicció, el DARP implantarà, per a la propera campanya, un nou sis-
tema de predicció del perill d’incendi. També reforçarà els projectes en matèria de 
predicció del risc d’incendi que ja es fan amb el Centre Tecnològic Forestal de Ca-
talunya, amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals.

Addicionalment, destacar la participació del DARP en el programa europeu CO-
OPEREM - Cooperació operativa d’emergències i prevenció d’incendis–. Aquest és 
un projecte europeu finançat pel Programa INTERREG V-A Espanya-França-An-
dorra (POCTEFA 2014-2020) i pretén desenvolupar una política compartida en ma-
tèria de prevenció i gestió del risc d’incendis a la zona transfronterera. Aquesta po-
lítica permetrà millorar l’anticipació del risc i donar resposta als desastres causats 
gràcies a la col·laboració, per part dels actors territorials competents, d’un pla estra-
tègic transfronterer (des de la fase d’anticipació fins a la fase d’intervenció), dividit 
en cinc accions. El cost total del projecte és de 2.556.505,00 €, dels quals el finan-
çament europeu és d’1.661.728 € (65%).

Quant a l’apartat 1.c), el Projecte Bombers 2025 esmentat anteriorment recull ac-
cions en relació als bombers voluntaris dins dels seus objectius, concretament avan-
çar en el model complementari de professionals i voluntaris mitjançant la realització 
de convocatòries de 600 bombers voluntaris entre els anys 2019-2022 amb l’entrada 
d’una proporció més elevada d’aspirants del mateix municipi que permeti mante-
nir una plantilla completa i activable. També estableix la formació de 360 bombers 
voluntaris perquè facin la funció de caps de sortida en els equips de bombers vo-
luntaris i per, millorar la integració dels parcs de bombers voluntaris a les regions 
d’emergència, vinculant-hi estretament els caps d’unitat.

En definitiva, el Projecte bombers 2025 aposta perquè el Cos de bombers «arribi 
a trobar un alt benefici mutu i cap a la societat en el model mixt de professionals i 
voluntaris.»

Amb la finalitat d’avançar en aquest model complementari de professionals i vo-
luntaris, la DGPEIS iniciarà durant l’any 2020 el procés selectiu de 200 bombers 
voluntaris.

Pel que fa a l’apartat 1.d), el Projecte Bombers 2025 té identificada la necessi-
tat específica de garantir el suport operatiu i logístic per a la resolució de serveis de 
llarga durada per mitjà dels procediments, dels materials i del personal necessari.

Una de les actuacions ja previstes en el projecte és la de disposar d’un parc que 
sigui capaç de donar tot el suport logístic i operatiu que el cos de Bombers de la 
Generalitat necessiti en les seves intervencions arreu del territori. Aquesta actuació 
concreta s’ha materialitzat impulsant la integració del Grup Operatiu de Suport, 
depenent de la Divisió de la Sala Central de Bombers, amb el parc de bombers de 
Cerdanyola del Vallès, per resoldre tots els aspectes que afecten les persones im-
plicades, l’organització del treball i les necessitats de material i d’infraestructura.

Durant l’any 2020 es preveu disposar d’un procediment específic en la gestió de 
l’avituallament que inclogui totes les mesures necessàries detectades en aquest àmbit.

Quant a l’apartat 1.e), entre les accions previstes per millorar els mitjans per rea-
litzar l’avituallament hi ha l’adquisició de vehicles específics destinats a l’avitualla-
ment i el desenvolupament i la posada en marxa en fase de proves, aquest any, d’una 
eina que permeti millorar-ne la gestió.

Amb relació a l’apartat 1.f), tots els mitjans de la DGPEIS emprats en una actua-
ció, així com les hores del personal, queden registrats en l’aplicació de despatx dels 
Bombers de la Generalitat.

Pel que fa a l’apartat 1.g), es compleixen els requeriments de la Inspecció de Tre-
ball en el temps raonable que es requereix, tenint en compte els procediments legals 
predeterminats i els recursos pressupostaris disponibles.
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Quant a l’apartat 1.h), els estàndards mínims de qualitat en la roba i el material 
divers que des del Departament d’Interior es compra per al Cos de Bombers ja s’es-
tableixen amb les prescripcions incloses en els plecs tècnics.

Amb referència a la comissió per al seguiment i la valoració de la qualitat, ja està 
creada: és la Comissió Central de Subministraments i depèn del Comitè de Segure-
tat i Salut Laboral.

Pel que fa a l’apartat 1.i), actualment es disposa d’un estoc adequat de begudes 
isotòniques i de barretes energètiques al magatzem, però per fer-ne la reposició, s’es-
tà subjecte a les licitacions publiques, amb el seu corresponent temps de tramitació.

Amb relació a l’apartat 1.j), des del mes de juny de 2019 s’està treballant amb les 
organitzacions sindicals del Cos de Bombers tot el sistema i l’organització funcional 
dels membres del Cos de Bombers en segona activitat, derivat de l’Acord de condi-
cions laborals del funcionaris del Cos de Bombers de la Generalitat per al període 
2019-2022 que va entrar en vigor el dia 1 de juny de 2019. Entre d’altres qüestions, 
s’està treballant en la delimitació de funcions pròpies del col·lectiu.

Quant a l’apartat 1.k), entre les actuacions previstes en el Projecte Bombers 2025 
hi ha la d’establir una dinàmica diària d’activitats d’entrenament a realitzar pels 
bombers de guàrdia que inclogui la realització de pràctiques i de casos pràctics. 
Aquesta acció es farà en el decurs de l’any 2020.

En referència a l’apartat 1.l), el Cos de Bombers considera de gran rellevància 
realitzar simulacres amb l’objectiu de millorar la resposta operativa davant d’una 
emergència. Tot i que els darrers anys el nombre de simulacres ha anat disminuint, 
com a conseqüència de les limitacions en la plantilla, durant l’any 2019 es van fer un 
total de 285 simulacres, de conformitat amb el sistemes d’informació de la DGPEIS.

Pel que fa a l’apartat 1.m), el Cos de Bombers de la Generalitat desplega la seva 
doctrina operativa mitjançant Instruccions Operatives i altres documents operatius 
associats. Aquestes Instruccions Operatives incorporen les mesures de seguretat 
pertinents a l’àmbit de treball o a les maniobres concretes que conté cadascuna. 
Així mateix, es disposa de les Instruccions que, des d’una perspectiva més trans-
versal, regulen específicament la seguretat en les intervencions, com és per exemple 
la Instrucció que detalla els equips de protecció individual que es precisen en cada 
tipus d’intervenció.

Un dels objectius principals i permanents de l’organització és la implantació 
d’aquestes Instruccions i dels seus documents operatius associats, així com la for-
mació adequada i l’entrenament necessari sobre la seva aplicació. És per aquest mo-
tiu que la formació d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat i la de promoció a 
les seves diferents categories és tant extensa; la formació contínua dels bombers es-
devé també obligatòria, any rere any, de forma reglada. I és també per això que els 
bombers fan recurrents activitats de pràctiques durant la seva jornada.

Es treballa per tal que tota l’estructura operativa conegui, apliqui i comprovi 
l’aplicació de la doctrina operativa, perseguint la garantia del seu compliment.

Quant a l’apartat 1.n), les revisions del material emmagatzemat es realitzen 
anualment.

Pel que fa a l’apartat 1.o), en funció de la dotació de personal s’estudiarà la pos-
sibilitat d’implementar-ho en la campanya forestal d’aquest any.

Amb relació a l’apartat 1.p), la cobertura territorial es garanteix amb l’establert 
amb la instrucció 00/05 V.1. de Reforç de personal, que estableix totes les situacions 
en les quals, per la presència d’un risc objectiu, grans sinistres o simultaneïtat d’in-
tervencions, és necessària l’activació de mitjans complementaris als dels torns de 
treball habituals.

El concepte de mobilització regulat en aquesta Instrucció consisteix en l’activa-
ció de personal operatiu, lliure de servei, per donar cobertura i reforç a les dotacions 
de parc en situacions de risc o per a intervenció directa en sinistres.
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Pel que fa a l’apartat 1.q), la Moció 95/XII aprovada pel Parlament de Catalunya 
a que fa referència explícita aquest apartat recull la declaració del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques com a servei essencial, atès que és un servei necessari per al 
manteniment de les funcions bàsiques de salut i com a fórmula per a facilitar una 
prestació eficaç i eficient d’aquest servei públic.

El Departament de Salut informa que, havent valorat la idoneïtat de declarar 
el SEM com a servei essencial, tipificant-lo de servei necessari, pel que compor-
ta aquesta consideració, que permetria garantir una prestació adequada davant de-
terminades circumstàncies, ha recollit en el Pla nacional d’urgències de Catalunya 
(PLANUC) aquesta necessitat. El PLANUC té la missió principal d’assegurar una 
atenció continuada i urgent, equitativa i de qualitat, que s’adapti a les necessitats de 
salut de les persones, a través d’una xarxa d’atenció integrada, accessible i resoluti-
va, liderada per professionals, situant el ciutadà al centre del sistema.

L’actual realitat sociodemogràfica, amb la població cada vegada més envellida i 
amb majors desigualtats econòmiques, i els canvis en les necessitats de salut de la 
població, han portat a un augment de la utilització dels serveis d’urgències. Aquest 
context fa necessària l’adaptació dels serveis d’atenció continuada i urgent, mitjan-
çant un procés de transformació de la xarxa profundament complex per la multipli-
citat d’actors que hi intervenen i obligatòriament progressiu per la necessitat que im-
plica de reorientar els dispositius que l’integren, que permeti donar resposta efectiva 
a les necessitats de la població.

La planificació de les accions previstes per donar resposta a les necessitats assis-
tencials en l’àmbit de les urgències s’emmarca en els deu grans eixos d’intervenció 
en què s’estructura el PLANUC, que a la vegada preveuen el desplegament de 30 ac-
cions. L’eix 3 del Pla − Les emergències i la coordinació dels dispositius hospitalaris 
per a l’atenció del pacient crític−, s’instrumentalitza a través de 5 accions, una de les 
quals considera explícitament que el Servei d’Emergències Mèdiques sigui declarat 
com a servei públic essencial.

Quant a l’apartat 1.r), la intervenció en incendis és un àmbit que es tracta de for-
ma transversal en el Curs de formació bàsica per a policies de l’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya (ISPC). Tots els continguts de la formació són revisats i 
actualitzats per les persones expertes designades. Aquesta revisió i millora forma 
part del cicle de treball ordinari de l’ISPC i és una funció intrínseca en la gestió de 
la formació. En concret, l’any 2019 experts de l’Escola de Bombers i Protecció Civil 
de Catalunya van fer una revisió dels continguts de la unitat formativa 3.3 Seguretat 
ciutadana del Mòdul 3 Policia de prevenció i seguretat.

Actualment els continguts sobre intervencions en incendis en el Curs de forma-
ció bàsica per a policies es tracta en els mòduls següents:

– Mòdul 2. Policia i societat catalana: Unitat formativa 2.2 Coneixement del ter-
ritori (14 hores), amb els objectius de conèixer els principals trets físics i humans 
del territori català, aprendre a utilitzar les principals eines i tècniques cartogràfi-
ques amb eficiència en el desenvolupament de la funció policial i desenvolupar les 
habilitats necessàries per a la utilització i lectura de mapes a diferents escales. En 
el tema 2 El territori en la tasca policial s’imparteix formació sobre els riscos natu-
rals i antròpics, es tracta els incendis forestals, l’actuació per part de la policia i el 
Pla INFOCAT

– Mòdul 3. Policia de prevenció i seguretat: a) Unitat formativa 3.1 Policia de 
proximitat (14 hores), amb els objectius de conèixer l’evolució del model de policia 
de proximitat a Catalunya, així com les seves eines bàsiques. En el tema 2 Funcions 
i organització del grup de proximitat s’imparteix formació sobre l’àmbit urbà i l’àm-
bit rural i la proximitat en l’àmbit rural. b) Unitat formativa 3.3 Seguretat ciutadana 
(36 hores), amb els objectius de facilitar els coneixements i les tècniques policials 
per protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats dels ciutadans i garantir la se-
guretat ciutadana. En el tema 9 Actuació policial en l’extinció d’incendis forestals 
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en l’àmbit de la seguretat ciutadana s’imparteix formació sobre fases de l’operatiu 
en l’extinció d’incendis forestals, investigació d’incendis forestals, recollida i trac-
tament de la informació, mesures d’autoprotecció i especial referència als incendis 
urbans.

– Mòdul 6. Policia administrativa: Unitat formativa 6.3 Medi ambient (14 hores), 
amb els objectius de conèixer la funció de la policia de medi ambient i la seva nor-
mativa bàsica. En el tema 2 Medi natural s’imparteix formació sobre els Incendis 
forestals.

– Mòdul 7. Formació transversal: Unitat formativa 7.1 Pràctiques interdiscipli-
nàries (76 hores), l’alumne aprèn a intervenir posant en pràctica les competències 
corresponents a una policia democràtica i orientada al servei a la ciutadania.

Pel que fa a l’apartat 1.s), amb relació a la utilització de drons en les interven-
cions, durant l’any 2017 ja es va avaluar la seva utilització. Cal destacar que el Cos 
de Bombers pot disposar d’imatges directes en relació amb la intervenció provinents 
dels mitjans aeris propis.

Quant a les PDA, l’objectiu de la DGPEIS és utilitzar-les en primer lloc en tas-
ques de prevenció operativa, per recollir informació del territori i alimentar el Siste-
ma d’Informació Geogràfica de Bombers. Enguany s’avaluarà la idoneïtat de dotar 
els vehicles amb PDA.

Amb relació a l’apartat 1.t), s’han iniciat els treballs i estudis previs per modifi-
car l’article 3 del Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals 
de seguretat, per tal d’incloure-hi els agents rurals en qualitat de tècnics assessors, 
així com introduir en el Decret una nova previsió relativa a la promoció d’una sessió 
mínima anual monogràfica a tots els municipis sobre prevenció i extinció d’incendis.

Pel que fa a l’apartat 2, el Departament de Salut informa del següent:
El Sistema d’Emergències Mèdiques assumeix, a partir del mes de gener del 

2020, la funció sanitària durant els rescats i les intervencions que duguin a terme 
els Bombers de la Generalitat de Catalunya. Un equip de professionals del SEM ha-
bilitat i dotat dels efectius adequats per a la realització d’aquesta tasca prestarà l’as-
sistència sanitària per donar cobertura d’acord amb les previsions de les unitats de 
rescat i intervenció en zona calenta.

La presència del Tècnic d’Emergències Sanitàries és un element de gran valor 
dintre dels equips multidisciplinaris d’emergències. Amb aquest propòsit i perquè 
puguin dur a terme les tasques assistencials amb les màximes condicions de se-
guretat, s’ha definit un pla de formació continuada específic. Atès que la formació 
dels equips sanitaris del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) dels Bombers de 
la Generalitat a l’àmbit de rescat i de les intervencions en escenaris propis de bom-
bers (incendis urbans, incendis d’indústria, incendis forestals, etc..) està establerta 
i inclosa en els programes de la DGPEIS, la seqüència formativa que s’impartirà al 
personal que s’incorpori del SEM serà la mateixa que es fa per a aquests equips. 
Aquesta formació serà impartida per formadors oficials de l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya amb els continguts que es defineix des de l’Escola. 
Serà condició imprescindible la realització dels cursos bàsics (de rescat de munta-
nya o tripulant d’helicòpter per a personal sanitari, i el curs bàsic d’infermeria per 
a bombers) i superar les avaluacions per poder desenvolupar la tasca assistencial.

Està previst que, en una primera fase i en el cas dels equips sanitaris que s’incor-
porin al cos de bombers, siguin els efectius del Cos de Bombers que ja estaven as-
signats a la conducció del vehicle, els mateixos que prestin aquest servei i les tasques 
que se’n deriven. Així com també els equips d’intervenció i de protecció individual 
necessaris per al desenvolupament de les tasques dels professionals del SEM, conti-
nuaran essent subministrats pels Bombers de la Generalitat de Catalunya, garantint 
les condicions òptimes de seguretat.

Pel que fa al model d’assistència i cobertura previst, és el mateix que actualment 
realitza el personal mèdic i d’infermeria del GEM. Les funcions del GEM es regu-
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len en el Decret 183/2007, de 28 d’agost, d’estructuració de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació, on es descriu l’organització operativa i territorial del 
Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, així com es detallen les funcions 
atribuïdes per a l’exercici de les quals presten servei.

Cal reconèixer, però, que aquest seria un repte inassolible sense la implicació 
dels professionals de la salut, principal actiu del sistema públic i garantia d’èxit en 
la transformació del model d’atenció, orientat a les persones. El seus coneixements i 
l’expertesa fan possible que actualment es disposi d’un sistema sanitari dotat d’excel-
lents professionals, entre els que cal fer menció especial als professionals del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques. És inqüestionable el valor de la tasca que duen a terme 
garantint l’assistència sanitària, en qualsevol moment i arreu del territori, així com 
la seva dedicació que contribueix a incrementar la qualitat del servei que presten i, 
de retruc, la qualitat de l’atenció sanitària.

Finalment, pel que fa a les taules salarials, es determinaran en el marc del procés 
de negociació del conveni col·lectiu del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) que 
actualment s’està negociant. Fruit dels avenços entre les parts n’és l’acord al qual 
s’ha arribat i pel qual es desenvolupen les funcions assistencials en aquest nou marc 
de col·laboració durant els rescats i les intervencions del cos de bombers.

Barcelona, 18 de febrer de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 114/XII, sobre el curs escolar 
2019-2020
390-00114/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 59114 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.02.2020

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 114/XII, sobre el curs escolar 2019-
2020 (tram. 390-00114/12), us informo del següent:

El Departament d’Educació està pendent de l’aprovació dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2020 per poder incrementar el finançament de 
l’educació pública a Catalunya.

Tot l’alumnat és subjecte de l’atenció educativa que regula el Decret 150/2017 
del 17 d’octubre de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu. Un dels principis fonamentals del sistema educatiu català és la cohesió so-
cial i l’educació inclusiva com a base d’una escola per a tothom. L’atenció educativa 
de tot l’alumnat es regeix pel principi d’escola inclusiva i tal com estableix l’article 
81 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, els projectes educatius dels cen-
tres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la 
participació de tot l’alumnat en els entorns escolars ordinaris, independentment de 
llurs condicions i capacitats.

Tot i les restriccions pressupostàries dels darrers anys, des del Departament 
d’Educació s’està treballant per implementar el Decret 150/2017 en tota la seva glo-
balitat. Amb aquest objectiu s’ha fet difusió del Decret per mitjà de tots els canals 
de comunicació i xarxes socials de què disposa el Departament d’Educació, i s’ha 
impartit formació als docents i als professionals d’atenció educativa. Es treballa de 
manera coordinada amb totes les direccions generals del Departament d’Educació 
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en totes aquelles accions que impliquen l’actuació conjunta de diferents unitats, com 
la regulació de l’atenció educativa en totes les etapes educatives i en cadascun dels 
ensenyaments, inclosa la transició a la vida adulta.

El canvi de cultura i la implementació de noves pràctiques inclusives, implica 
impulsar i promoure la formació als equips docents dels centres. Aquesta formació 
es promou tant des dels Serveis Centrals, com dels Serveis Territorials d’Educació 
o del propi centre.

Durant aquest darrer curs escolar s’han fet cursos d’atenció a la diversitat i la 
inclusió als mestres d’educació especial, als equips d’assessorament i orientació psi-
copedagògica (EAP), als serveis educatius específics (CREDA, CREDV i CRET-
DIC), als professionals de les aules integrals de suport (AIS), als centres d’educació 
especial per esdevenir centres d’educació proveïdors de serveis i recursos (CE-
EPSIR), als centres amb suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI) que 
incorporen aquest recurs per primera vegada, al grup de referents d’atenció educa-
tiva inclusiva (RAI) en el territori, als formadors de formadors i a tot el personal 
docent en general.

Cal especificar que, per garantir un sistema educatiu inclusiu, en els darrers cur-
sos i de manera continuada s’ha anat incrementant el personal de suport a l’alumnat 
amb necessitats de suport específic. El Departament d’Educació té molt present la 
necessitat de formar aquests professionals encarregats del monitoratge de suport. És 
per aquest motiu que s’està treballant per oferir formacions adreçades a diferents 
agents de la comunitat educativa, entre els quals es troba el col·lectiu de monitors de 
suport a alumnat amb necessitats educatives especials. Tanmateix, s’està col·labo-
rant amb el Departament de Salut per oferir properament activitats formatives que 
puguin ser útils i profitoses per als monitors/es i dotar-los de les eines necessàries 
per tal que puguin desenvolupar les seves tasques vers l’alumnat amb necessitats de 
salut.

Tot i els esforços realitzats, som conscients que és prioritari continuar en aquest 
procés de millora contínua de la qualitat de l’atenció educativa, considerant sempre 
el benestar, el desenvolupament integral i l’interès superior de l’alumnat.

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

Des del Departament d’Educació s’ha proposat establir un import per al finan-
çament d’aquestes places, que serà un mòdul fix per any i alumne/a equivalent; a 
aquest mòdul se li aplicarà un increment progressiu, passant de 1.300 € inicials a 
1.800 € en acabar el termini previst.

Aquest mòdul hauria de comptar amb el cofinançament imprescindible de les 
Diputacions, tot i que aquest s’aniria reduint de manera inversament proporcional a 
l’increment assumit pel Departament d’Educació.

Tenint en compte que fa 7 anys que el Departament d’Educació no finança les 
escoles bressol, es pretén establir un acord que reguli el retorn en termes de cores-
ponsabilitat i progressió restitutiva i així consta al Projecte de Llei de Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per a 2020.

Els compromisos del Departament d’Educació implicarien assumir un mòdul 
inicial en els mateixos termes €/plaça d’alumne equivalent. En un termini màxim 
de deu anys, l’aportació del Departament acabaria completant un mòdul €/plaça 
d’alumne equivalent sostingut íntegrament amb fons del Departament.

El 31 de juliol de 2019 la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualifica-
ció Professionals va aprovar el Document de bases de l’Estratègia Catalana de For-
mació i la Qualificació Professionals de Catalunya (2020-2030) i les 9 prioritats per 
a l’impuls del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2020-
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2021), amb la finalitat de continuar amb el procés de concertació iniciat a finals de 
l’any 2018 i per tant en el desenvolupament de la Llei 10/2015.

Des del Departament d’Educació s’han dut a terme nombroses gestions per a la 
preparació d’una nova regulació del servei escolar de menjador, la qual ha d’establir 
la vinculació del servei de menjador amb el projecte educatiu de centre i també els 
recursos per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials. Les princi-
pals gestions dutes a terme són:

– un procés de consultes públiques a través del portal Participa de la Generalitat 
(desembre de 2016);

– la creació d’un grup de treball amb representats dels Consells Comarcals, de 
l’Associació catalana de municipis i comarques i de la Federació de municipis de 
Catalunya, amb la finalitat de redactar un primer esborrany;

– la realització d’una ronda de reunions amb els sectors implicats a fi i efecte de 
consensuar la regulació;

 – un debat públic obert a la ciutadania des del web del Departament sobre «Com 
hauria de ser el servei de menjador escolar?»

Així mateix, amb l’objectiu d’assolir un major consens social sobre el model de 
menjador escolar, des del Departament d’Educació s’ha impulsat durant l’any 2019 
el procés participatiu «Construïm junts l’espai de migdia», a fi de possibilitar un de-
bat plural en què es puguin contrastar les diferents visions i generar un model amb 
el màxim consens social possible.

L’informe final del procés, en què es poden consultar totes les aportacions així 
com totes les dades relatives a la realització del procés participatiu, està disponible 
a l’enllaç següent: https://participa.gencat.cat/processes/menjadors-escolars.

Actualment, des del Departament d’Educació s’estan analitzant totes les aporta-
cions a fi de fer arribar la valoració del procés als participants i a tota la ciutadania, 
així com per a elaborar la nova regulació del servei escolar de menjador.

La Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, estableix en 
el seu article 40 les mesures especials dirigides als menjadors escolars; així mateix, 
regula els mecanismes de control i el règim sancionador per incompliment de la re-
gulació en matèria de seguretat alimentària.

D’acord amb l’establert a l’article 20 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual 
es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del 
Departament d’Ensenyament:

«Inspecció
Correspon als Departament d’Ensenyament i de Sanitat i Seguretat Social, en ús 

de les seves respectives competències, dur a terme la inspecció del servei escolar de 
menjador.»

Les competències en matèria de seguretat alimentària corresponen al Departa-
ment de Salut, mitjançant l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Agència Cata-
lana de Seguretat Alimentària; al Departament d’Empresa i Coneixement, mitjan-
çant l’Agència Catalana de Consum; i a les administracions locals.

D’altra banda, cal tenir en compte que els menjadors escolars estan gestionats 
per ens diversos: consells comarcals, Associacions de Mares i Pares d’Alumnes, 
ajuntaments i equips directius dels centres.

Aquests ens són els qui contracten les empreses que presten el servei de menja-
dor escolar i són conscients de la necessitat que la prestació del servei de menjadors 
escolar es faci amb totes les garanties de seguretat alimentària.

La responsabilitat que en un menjador escolar l’oferta de menú sense gluten es 
faci en les condicions adequades és de l’empresa que presta el servei i, en primera 
instància, qui ha contractat l’empresa ha de vetllar perquè així sigui, sense perjudici 
de les inspeccions sanitàries que corresponguin.

El Departament d’Educació ja fa temps que aplica mesures destinades a afavorir 
l’escolarització equilibrada de l’alumnat. Per aconseguir aquest equilibri cal actuar 

https://participa.gencat.cat/processes/menjadors-escolars
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a nivell local (municipi o barri) i establir-hi les mesures particulars que més èxit 
poden tenir.

En el procés de preinscripció s’han adoptat les mesures següents:
– Difusió del document Orientacions per afavorir una escolarització equilibrada 

en el marc del desenvolupament del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya. 
Aquest document s’ha fet arribar a les oficines municipals d’escolarització i a les 
comissions de garanties d’admissió a fi que avancin en la seva implantació ja per a 
l’admissió per al curs 2019/20. Aquestes són algunes de les mesures:

• Planificació de procediments de detecció activa de les necessitats educatives de 
l’alumnat en coordinació amb els centres escolars, les OME, els serveis socials, etc.

• Accions d’orientació a les famílies.
• Dimensionar la reserva de places al volum d’alumnat amb necessitats específi-

ques, equilibrada entre tots els centres.
• Revisar la zonificació i les adscripcions dels centres conjuntament amb els 

Ajuntaments, a efectes de l’escolarització equilibrada d’alumnat.
• Incentivar l’accés a centres amb composició social desafavorida
• Promoure actuacions d’acompanyament i acollida a l’alumnat NEE derivat a un 

centre inicialment no sol·licitat per tal d’assegurar la seva acollida i la continuïtat de 
l’escolarització en els anys successius.

• Utilitzar el marge del 10% d’increment de ràtio per assignar els alumnes amb 
necessitats específiques de matrícula viva, amb la participació de tots els centres 
dins la roda d’assignacions.

• Acordar a les comissions de garanties d’admissió que s’anirà fent un increment 
gradual dels alumnes amb NEE durant la matrícula viva, de forma rotatòria a tots 
els centres. Utilitzar a aquest efecte el marge del 10% d’increment de ràtio.

• Limitar l’escolarització de la matrícula fora de termini d’alumnat amb neces-
sitats educatives específiques en determinats centres amb una elevada concentració 
de problemàtiques socials.

En el procés d’admissió d’alumnat per al curs 2019/2020 es van eliminar els cri-
teris complementaris de prioritat següents:

– Tenir una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, 
inclosa la celiaquia.

– Haver tingut el pare, la mare, el tutor, la tutora, els germans o les germanes 
escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre 
per al qual es presenta la sol·licitud. Mesura proposada al Pacte contra la segregació 
escolar.

S’ha avançat en la implantació de la preinscripció electrònica, que ja s’utilitza 
per a tots els cicles de formació professional i per al batxillerat. Mesura proposada 
al Pacte contra la segregació escolar.

En el procés d’admissió d’alumnat per al curs 2019/2020 també es van aplicar 
les mesures següents:

– Informació: els centres han de fer pública determinada informació en el tau-
ler d’anuncis del centre i mitjançant tots els sistemes d’informació pública de què 
aquest disposi. Entre aquesta informació la relativa a l’oferta que fa el centre d’en-
senyaments sufragats amb fons públics; l’àrea d’influència del centre per a cada en-
senyament; el projecte educatiu; els criteris de prioritat en l’admissió d’alumnes; les 
activitats complementàries, les extraescolars i els serveis que s’ofereixen, el caràcter 
voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies i l’aportació eco-
nòmica que, si escau, comporten; la disponibilitat de menús especials per malalties 
cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic; el règim de finançament amb 
fons públics dels ensenyaments concertats; el caràcter propi del centre, quan escai-
gui; els preus públics o les taxes aplicables, quan escaigui; els ajuts que el centre 
rebi de les administracions públiques per sufragar altres ensenyaments que també 
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imparteixi i les mesures i suports de què disposa el centre per a l’atenció educativa 
dels alumnes amb necessitats educatives específiques.

– Llistes d’espera: a les llistes d’espera s’inclouen totes les opcions demanades 
en cada sol·licitud.

– Augment del control dels criteris al·legats.
– Enduriment de les sancions per als casos de frau, que comporten la pèrdua de 

plaça i de tots els drets de prioritat. La verificació del frau abans del 30 de setembre 
comporta la pèrdua immediata de la plaça.

D’altra banda, s’ha iniciat el tràmit d’aprovació d’un nou decret de la progra-
mació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei 
d’Educació de Catalunya, que inclourà les mesures del Pacte contra la segregació 
escolar.

Barcelona, 18 de febrer de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Moció 118/XII, sobre la política 
econòmica i pressupostària
390-00118/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 58923 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.02.2020

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 118/XII, sobre la política econòmica 
i pressupostària (tram. 390-00118/12), us informo del següent:

El Govern va aprovar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per al 2020 en la sessió de Govern del passat dimecres 29 de gener de 2020. 
El mateix dia 29 de gener es va lliurar al Parlament de Catalunya, la Mesa del Par-
lament el va admetre a tràmit, i posteriorment es va dur a terme una compareixença 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda per explicar-ne les línies principals.

El pressupost de 2010 del conjunt dels departaments de Salut, d’Educació i de 
Treball, Afers Socials i Famílies calculat amb competències homogènies era de 
18.093 milions d’euros. El Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per al 2020 preveu una despesa de 18.799 milions d’euros pels tres departa-
ments anteriorment esmentats. Per tant, el pressupost destinat a aquests tres depar-
taments ha augmentat en 706 milions d’euros respecte al 2010.

Som conscients de la necessitat i de la importància de la coordinació i la co-
operació amb la resta d’administracions tributàries, com ho mostra per exemple 
el desenvolupament de la xarxa Tributs de Catalunya, un organisme que a partir 
de l’acord entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, 
Tarragona, Girona i Lleida ha establert un marc de col·laboració estable en l’àmbit 
tributari. Aquest ha anat creixent, de manera que actualment a més de les quatre 
diputacions, en formen part també diversos consells comarcals (la Segarra, la Selva, 
el Baix Empordà, el Ripollès i la Cerdanya), així com ajuntaments (Ajuntament de 
Barcelona, l’Ajuntament de Sabadell, entre d’altres) i abasta un 97% dels municipis 
i un 86% de la població de Catalunya. Els àmbits de col·laboració de la xarxa Tri-
buts de Catalunya han anat evolucionant des de la seva creació ampliant les àrees 
de cooperació. Actualment abasta quatre àrees que són: finestreta única, recaptació 
executiva, formació i intercanvi d’informació. Aquest darrer àmbit, que implica re-
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ciprocitat en l’intercanvi d’informació amb transcendència tributària, resulta cabdal 
per a la prevenció i el control de frau fiscal.

D’altra banda, l’Agència Tributària de Catalunya treballa per aprofundir en la 
coordinació i cooperació amb l’AEAT i altres administracions tributàries de l’Estat 
per tal de lluitar contra el frau fiscal així com per facilitar a la ciutadania el com-
pliment de les seves obligacions tributàries. En aquest sentit, cal posar de manifest, 
més enllà dels intercanvis d’informació escaients, l’existència d’un canal permanent 
i estable de comunicació i coordinació com és el Consell Territorial per a la Direcció 
i Coordinació de la Gestió Tributària que es reuneix trimestralment. En aquest punt, 
cal posar de manifest que malgrat els avenços realitzats, encara hi ha una limitació 
de la informació que disposa l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). 
Si bé hi ha canals d’intercanvi d’informació estables resta un potencial de millora 
en la disponibilitat i facilitació d’aquesta informació per part de l’AEAT. Aquesta és 
una petició general de totes les administracions tributàries de totes les Comunitats. 
Aquest intercanvi d’informació resulta d’especial rellevància en la lluita contra el 
frau, tal com va posar de manifest l’estudi del càlcul de la bretxa fiscal (tax gap). En 
el Pla de Prevenció i Reducció del Frau Fiscal i de Foment de les bones Pràctiques 
Tributàries 2019-2022, aprovat per l’ATC, s’estableixen mesures com ara el control 
d’activitats i operacions vinculades a nous sectors per a les quals resultarà impres-
cindible disposar d’informació.

També tindrà gran importància, per tal d’assolir una reducció de la bretxa fis-
cal l’increment i especialització de recursos humans destinats als cossos tributaris. 
Mitjançant Acord de Govern 190/2019, de 23 de desembre, s’ha aprovat l’oferta 
d’ocupació pública del cos superior d’inspectors tributaris (20 places) i dels cos tèc-
nic de gestors tributaris (120 places) de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019 
amb 140 noves places. Atès el nombre de places que s’ofereixen, es preveu que es 
puguin dur a terme convocatòries parcials per afavorir la gestió i execució de les 
diferents fases del procés de selecció, així com per facilitar la preparació per part 
de les persones aspirants i donar continuïtat al calendari d’oportunitats d’accés als 
cossos tributaris. Amb aquesta oferta l’Agència amplia la seva estructura i reforça 
l’equip humà necessari per dur a terme la gestió integral dels tributs propis i cedits, 
la recaptació executiva dels deutes tributaris i d’altres ingressos de dret públic de la 
Generalitat de Catalunya i altres administracions locals catalanes, així com l’impuls 
de noves mesures de prevenció i reducció del frau fiscal.

Respecte a la plantilla de la Inspecció de Treball, al 2018 la Generalitat ja va 
acordar ampliar la plantilla del Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat 
Social de la Inspecció de Treball de Catalunya en 10 places en les convocatòries se-
güents: 3 al 2018, 3 al 2019 i 4 al 2020 i del Cos de Subinspectors Laborals, escala 
d’ocupació i Seguretat Social, en 5 places: 1 al 2018, 2 al 2019 i 2 al 2020.

La Generalitat té com a objectiu prioritari assolir un període mitjà de pagament 
(PMP) inferior als 30 dies. És per això que, durant el 2n semestre de 2018, es va 
procedir a revisar i millorar els circuits interns de tramitació, i a avançar dies de pa-
gaments sempre que la liquiditat ho permeti. Com a conseqüència, el PMP del mes 
de desembre del 2018 va ser de menys de 30 dies per al Sector Públic Administra-
tiu (SPA) i de menys de 60 dies per a les entitats del Sector Públic no Administratiu 
(SPnA). I el PMP global quedava molt proper als 30 dies.

Aquesta tendència es va poder mantenir durant el 1r trimestre del 2019, tot i que 
el PMP del SPA va empitjorar durant el 2n trimestre degut, bàsicament, a la man-
ca d’actualització per part de l’Estat dels imports corresponents a les bestretes del 
sistema de finançament. Això va suposar un menor ingrés de 437 M€ durant el 1r 
semestre del 2019 i va incidir especialment en el pagament a proveïdors.
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PMP Generalitat de 
Catalunya (en dies) des-18 gen-19 feb-19 març-19 abr-19 maig-19 juny-19

PMP global 34,07 41,66 38,61 40,49 42,09 43,22 46,47

PMP Sector Públic 
Administratiu 26,01 34,34 27,91 27,51 32,32 36,48 40,84

PMP Sector Públic 
no Administratiu 44,33 50,18 49,98 57,42 56,09 53,99 55,75

A partir del mes d’agost del 2019, amb l’ingrés a finals de juliol de la liquidació 
del sistema de finançament, s’han regularitzat els pagaments a proveïdors. Això ha 
permès assolir millors ratis de PMP, com s’observa en el quadre següent: 

PMP Generalitat de Catalunya (en dies) jul-19 ag-19 set-19 oct-19 nov-19

PMP global 51,74 42,94 40,23 39,56 42,53

PMP Sector Públic Administratiu 50,50 31,11 26,26 26,41 31,87

PMP Sector Públic no Administratiu 53,70 60,57 55,93 55,56 55,30

Atès que en els mesos de novembre i desembre de 2019 es va materialitzar l’in-
grés dels imports de les bestretes del sistema de finançament pendents, es preveu 
una millora del PMP per als mesos següents.

Per últim, ja s’han efectuat els contactes corresponents amb els responsables Ivà-
lua per a determinar com cal procedir per a realitzar l’estudi d’avaluació de l’impost 
sobre els habitatges buits. En aquest sentit, s’estan estudiant les fonts possibles per 
a l’obtenció de les dades que inicialment ens ha sol·licitat Ivàlua i procedint a la for-
malització de les peticions corresponents als òrgans i ens que disposen de les dades 
esmentades.

Barcelona, 17 de febrer de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Moció 144/XII, sobre les necessitats i 
les reivindicacions socials i els pressupostos
390-00144/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020

Control del compliment de la Moció 145/XII, sobre el salari mínim 
català de referència
390-00145/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020
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Control del compliment de la Moció 146/XII, sobre la política 
industrial
390-00146/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020

Control del compliment de la Moció 147/XII, sobre l’enquesta del 
Centre d’Estudis d’Opinió «Percepció sobre el debat territorial a 
Espanya»
390-00147/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020

Control del compliment de la Moció 148/XII, sobre la formació 
professional
390-00148/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020

Control del compliment de la Moció 149/XII, sobre les desigualtats 
territorials a Catalunya
390-00149/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020

Control del compliment de la Moció 150/XII, sobre la manca d’un 
finançament just de la cultura
390-00150/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020
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Control del compliment de la Moció 151/XII, sobre la situació dels 
joves
390-00151/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020

Control del compliment de la Moció 152/XII, sobre la implantació 
d’unitats forenses que puguin atendre les víctimes de gènere i 
sobre diverses mesures retributives per al personal al servei de 
l’Administració de justícia i per als funcionaris de la Generalitat
390-00152/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020

Control del compliment de la Moció 153/XII, sobre la protecció contra 
l’assetjament escolar
390-00153/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2020

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00212/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 59577 / Coneixement: 25.02.2020

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, des del 
dia 22 de febrer fins al 24 de febrer de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, 
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s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del Govern i conse-
ller d’Economia i Hisenda.

Ben cordialment,

Barcelona, 22 de febrer de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 35/2020, de 22 de febrer, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies al vicepresident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda des del dia 22 de febrer de 2020 fins al 24 de febrer de 2020, és publicat al 
DOGC 8070A, del 24 de febrer de 2020.

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «Anàlisi de la 
presència de continguts de promoció del joc i les apostes en línia»
337-00029/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 59346 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 25.02.2020

Al president del Parlament
Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe Anàlisi de la presència de continguts de 

promoció del joc i les apostes en línia, i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu 
coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 21 de febrer de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent per a nous projectes d’incineració de residus
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	Proposta de resolució de condemna de les manifestacions racistes i supremacistes proferides a l’hemicicle del Parlament
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	Termini de presentació d’esmenes
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