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Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant
corresponent al 2019
360-00022/12
DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió de la Infància ha debatut l’Informe en la sessió 11, tinguda el 10.03.2020 ,
DSPC-C 468.

Informe del Síndic de Greuges titulat «Dret de manifestació i paper
dels cossos policials en les mobilitzacions posteriors a la Sentència
459/2019»
360-00023/12
DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 17, tinguda el
09.03.2020, DSPC-C 466 .

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de
Prevenció de la Tortura corresponent al 2019
360-00026/12
DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 17, tinguda el
09.03.2020, DSPC-C 466.
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Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 60022; 60345).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 13.03.2020 al 19.03.2020).
Finiment del termini: 20.03.2020; 10:30 h.

Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de
Catalunya, en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la
sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de
modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit
del dret privat
200-00013/12
TEXT PRESENTAT
Reg. 60636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 3 de març de 2020, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Justícia, s’aprova la iniciativa SIG19JUS1590 Avantprojecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya,
en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en
determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol,
de mediació en l’àmbit del dret privat, i s’autoritza la consellera perquè el presenti
al Parlament.
Se sol·licita que es tramiti en lectura única, de conformitat amb el que estableix
l’article 138.1 del Reglament del Parlament de Catalunya.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 3 de març de 2020
Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de
Catalunya, en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la
sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de
modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit
del dret privat.
Exposició de motius

La Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de
2008, sobre certs aspectes de la mediació en assumptes civils i mercantils, va procurar facilitar l’accés a modalitats alternatives de resolució de litigis, així com fomentar la seva resolució amistosa, mitjançant la promoció del recurs a la mediació i
la garantia d’una relació raonable entre la mediació i el procés judicial. El 26 d’agost
de 2016, de conformitat amb l’article 11 de la Directiva, la Comissió Europea va
emetre un informe sobre l’aplicació de la mediació en el qual es posava clarament
3.01.01. Projectes de llei
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de manifest que si bé la mediació era beneficiosa generalment en matèria civil i
mercantil, ho era encara més en l’àmbit del dret de família, on podia crear un ambient constructiu per a les negociacions i garantir un tracte just entre mares i pares.
El Parlament europeu va dictar les resolucions de 13 de setembre de 2011 i 12 de
setembre de 2017 sobre l’aplicació de la directiva esmentada.
Amb un marc normatiu comunitari que apostava per la mediació com a sistema
alternatiu de resolució de conflictes i que, a més, era altament recomanat en litigis
de caire familiar, s’ha pogut constatar que les pràctiques que pretenen encoratjar les
parts a recórrer a la mediació han estat insuficients, degut tant al desconeixement
de la mediació entre les parts com entre els professionals del dret i fins i tot entre el
personal jurisdiccional.
En aquest sentit, l’informe de la Comissió Europea ja va posar en relleu que calia
invertir més esforços a nivell estatal en consonància amb els sistemes de mediació
respectius i va subratllar que els Estats membres consultats havien assenyalat com
a mesures especialment útils les disposicions del dret intern següents: (i) exigir a
les parts que declarin en llurs demandes davant dels òrgans jurisdiccionals que s’ha
intentat la mediació, fet que recordaria no només als jutges i jutgesses que coneixen les demandes, sinó també als advocats i advocades que assessoren les parts, la
possibilitat de recórrer a mediació; (ii) la previsió de sessions d’informació obligatòries sobre mediació en el marc del procés judicial i (iii) l’obligació de considerar
la mediació en totes les etapes del procés judicial, especialment en matèria de dret
de família.
El coneixement de la mediació continua essent escàs i la informació no arriba ni
a les possibles parts ni als professionals del dret, fet que afecta negativament l’eficàcia dels serveis de mediació. Ni la informació disponible als llocs web, ni els fulletons informatius, actes informatius o visites personals a òrgans jurisdiccionals han
esdevingut pràctiques suficients per a motivar les parts, els professionals del dret i
el personal jurisdiccional a l’ús de la mediació. Així doncs, i en consonància amb
les recomanacions de l’informe de la Comissió Europea, cal intensificar els esforços
per fomentar i encoratjar el recurs a la mediació a través dels diferents mecanismes
previstos en la mateixa Directiva i redoblar els esforços per incrementar el nombre
d’assumptes en què els òrgans jurisdiccionals proposen a les parts que recorrin a
mediació per resoldre el seu litigi.
En aquesta línia, també convé recordar que el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea, en la Sentència de 18 de març de 2010 (STJUE C-317/2008), ja dictaminà que el fet que una norma interna disposi l’obligatorietat d’acudir a una mesura
Alternative Dispute Resolution (d’ara endavant ADR) abans d’exercir una acció judicial no vulnera el dret a la tutela judicial efectiva, sempre que no desemboqui en
una decisió vinculant per a les parts, que no suposi un retard substancial a la via
judicial, que no impliqui un sobrecost addicional ni suspengui la prescripció dels
corresponents drets.
Així mateix, el Consell General del Poder Judicial, en la seva «Guia pràctica per
implementar la mediació intrajudicial», reconeix que la voluntarietat de la mediació
no és incompatible amb l’obligatorietat d’assistir a una sessió informativa prèvia al
procés i adverteix, fins i tot, que la no assistència a una sessió d’aquest tipus pot ser
considerada com a conducta contrària a la bona fe processal, atès que suposa rebutjar sense fonament una oportunitat oferta pel jutjat des d’una perspectiva d’una solució millor. De fet, consta que el País Basc ja va incorporar, l’any 2015, el caràcter
obligatori de la sessió prèvia en regular les relacions familiars en supòsits de separació o ruptura.
Atès tot l’exposat, aquesta llei té com a objectiu fomentar la mediació i evitar que
la manca d’informació i el desconeixement d’aquest mitjà de resolució alternatiu de
conflictes inclini preferentment les parts i els professionals a recórrer a la via litigiosa. Es pretén fomentar la mediació com a mètode alternatiu de resolució de con9
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flictes que té avantatges acreditats, com ara l’estalvi de temps, l’estalvi econòmic i
la minoració dels costos emocionals, a més d’implicar i responsabilitzar les parts en la
resolució del conflicte que les afecta i, per tant, d’incrementar l’eficàcia en l’execució
dels acords assolits.
Més concretament, es pretén potenciar la mediació en l’àmbit dels conflictes familiars i especialment en aquells que afecten les persones menors d’edat, atenent el
seu interès superior, tot establint l’obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació,
tret, lògicament, dels supòsits en què el recurs a la mediació estigui legalment exclòs. En aquesta sessió prèvia s’informa les parts del funcionament, les característiques i els beneficis de la mediació, per tal que, lliurement i de forma fonamentada,
puguin analitzar i decidir si volen iniciar el procés de mediació o no. Així mateix,
es preveu la possibilitat que la sessió prèvia pugui continuar amb una exploració del
conflicte, si així ho acorden les parts, a les quals cal escoltar, opció que pot afavorir l’estalvi de temps i tràmits i acostar encara més les persones afectades a la mediació. De forma particular, la iniciativa també pretén protegir els infants menors
afectats pel conflicte, l’interès superior que els hi és propi i el seu dret a mantenir
les relacions personals amb els seus progenitors i amb altres membres de la família. Esdevé, per tant, una manifestació de l’article 3 de la Convenció sobre els drets
dels infants, adoptada per les Nacions Unides l’any 1989, el qual obliga els Estats
a prendre totes les mesures legislatives i administratives que siguin adequades per
assegurar als infants tota la protecció i atenció necessàries per a llur benestar, tenint
en compte els drets i els deures dels seus pares; i també de l’article 40 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, que obliga els poders públics a garantir la protecció dels
infants, amb la precisió que en totes les actuacions que portin a terme l’interès superior de l’infant ha d’ésser prioritari. Per tot això, resulta coherent que l’autoritat
judicial estigui informada de la manca d’assistència a la sessió prèvia, tant quan la
mediació s’hagi pactat expressament per les parts com quan l’autoritat judicial resolgui efectuar la derivació. Es tracta d’un principi que ja han adoptat altres textos
legals sobre la matèria, com ara l’article 17 de la Llei estatal 5/2012, del 6 de juliol,
de mediació en afers civils i mercantils.
La norma estableix modificacions en el llibre segon del Codi civil de Catalunya. En relació amb les disposicions generals, ara es fa explícit que la mediació és
obligatòria quan s’hagi pactat expressament amb anterioritat a l’exercici d’accions
judicials. També s’estableix que l’assistència a la sessió prèvia té caràcter obligatori, i que la manca d’assistència no justificada no està sotmesa a confidencialitat i ha
d’ésser comunicada a la autoritat judicial. En la institució de la tutela, pel que fa a
l’ordre de la delació, on ja estava prevista la sessió informativa sobre mediació, s’introdueix el caràcter obligatori d’aquesta sessió prèvia i es determina el seu objecte,
consistent en conèixer el valor, els avantatges, els principis i les característiques de
la mediació. La modificació d’aquest precepte relatiu a la tutela s’aprofita per substituir l’expressió «incapacitada» per l’expressió «amb la capacitat modificada judicialment», de conformitat amb les línies establertes per la Convenció de Nova York,
de 13 de desembre de 2006, sobre els drets de les persones amb discapacitat. En el
mateix sentit, respecte a la sessió obligatòria, s’estableixen canvis en la potestat parental, pel que fa als desacords. En darrer lloc, i en relació amb els efectes de la nul·
litat del matrimoni, del divorci i de la separació legal, s’incorpora de manera expressa la possibilitat que el conveni regulador inclogui pactes de submissió a mediació
i altres mecanismes alternatius de resolució de conflictes. En l’actualitat, les parts
poden preveure-la en el pla de parentalitat, però calia fer una referència més àmplia,
entenent que també pot ser particularment útil per gestionar altres conflictes derivats de la crisi.
La norma també introdueix modificacions en la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de
mediació en l’àmbit del dret privat. En consonància amb els canvis introduïts en el
Codi civil, s’estableix que la sessió prèvia sobre mediació tindrà caràcter obligatori
10

BOPC 569
12 de març de 2020

en els supòsits legalment previstos i que la manca d’assistència no justificada no està
sotmesa a la confidencialitat i ha d’ésser comunicada a l’autoritat judicial. Pel que
fa a les funcions dels col·legis professionals, reforça el compliment de la funció deontològica i disciplinària respecte als col·legiats que exerceixen la mediació, tot afegint la funció de vetllar perquè el conjunt de col·legiats compleixin les obligacions
d’informació als clients, foment i subjecció a la mediació que els imposen les lleis o
els codis deontològics respectius. En els mateixos termes, es remarca l’obligació dels
professionals col·legiats d’informar els seus clients sobre la mediació i altres fórmules de resolució de conflictes i de procurar resoldre els conflictes que puguin tenir
en l’exercici de la professió amb llurs clients, companys o altres persones per mitjà
de la mediació o altres formes extrajudicials de resolució de conflictes. Així mateix,
l’objecte del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s’estén no únicament a
promoure i administrar la mediació, sinó també a la promoció i administració d’altres mètodes alternatius de resolució de conflictes.
Finalment, es canvia la denominació del «Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya» per la de «Centre de Mediació de Catalunya», denominació més clara i
ajustada a les funcions que té atribuïdes el Departament de Justícia i el propi Centre,
i més coherent amb el fet que la mediació i altres mètodes anàlegs s’utilitzen o es
poden utilitzar en tots els àmbits i, també, en qualssevol dels ordres jurisdiccionals.
En aquest sentit, cal tenir en compte que, d’acord amb el que estableix l’article 3.9
del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit
de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponen al Departament de Justícia, entre d’altres, tant «les funcions relacionades amb l’Administració de justícia a Catalunya i la seva modernització», com,
particularment, «la promoció i desenvolupament dels mitjans alternatius de resolució
de conflictes».
La llei es dicta a l’empara de l’article 129 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
d’acord amb el qual correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la Constitució atribueix en tot cas a l’Estat. Nogensmenys, la Generalitat pot establir els instruments
i els procediments de mediació i de conciliació en la resolució de conflictes en les
matèries de la seva competència, li correspon dictar les normes processals específiques que derivin de les particularitats del dret substantiu de Catalunya i disposa,
així mateix, de competències exclusives en matèria de serveis socials, protecció de
menors i promoció de les famílies i de la infància (articles 106, 130 i 166 de l’Estatut d’autonomia).
Article 1. Modificació de l’article 222-10 del Codi civil de Catalunya

Es modifica l’article 222-10 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de
la manera següent:
«Article 222-10. Ordre de la delació
1. La designació correspon a l’autoritat judicial si no hi ha cap persona designada per un acte de delació voluntària, si no escau el seu nomenament o si s’excusa o
cessa per qualsevol causa.
2. En el cas a què fa referència l’apartat 1, l’autoritat judicial prefereix per a la
tutela:
a) El cònjuge o el convivent en parella estable de la persona amb la capacitat modificada judicialment, si hi ha convivència.
b) Els descendents majors d’edat de la persona amb la capacitat modificada judicialment.
c) Els ascendents del menor o la persona amb la capacitat modificada judicialment, llevat que es prorrogui o rehabiliti la potestat parental.
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d) En cas de mort del progenitor del menor o la persona amb la capacitat modificada judicialment, el cònjuge o el convivent en parella estable d’aquell, si conviu
amb la persona que s’ha de posar en tutela.
e) Els germans del menor o la persona amb la capacitat modificada judicialment.
3. No obstant el que estableix l’apartat 2, si ho estima més convenient per als interessos de la persona menor o la persona amb la capacitat modificada judicialment,
l’autoritat judicial, per mitjà d’una resolució motivada, pot alterar l’ordre establert
o elegir la persona que ha actuat com a assistent o com a guardadora de fet, les que
es presentin voluntàriament per a assumir els càrrecs indicats o una altra persona.
4. Si hi ha diverses persones que volen assumir la tutela, l’autoritat judicial, amb
la finalitat que assoleixin un acord, les pot derivar a una sessió prèvia sobre mediació de caràcter obligatori per tal que coneguin el valor, els avantatges, els principis
i les característiques de la mediació. Si així ho acorden les parts, a les quals cal escoltar, la sessió prèvia pot continuar, en el mateix moment o en un de posterior, amb
una exploració del conflicte que les afecta.
5. Si no hi ha persones de l’entorn familiar o comunitari que vulguin assumir la
tutela, l’autoritat judicial ha de designar persones jurídiques, públiques o privades,
sense ànim de lucre, que la puguin assumir satisfactòriament.»
Article 2. Modificació de l’article 233-2 del Codi civil de Catalunya

Es modifica l’article 233-2 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 233-2. Mesures definitives
1. Si els cònjuges arriben a un acord sobre les mesures reguladores de la separació o el divorci o sobre les conseqüències de la nul·litat del matrimoni, han de formular un conveni amb el contingut que escaigui de conformitat amb els apartats 4,
5, 6 i 7.
2. Si els cònjuges tenen fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada
judicialment que depenguin d’ells, han de presentar el conveni a l’autoritat judicial
perquè sigui aprovat. També ho han de fer, en tot cas, si es tracta d’un conveni regulador de les conseqüències de la nul·litat del matrimoni.
3. Si els cònjuges no es troben en els supòsits de l’apartat 2, poden formular el
contingut del conveni davant d’un lletrat de l’Administració de justícia o en una escriptura pública davant de notari. En aquests casos, cal que els cònjuges intervinguin
personalment en l’atorgament, estiguin assistits per un lletrat en exercici i expressin la
voluntat inequívoca de separar-se o divorciar-se.
4. Si els cònjuges tenen fills comuns que estan sota llur potestat, el conveni regulador ha de contenir:
a) Un pla de parentalitat, d’acord amb el que estableix l’article 233-9.
b) Els aliments que els han de prestar, tant respecte a les necessitats ordinàries
com a les extraordinàries, indicant-ne la periodicitat, la modalitat de pagament, els
criteris d’actualització i, si ho han previst, les garanties.
c) Si escau, el règim de relacions personals amb els avis i els germans que no
convisquin en el mateix domicili.
5. A més del que estableix l’apartat 4, el conveni regulador també ha de contenir, si escau:
a) La prestació compensatòria que s’atribueix a un dels cònjuges, indicant-ne la
modalitat de pagament i, si escau, la durada, els criteris d’actualització i les garanties.
b) L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament.
c) La compensació econòmica per raó de treball.
d) La liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa.
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6. A més del que estableixen els apartats 4 i 5, en el conveni regulador els cònjuges també poden acordar aliments per als fills majors d’edat o emancipats que no
tinguin recursos econòmics propis.
7. A més del que estableixen els apartats 4, 5 i 6, el conveni regulador pot incloure pactes de submissió a mediació i altres mecanismes alternatius de resolució
de conflictes.»
Article 3. Modificació de l’article 233-6 del Codi civil de Catalunya

Es modifica l’article 233-6 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 233-6. Mediació
1. La submissió a la mediació és obligatòria amb anterioritat a la presentació
d’accions judicials quan s’hagi pactat expressament.
2. Els cònjuges, abans de presentar la demanda, en qualsevol fase del procediment judicial i en qualsevol instància, poden sotmetre les discrepàncies a mediació
amb vista a aconseguir un acord, excepte en els casos de violència familiar o masclista.
3. Un cop iniciat el procés judicial, l’autoritat judicial, a iniciativa pròpia o a petició d’una de les parts o dels advocats o d’altres professionals, pot derivar-les a una
sessió prèvia sobre mediació, de caràcter obligatori, per tal que coneguin el valor,
els avantatges, els principis i les característiques de la mediació, amb la finalitat que
puguin assolir un acord. Si així ho acorden les parts, a les quals cal escoltar, aquesta
sessió pot continuar, en el mateix moment o en un de posterior, amb una exploració
del conflicte que les afecta. Les parts poden decidir si opten o no pel procediment
de mediació.
4. La manca d’assistència no justificada a la sessió prèvia obligatòria no està sotmesa a la confidencialitat i ha d’ésser comunicada a l’autoritat judicial.
5. Les parts poden demanar de mutu acord la suspensió del procés judicial mentre dura la mediació. El procediment judicial s’ha de reprendre quan finalitzi el termini previst per fer efectiva la mediació, quan ho sol·liciti qualsevol de les parts o
s’assoleixi un acord en la mediació.
6. L’inici d’un procediment de mediació familiar està sotmès als principis de
voluntarietat i confidencialitat. En cas de desistiment del procediment de mediació,
aquest no pot perjudicar als litigants que hi han participat. La comunicació a l’autoritat judicial del desistiment de qualsevol de les parts o de l’acord obtingut en la
mediació dona lloc a l’aixecament de la suspensió.
7. Els acords obtinguts en la mediació, un cop incorporats en forma al procés
judicial, s’han de sotmetre a l’aprovació judicial en els mateixos termes que l’article
233-3 estableix per al conveni regulador.
8. Els acords assolits en mediació respecte al règim d’exercici de la responsabilitat parental es consideren adequats per als interessos del menor. La manca d’aprovació per l’autoritat judicial s’ha de fonamentar en criteris d’ordre públic i interès
del menor.»
Article 4. Modificació de l’article 236-13 del Codi civil de Catalunya

Es modifica l’article 236-13 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de
la manera següent:
«Article 236-13. Desacords
1. En cas de desacord ocasional en l’exercici de la potestat parental, l’autoritat
judicial, a instància de qualsevol dels progenitors, ha d’atribuir la facultat de decidir
a un d’ells.
2. Si els desacords són reiterats o es produeix qualsevol causa que dificulti greument l’exercici conjunt de la potestat parental, l’autoritat judicial pot atribuir totalment
o parcialment l’exercici de la potestat als progenitors separadament o distribuir-ne entre ells les funcions de manera temporal, per un termini màxim de dos anys.
3.01.01. Projectes de llei
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3. En els procediments que se substancien per raó de desacords en l’exercici de la
potestat parental, els progenitors poden sotmetre les discrepàncies a mediació. Així
mateix, l’autoritat judicial els pot remetre a una sessió prèvia de caràcter obligatori
per tal que coneguin el valor, els avantatges, els principis i les característiques de
la mediació. Si així ho acorden les parts, a les quals cal escoltar, aquesta sessió pot
continuar, en el mateix moment o en un de posterior, amb una exploració del conflicte que les afecta.»
Article 5. Modificació de l’article 11 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol,
de mediació en l’àmbit del dret privat

Es modifica l’article 11 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, que queda redactat de la manera següent:
«Article 11. Sessió prèvia
1. En la sessió prèvia, les persones són assessorades sobre el valor, els avantatges,
els principis i les característiques de la mediació. En funció d’aquest coneixement
i del cas concret, decideixen si opten o no per la mediació. Si ho acorden les parts,
a les quals cal escoltar, la sessió es pot estendre a l’exploració del conflicte que les
afecta.
En el cas de sessió prèvia de caràcter obligatori, la manca d’assistència no justificada no està sotmesa a la confidencialitat i ha d’ésser comunicada a l’autoritat
judicial.
2. Les parts poden designar de comú acord la persona mediadora entre les inscrites en el Registre general del Centre de Mediació de Catalunya. Altrament, han
d’acceptar la que designi l’organisme responsable.
3. Les parts que decideixen iniciar la mediació que regula aquesta llei han d’acceptar les seves disposicions i les tarifes de la mediació, les quals s’han de facilitar
abans d’iniciar-la, llevat que gaudeixin del dret a la gratuïtat.
4. En els termes que estableix la legislació processal, quan el procés judicial ja
s’ha iniciat, l’autoritat judicial pot disposar que les parts assisteixin a una sessió
prèvia sobre la mediació si les circumstàncies del cas ho fan aconsellable. L’òrgan
públic corresponent facilita la sessió prèvia i vetlla, si escau, pel desenvolupament
adequat de la mediació.»
Article 6. Modificació de l’article 20 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol,
de mediació en l’àmbit del dret privat

Es modifica l’article 20 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, que queda redactat de la manera següent:
«Article 20. El Centre de Mediació de Catalunya
1. El Centre de Mediació de Catalunya és un òrgan adscrit al departament competent en matèria de dret civil mitjançant el centre directiu que en té atribuïda la
competència.
2. El Centre de Mediació de Catalunya té per objecte promoure i administrar la
mediació i altres mètodes alternatius de resolució de conflictes i facilitar-hi l’accés.»
Article 7. Modificació de l’article 22.d) de la Llei 15/2009, del 22 de
juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat

Es modifica la lletra d) de l’article 22 de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, que queda redactat de la manera següent:
«Article 22
d) Complir la funció deontològica i disciplinària respecte als col·legiats que exerceixen la mediació i vetllar perquè el conjunt de col·legiats compleixin les obliga
cions d’informació als clients, foment i subjecció a la mediació que els imposen les
lleis o els codis deontològics respectius».
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Article 8. Introducció d’una nova disposició addicional, la quarta, a la
Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat

S’introdueix la disposició addicional quarta a la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de
mediació en l’àmbit del dret privat, amb la redacció següent:
«Disposició addicional quarta. Informació a les persones sobre la resolució extrajudicial dels conflictes i foment dels acords per part dels professionals col·legiats.
En llurs àmbits respectius de funcions, els professionals col·legiats han d’informar llurs clients de la conveniència de gestionar i resoldre els conflictes que els afectin per mitjà d’acords extrajudicials i informar-los sobre la mediació i altres fórmules
de resolució de conflictes previstes legalment, diferents a l’acció judicial, en els termes previstos per les lleis i per llurs codis deontològics respectius. En els mateixos
termes, han de procurar resoldre els conflictes que puguin tenir en l’exercici de la
professió amb llurs clients, companys o altres persones per mitjà de la mediació o
altres formes extrajudicials de resolució de conflictes.»
Disposició addicional. Canvi de denominació del Centre de Mediació de
Dret Privat de Catalunya

Es canvia la denominació del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya per la de Centre de Mediació de Catalunya. Totes les referències que la Llei
15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, així com la resta
de normativa vigent, facin al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s’han
d’entendre fetes al Centre de Mediació de Catalunya. En la seva activitat ordinària,
el Centre també pot emprar la denominació «Centre ADR Justícia» o d’altres que
estiguin referides de manera inequívoca a la gestió de la resolució extrajudicial de
conflictes.
Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor al cap de tres mesos d’haver estat publicada en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Antecedents del Projecte de llei
Bloc 1

01. Memòria preliminar:
01.01. Informe de la Direcció General de Pressupostos, d’1 d’octubre de 2018
01.02. Acord del Govern, de 9 d’octubre de 2018, pel qual s’aprova la memòria
preliminar de l’Avantprojecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil
de Catalunya, en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la sessió informativa sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei
15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, en relació amb el
canvi de denominació del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
01.03. Fitxa resum de l’Acord del Govern
02. Preguntes formulades en la consulta pública prèvia
03. Propostes i aportacions a la consulta pública prèvia:
03.01. ADN LLIBERTAT
03.02. Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya
03.03. Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
03.04. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
03.05. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
03.06. Elisabet Barnadas
03.07. Fundació Universitat de Girona
03.08. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
03.09. Javier Wilhelm Wainsztein UPF
04. Informe de retorn de la consulta pública prèvia, de 14 de novembre de 2018
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05. Nota del Grup de Mediació de la Comissió de Codificació de Catalunya, de
26 de març de 2019
06. Avantprojecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la sessió informativa sobre
mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009,
del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat
07. Memòria general, de 31 d’octubre de 2019
08. Memòria d’avaluació d’impacte, de 31 d’octubre de 2019
09. Informe jurídic preliminar, de 26 de novembre de 2019
10. Tràmit de consulta interdepartamental:
10.01. Observacions de l’Oficina del Govern, de 28 de novembre 2019, i resposta
10.02. Observacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 20
de novembre de 2019
10.03. Resposta a les observacions del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies
11. Petició d’informe d’impacte pressupostari - DEP VEH, de 27 de novembre
de 2019
12. Petició d’informe d’impacte de gènere - Institut Català de les Dones, 27 de
novembre de 2019
13. Petició d’informe a la Secretaria d’Administració i Funció Pública, de 27 de
novembre de 2019
14. Memòria general actualitzada, de 2 de desembre de 2019
15. Avantprojecte de llei sotmès al Consell Tècnic de 3 de desembre de 2019
16. Certificat del Consell Tècnic del dia 3 de desembre de 2019
Bloc II

17. Tràmit d’audiència:
17.01. Escrit de 9 de desembre de 2019 atorgant el tràmit d’audiència fins el 15
de gener de 2020
17.02. Llistat d’entitats i corporacions a les quals es va donar audiència
18. Al·legacions formulades en el tràmit d’audiència:
18.01. Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya
18.02. Consell d’Il·lustres Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya
18.03. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
18.04. Col·legi de Pedagogs de Catalunya
18.05. Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, España, GEMME
19. Edicte de 10 de desembre de 2019, pel qual se sotmet a informació pública
l’Avantprojecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya,
en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la sessió informativa sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22
de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat
20. Certificats dels Serveis Territorials del Departament de Justícia de Girona,
Tarragona, les Terres de l’Ebre i Lleida
21. Informe de la DG de Pressupostos, de 2 de desembre de 2019
22. Informe de l’Institut Català de les Dones, de 16 de desembre de 2019
23. Informe de l’Oficina d’Organització de l’Administració i del Sector Públic de
la DG d’Administració Digital, de 20 de desembre de 2019
24. Memòria valorativa dels informes emesos i de les al·legacions formulades en
el tràmit d’audiència, de 4 de febrer de 2020
25. Informe jurídic final, de 20 de febrer de 2020
26. Avantprojecte de llei resultant dels tràmits d’informes, audiència i informació pública, sotmès al Consell Tècnic de 25 de febrer de 2020
27. Fitxa resum de l’Avantprojecte de llei
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28. Certificat del Consell Tècnic del dia 25 de febrer de 2020
29. Annex - Comprovants de notificació del tràmit d’audiència pública
N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 60636).
D’acord amb l’article 138.1 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, s’admet a
tràmit la sol·licitud del Govern de tramitació en lectura única davant el Ple. La sol·licitud és en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una propera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de
Catalunya
202-00035/12
INICI DE LA TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA
Reg. 60865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020

Acord: atès que la ILP de la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003,
d’universitats de Catalunya (tram. 202-00035/12) ha assolit un nombre de signatures
superior a l’exigit per l’article 3 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, de conformitat amb el que estableixen els articles 14 i concordants
de la dita Llei i 114 i concordants del Reglament, s’admet a tràmit la Proposició de
llei, se n’ordena l’inici de la tramitació parlamentària i la publicació en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya.
Proposició de llei de modificació de la llei d’universitats catalanes
Exposició de motius

La pujada del 66% dels preus de les matrícules universitàries l’any 2012 ha tingut uns efectes molt nocius per al conjunt de la societat catalana. Des que aquesta
es dugué a terme, el nombre d’estudiants que accedeixen a les universitats catalanes
ha disminuït gairebé cinc punts percentuals (del 48,2 al curs 2011-2012 fins al 43,5
al curs 2017-2018) respecte a la població de divuit anys i ha provocat que Catalunya
passés de ser la cinquena comunitat autònoma amb més estudiants universitaris a
ser-ne la novena.
Aquest augment en el cost dels preus públics va provocar que Catalunya passés a
ser la Comunitat Autònoma on és més car estudiar a la universitat. Això situa als qui
estudien a Catalunya en clar desavantatge respecte a la resta d’estudiants de l’Estat
Espanyol. Fins al punt que, estudiar el grau més barat de Catalunya costa més diners
que estudiar el grau més car d’altres tretze Comunitats Autònomes.
El curs 2015-2016 la mitjana del preu del crèdit a l’Estat Espanyol era de 27’23 €,
mentre que a Catalunya es pagava a 41’17 €. Aquestes dades no han variat des del
curs esmentat a causa de la congelació de preus i, per tant, ens trobem que els estudiants han de pagar el 25% del cost de la matrícula, el més alt permès per l’administració central, en comparació al 15% les comunitats que menys paguen.
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Com a resposta a aquesta situació, diversos col·lectius universitaris s’han organitzat al voltant de la demanda de la rebaixa dels preus. D’entre aquests trobem el
manifest conjunt de l’Associació Catalana de les Universitats Públiques (ACUP, formada pels rectors de les 8 universitats públiques catalanes), el posicionament públic
del Consell d’Estudiants de les Universitats Catalanes i les diferents mobilitzacions
convocades per sindicats estudiantils –fins a quatre en els darrers dos anys.
És per això que l’educació pública, en tant que columna vertebradora de la societat catalana, ha de ser universal, de qualitat i ha de treballar per la cohesió social
i la igualtat d’oportunitats. Per tal que les universitats catalanes siguin el pilar fonamental de la construcció d’una societat més justa, s’ha de garantir l’accessibilitat i
frenar l’expulsió dels estudiants per motius econòmics.
La rebaixa dels preus públics universitaris facilitaria l’accés als estudis superiors, disminuint-ne la discriminació per motius socioeconòmics i generant una major cohesió en termes socials. D’aquesta manera, s’aconseguiria reduir les barreres
d’entrada i es fomentarien els mèrits i les capacitats personals com a garant d’accés
a l’educació universitària.
Text articulat
Article 1. Objecte

Aquesta llei té per objecte determinar un marc català dins del sistema de preus
fixats per l’Estat en l’àmbit de les universitats, a fi de vetllar per l’accés universal a
l’ensenyament universitari a Catalunya i dins de l’àmbit de competències de la Generalitat.
Article 2. Modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats
de Catalunya

Es modifica l’article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de
Catalunya, com segueix:
Article 117. El finançament universitari

3. Correspon al Govern de la Generalitat aprovar els preus públics dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols universitaris oficials i la resta de drets legalment establerts.
Amb caràcter ordinari els preus públics dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols universitaris oficials fixats per Decret de Presidència se situaran dins
de la meitat inferior de la forquilla de preus prevista per cobrir els costos de l’ensenyament universitari en cada un dels apartats de l’article 81.3 b) de la Llei orgànica
6/2001, del 21 de desembre, d’universitats.
Disposició transitòria

Amb caràcter transitori els preus públics dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols universitaris oficials fixats per Decret de Presidència se situaran
dins els dos primers terços de la forquilla de preus prevista per cobrir els costos de
l’ensenyament universitari en cada un dels apartats de l’article 81.3 b) de la Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d’universitats, durant els quatre anys posteriors
a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Disposició derogatòria

Es deroguen quantes disposicions s’oposin, es contradiguin o siguin incompatibles amb el contingut d’aquesta Llei.
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Disposicions finals
Primera

Aquesta llei entrarà en vigor 20 dies després de la seva aprovació i publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Segona

L’afectació econòmica que eventualment produeixi aquesta llei sobre el pressupost no tindrà efectes fins a l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent
a l’exercici pressupostari immediatament posterior a la data d’aprovació d’aquesta
llei. La llei entrarà en vigor 20 dies després de ser aprovada.
Tercera

S’autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les disposicions necessàries per
al desenvolupament i el compliment d’aquesta Llei.
Barcelona, 11 de desembre de 2018
Comissió Promotora de la iniciativa legislativa popular
N. de la r.: Els antecedents de la Proposició de llei poden ésser consultats a l’Arxiu
del Parlament.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 13.03.2020 al 26.03.2020).
Finiment del termini: 27.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

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
ACORD SOBRE LA TRAMITACIÓ
Mesa del Parlament, 10.03.2020

S’acorda deixar sense efecte l’acord de la Mesa del dia 25 de febrer de 2020 d’assignació a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, com a comissió tramitadora
i l’obertura del termini de deu dies per a presentar-hi esmenes a la totalitat.

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020

D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus,
s’acorda de proposar al Ple que sigui tramitada pel procediment de lectura única.
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’exigència del pagament del deute que
hauria defraudat l’expresident Jordi Pujol a l’Agència Tributària
250-01141/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.03.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del
13.03.2020 al 16.03.2020).
Finiment del termini: 17.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

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

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.03.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2020 al 23.03.2020).
Finiment del termini: 24.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

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

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.03.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2020 al 23.03.2020).
Finiment del termini: 24.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

3.10.25. Propostes de resolució

20

BOPC 569
12 de març de 2020

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

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.03.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2020 al 23.03.2020).
Finiment del termini: 24.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

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

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.03.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2020 al 23.03.2020).
Finiment del termini: 24.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

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

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.03.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2020 al 23.03.2020).
Finiment del termini: 24.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

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

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.03.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2020 al 23.03.2020).
Finiment del termini: 24.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

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

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.03.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2020 al 23.03.2020).
Finiment del termini: 24.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

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
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.03.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2020 al 23.03.2020).
Finiment del termini: 24.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

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
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.03.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2020 al 23.03.2020).
Finiment del termini: 24.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.
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Proposta de resolució de suport als drets dels treballadors de la
planta automobilística de Nissan Motor Ibérica
250-01203/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.03.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2020 al 23.03.2020).
Finiment del termini: 24.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

Proposta de resolució sobre l’educació en valors a les escoles i els
instituts
250-01204/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.03.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2020 al 23.03.2020).
Finiment del termini: 24.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

Proposta de resolució sobre la declaració de la Diada de Sant Jordi
com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat
250-01205/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.03.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2020 al 23.03.2020).
Finiment del termini: 24.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

3.10.25. Propostes de resolució

23

BOPC 569
12 de març de 2020

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a
impulsar el projecte del centre recreatiu i turístic Hard Rock a Vilaseca i Salou
250-01206/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.03.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2020 al 23.03.2020).
Finiment del termini: 24.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets i les llibertats
dels ciutadans per la inacció de les administracions públiques davant
dels talls de l’avinguda Meridiana, de Barcelona
250-01207/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.03.2020.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.03.2020 al 23.03.2020).
Finiment del termini: 24.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

Proposta de resolució sobre la carretera C-31 al pas pel Garraf i el
Baix Penedès
250-01209/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 60552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de
resolució sobre la C-31 al seu pas per les comarques del Garraf i el Baix Penedès,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

La carretera C-31 al seu pas per la comarca del Garraf fins al Vendrell, al Baix
Penedès, ha patit al llarg del temps diverses transformacions, la més important la
construcció de l’autopista C-32 que constitueix una alternativa ràpida per travessar
amb dues comarques, però de pagament.
Amb l’objectiu d’alleugerar els impactes de la C-31 que inicialment travessava els
nuclis urbans del Vendrell, Calafell, Segur de Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova i la
Geltrú i Sitges, es van anar adoptant diverses mesures com ara la gratuïtat de la C-32
3.10.25. Propostes de resolució
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entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, la construcció de la variant de Vilanova i la Geltrú,
i més endavant la de Calafell. Així ara, la C-31 ja només travessa els nuclis de Segur
de Calafell, Cunit i Cubelles, generant però encara, un fort impacte sobre aquests nuclis, atès que constitueix la alternativa a la C-32 de pagament.
Semàfors, passos de zebra, rotondes i altres mesures de pacificació del trànsit,
són encara insuficients per garantir la seguretat dels nombrosos vianants que fruit
de les normals dinàmiques ciutadanes, han de travessar contínuament aquesta via
el que està generant malestar entre la població que s’ha organitzat per fer sentir les
seves legítimes i justes reivindicacions.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Estudiar i dur a terme, de forma consensuada amb els ajuntaments afectats,
millores a la travessa urbana de la C-31 pels nuclis urbans de Segur de Calafell, Cunit i Cubelles a fi de pacificar el trànsit i garantir la seguretat dels vianants que la
travessen.
2. Mentre no es duguin a terme les mesures acordades, dur a terme les accions
necessàries per tal d’establir la gratuïtat del peatge de la C-32 de Cubelles i Calafell
pels residents a les comarques afectades.
Palau del Parlament, 4 de març de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,
SP PPC

Proposta de resolució sobre el sostre del gimnàs de l’Escola Mitja
Costa, de Montcada i Reixac
250-01210/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 60554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, diputat,
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el sostre del gimnàs de l’Escola
Mitja Costa a Montcada i Reixac (Vallès Occidental), per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Educació, amb el text següent:
Exposició de motius

A finals de gener d’enguany el temporal Glòria va causar força estralls arreu de
Catalunya, un dels casos és el del fals sostre del gimnàs de l’Escola Mitja Costa a
Montcada i Reixac que va deixar al descobert el sostre del mateix que és d’uralita, i
per tant, arran de la problemàtica que genera aquest tipus de material per la presència d’amiant hauria de ser substituït.
Ha estat precisament la necessitat de substituït aquest sostre, el que ha provocat
la decisió no reparar el fals sostre del gimnàs, al·legant que quan es canviï el sostre, ja
s’instal·larà un nou fals sostre.
Això però, significa que el sostre queda directament exposat a l’interior del gimnàs la qual cosa ha generat l’alarma de mares i pares que han hagut de recollir signatures, per tal de demanar que s’arrangi el fals sostre el més ràpidament possible
per evitar aquesta exposició directa dels alumnes del centre al sostre amb amiant.
3.10.25. Propostes de resolució
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Com sigui que mantenir la situació actual, amb exposició directe al sostre amb
problemes d’amiant, no sembla gens recomanable.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir immediatament la seguretat del sostre de l’Escola Mitja Costa a
Montcada i Reixac (Vallès Occidental), tot adoptant les mesures necessàries que
evitin la exposició directe dels alumnes al sostre amb problemes d’amiant.
2. Programar a la major brevetat possible durant aquest any 2020, la substitució
del sostre d’uralita de l’Escola Mitja Costa, de manera que permeti una solució definitiva al problema exposat.
Palau del Parlament, 4 de març de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Daniel Serrano Coronado, Santi
Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC

Proposta de resolució sobre el servei de farmàcia a Santa Perpètua
de Mogoda
250-01211/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 60641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert
Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la
Proposta de resolució sobre el servei de farmàcia a Santa Perpètua de Mogoda, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

L’any 2011 el Govern de la Generalitat va prendre la decisió de reduir els horaris
d’atenció primària i tancar els serveis d’urgències en moltes poblacions de Catalunya. Aquests fets van provocar el tancament dels serveis de farmàcies les 24 hores.
Actualment no és obligatori tenir una farmàcia oberta en servei 24 hores, si no hi ha
servei d’atenció urgent i continuada en la població, el que allunya el servei de farmàcia del que hauria de ser i el paper que hauria de tenir com a servei comunitari.
Aquesta situació afecta a la qualitat de vida dels ciutadans afectats, ja que no
tothom pot desplaçar-se d’una població a l’altre, i més, quan no es compta amb els
serveis de transport públic nocturn que connectin les poblacions amb una mínima
freqüència, i moltes vegades es necessita aquest servei de manera urgent.
Aquest és el cas de Santa Perpètua de Mogoda, una població de 25.799 habitants,
els quals es veuen obligats a desplaçar-se a Mollet, La Llagosta o Sabadell, en cas de
necessitar un fàrmac d’urgències.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir una negociació amb l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i els serveis de farmàcia per tal d’establir
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un mecanisme i un calendari que permeti garantir el servei de farmàcia durant les
24 hores a Santa Perpètua de Mogoda.
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas,
diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’Hospital d’Igualada
250-01212/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 60642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
l’Hospital d’Igualada, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut,
amb el text següent:
Exposició de motius

El mes d’abril de 1994 la junta de l’Hospital Comarcal d’Igualada i el patronat
de la Fundació Assistencial de l’Anoia, amb l’impuls i també amb la participació
activa del Servei Català de la Salut i dels màxims responsables del Departament de
Sanitat i Seguretat Social, van constituir la Fundació Sanitària d’Igualada. Uns mesos després, a principis de setembre, va començar a funcionar la nova entitat com
un sol hospital nascut de la suma de dues institucions hospitalàries apreciades per la
comunitat i que l’evolució de la sanitat va portar a treballar definitivament en comú.
La nova fundació va representar una aposta de futur, necessària per garantir la
continuïtat d’una assistència hospitalària de qualitat a l’Anoia. Aquell objectiu
va comportar notables esforços a les persones i organitzacions vinculades al projecte, que van respondre amb professionalitat i sentit del deure.
Van ser uns anys treballant en dos edificis separats per 300 metres però que causava moltíssimes disfucionalitats de circuits entre els serveis comportant molèsties als pacients, treballadors i a més, amb la precarietat de les instal·lacions donada
l’antiguitat dels edificis. Es va promoure, així, la construcció d’un nou edifici.
L’any 2006 la Fundació Sanitària d’Igualada va traspassar tota l’activitat al Consorci Sanitari de l’Anoia constituït formalment l’any 2001 i que actualment és l’òrgan que gestiona l’entitat. El març de 2007 va entrar en ple funcionament el nou
hospital amb el trasllat de pacients i de personal.
El Consorci Sanitari de l’Anoia ha apostat, des de fa temps, pel desenvolupament
d’instruments i activitats que facilitin aproximar-se a la ciutadania, dins el Consorci s’apleguen l’atenció primària, i l’especialitzada, a través de l’Hospital d’Igualada,
i els serveis de salut mental.
Les Conselleries d’Empresa i Coneixement i Salut s’han compromès a facilitar que
durant l’any 2020 l’Hospital d’Igualada passi a ser un Hospital Universitari, el que facilitaria acollir la formació de Metges Interns Residents (MIR) i la seva posterior incorporació als centres del territori.
En el projecte de pressupostos de l’any 2020 hi ha diverses inversions previstes
pel centre, en infraestructures i millora dels sistemes d’informació.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu, per mitjà des les accions
i els acords necessaris, que l’Hospital d’Igualada del Consorci Sanitari de l’Anoia
passi a ser considerat Hospital Universitari al llarg de l’any 2020.
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits

Proposta de resolució sobre la Fundació Hospital Sant Joan de Déu
de Martorell
250-01213/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 60643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

La Fundació Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell proporciona servei
d’atenció sanitària a tretze municipis de les comarques del Baix Llobregat, Alt Penedès i Anoia, sent el centre de referència per a una població de 160.000 habitants.
L’hospital és l’únic centre d’atenció especialitzada d’aguts a la zona del Baix
Llobregat Nord, però la seva estructura actual és insuficient per donar resposta a la
demanda assistencial que hi ha actualment a la seva àrea d’influència. L’hospital pateix mançanes estructurals i una insuficiència pressupostària que provoca demores
en les llistes d’espera.
Actualment aquest centre hospitalari pateix unes llistes d’espera desmesurades,
com el cas de traumatologia amb 147 dies d’espera, dermatologia amb 101 dies d’espera, cardiologia amb 125 dies d’espera o amb 123 dies d’espera per fer-se una ecocardiografia.
Aquesta situació suposa un perjudici important per a la població de referència d’aquest centre, generant i agreujant els problemes de salut de les persones i provocant
una rebaixa de la qualitat de l’assistència sanitària. A més, també acaba generant més
reconsultes a l’atenció primària i als serveis d’urgències del propi hospital, provocant
el seu col·lapse.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar els recursos adients a
l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell per portar a terme les millores necessàries
per donar resposta a la demanda assistencial generada en la seva àrea d’influència i
disminuir les llistes d’espera, tant en proves diagnòstiques, en visites a l’especialista,
com en intervencions quirúrgiques.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències
d’atenció primària a Esparreguera
250-01214/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 60644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
la construcció d’un centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) a Esparreguera,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El CAP d’Esparreguera dona servei a les poblacions d’Esparreguera, el Bruc,
Abrera i Collbató, amb una població de referència de 41.256 persones. L’horari del
CAP d’Esparreguera és de dilluns a diumenge de 8 a 24h. Fora d’aquest horari els
pacients s’han d’adreçar a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell o al CUAP La
Solana (obert les 24 hores) de Sant Andreu de la Barca.
En quatre anys, aquest centre d’atenció primària ha patit tres canvis en la seva
direcció sense que s’hagi informat als ajuntaments afectats els motius de cessament
dels equips directius dels centres ni els plans de treball de les noves direccions.
Aquest centre assistencial pateix un problema crònic de gestió de cues i usuaris.
En el cas d’Abrera, s’han retallat professionals i proves mèdiques.
El Departament de Salut es va comprometre amb els municipis d’Esparreguera,
Abrera i Collbató a construir un CUAP a la zona per descongestionar l’Hospital de
Martorell i que estigués prou apartat del CUAP de Sant Andreu de la Barca.
Segons dades del Departament de Salut, més del 50% de les visites que es porten
a terme als serveis d’urgències s’atenen als hospitals, sent més de la meitat d’aquestes urgències de baixa complexitat. Per tant, aquestes urgències de baixa complexitat
es podrien atendre als CUAP.
Part de les urgències de baixa i mitjana intensitat de la zona nord del Baix Llobregat es podrien atendre a Esparreguera si es comptés amb un CUAP, descongestionant així les urgències de l’Hospital de Martorell.
Aquesta decisió no solucionarà les demandes de la població de referència del
CAP d’Esparreguera, sobretot als veïns i veïnes que tenen problemes de mobilitat o
que no compten amb vehicle per poder desplaçar-se.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aprovar, durant el 2020, el projecte per a la construcció d’un centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) a Esparreguera, destinant els recursos necessaris.
2. Garantir el pla d’execució, calendarització i posada en marxa del CUAP a Esparreguera en el termini màxim d’un any.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits
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Proposta de resolució sobre la unitat de VIH de Lleida
250-01215/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 60645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, 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 la unitat de VIH de Lleida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

La unitat de VIH de Lleida es va traslladar, l’any 2016, des de l’Hospital Arnau
de Vilanova de Lleida a un pavelló que es troba dins del recinte de l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida. En el moment del trasllat el Departament de Salut
va informar que la nova ubicació era provisional i que en un màxim de sis mesos es
traslladaria a un lloc nou. Però, després de quatre anys, la unitat de VIH encara
es troba a l’Hospital Universitari Santa Maria.
Actualment el lloc on es troba aquesta unitat pateix una situació deplorable i
unes mancances que afecten tant als pacients com els treballadors. L’espai on estan ubicats no compta amb una sala d’espera, no existeix un sistema per trucar als
pacients de forma anònima i, per tant, no se’ls garanteix el seu dret a la intimitat.
A més, des del passadís on han d’esperar els pacients el seu torn de visita s’escolten
les converses que es porten a terme en algunes consultes. L’espai tampoc compta
amb un pla d’evacuació i les sortides d’emergències no estan senyalitzades. A aquestes mancances s’hi ha d’afegir la falta de ventilació d’algunes consultes que provoquen cefalees als treballadors per possibles hipòxies.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar els recursos necessaris per
habilitar els espais adequats que garanteixin una atenció assistencial de qualitat als
pacients adscrits a la unitat de VIH de Lleida.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els catalans a l’exterior
250-01216/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 60647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les catalanes i catalans a l’exterior, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:
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Exposició de motius

Amb l’esclat de la crisi econòmica de 2008, milers de catalans van emigrar a la
recerca de noves oportunitats. Si mirem les dades, durant la dècada de 2008 a 2018
han marxar un total de 139.468 catalans, unes dades que manifesten la profunditat
de la crisi econòmica al nostre país. Aquest fet implica no només la impossibilitat per
a garantir unes condicions de vida dignes per a milers de catalans que van haver de
buscar oportunitats en altres països, sinó que a més suposa una gran pèrdua de capital
per al propi desenvolupament de Catalunya.
Tampoc podem obviar que la gestió de la crisi econòmica va estar acompanyada
de polítiques neoliberals que lluny de fer front a l’augment de la desi-gualtat i l’exclusió van aprofundir encara més la pèrdua de drets socials per a amplis sectors de
la nostra societat. Una mostra és l’aprovació al 2011 per part de Convergència i Unió
i el Partit Popular de la Llei 10/2011 de simplificació i millorament de la regulació
normativa, on els drets de la població retor-nada es van veure retallats, eliminant la
possibilitat d’inserció i fent inoperativa la llei de retorn aprovada al 2002.
Al 2011 el Partit Popular i Convergència i Unió van retallar la Llei 25/2002 de
mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents. Unes retallades que van a eliminar la possibilitat d’accedir a la condició de retornats als descendents de catalans, allargar el període mínim de residència a l’exterior, fent quasi
bé impossible que l’emigració catalana més recent pugui accedir-hi i van excloure a
aquelles persones que no estan inscrites en els Consolats d’Espanya.
A l’àmbit de Catalunya, el propi Estatut d’Autonomia de 2006 reconeix en el
seu article 7.2 que gaudeixen de la condició política de catalans «els espanyols residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i
també llurs descendents que mantenen aquesta ciutadania». En quant a polítiques
de retorn, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix en el seu article 138 que
correspon a la Generalitat en matèria d’immigració: «La promoció i la integració de
les persones retornades i l’ajuda a aquestes, i l’impuls de les polítiques i les mesures
pertinents que en facilitin el retorn a Catalunya».
Sens dubte, estem lluny de revertir les conseqüències econòmiques i socials que
va generar la crisi econòmica iniciada en 2008. No obstant això, hem d’avançar en
polítiques que permetin reduir la desigualtat i l’exclusió social i que garanteixin
drets per a aquells sectors que van ser més afectats, entre els quals es troben aquelles
persones que davant la falta d’oportunitats van haver d’emigrar.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Realitzar un estudi i anàlisi de l’emigració i el retorn des de 2008 a 2019 l’actualitat amb la finalitat de conèixer les causes de l’emigració i les limitacions que
té les persones retornades, com per exemple l’accés a la Renda Garantia Ciutadana.
Donant així compliment a l’article 138 de l’Estatut d’Autonomia.
2. Reactivar l’Oficina d’Ajuda al Retorn i la Xarxa d’Intermediació i Selecció
Laboral en Origen (XILA) en coordinació amb els ens municipals i les comunitats
catalanes a l’exterior.
3. Creació d’un Pla de Retorn Digne per als catalans residents a l’exterior i els seus
descendents amb la finalitat de garantir els drets dels catalans a l’exterior com posa el
article 7.2 del Estatut d’Autonomia.
4. Revertir les retallades realitzades al 2011 en la llei 25/2002, incorporant en la
condició de retornats a descendents i persones no inscrites en els Consolats i escurçar els terminis.
Palau del Parlament, 5 de març de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,
GP CatECP
3.10.25. Propostes de resolució

31

BOPC 569
12 de març de 2020

Proposta de resolució sobre els talls viaris per les concentracions al
carrer Barcelona de Girona
250-01217/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 60661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Carles Castillo Rosique, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els talls viaris per les concentracions reiterades al carrer Barcelona de Girona, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

Des del 17 de desembre de 2019, un grup de persones pertanyents a diferents
col·lectius partidaris de la secessió de Catalunya respecte de la resta d’Espanya es
concentren al carrer Barcelona de Girona. La concentració suposa el tall diari de
la intersecció del Carrer Barcelona amb el carrer Emili Grahit. La concentració suposa el tall del trànsit d’una de les principals vies d’accés per la mobilitat pública i
privada, i també afectacions viàries en carrers adjacents durant, aproximadament,
dues hores al dia.
Es produeixen també, segons han manifestat els veïns i veïnes de la zona, afectacions al nivell de mobilitat, 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.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a indicar amb caràcter immediat als
organitzadors dels talls diaris del carrer Barcelona una ubicació alternativa dins la
mateixa ciutat de Girona on puguin celebrar les seves concentracions diàries, que
faci raonablement compatible el dret de manifestació amb la resta de drets que cal
ponderar.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Carles Castillo Rosique, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units
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Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
3.10.60.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la
Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a
l’exercici 2017
256-00039/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 60561 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 10.03.2020

L’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut Català de Recerca
de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (del 13.03.2020 al 26.03.2020).
Finiment del termini: 27.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

Fascicle segon
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de
suport al sector agrari
401-00027/12
ACORD DE LA JUNTA
10.03.2020

L’agricultura i la ramaderia, que són uns dels principals motors de desenvolupament de diverses zones de Catalunya, s’han obert pas en unes condicions poc favorables, ja que pràcticament la meitat del territori català té més d’un 20% de pendent, fet que dificulta la pràctica de l’agricultura. A més, prop del 68% del Principat
és superfície forestal poc explotada. I encara cal remarcar que el 30% del territori
és superfície protegida.
Tanmateix, un 34,7% del territori català es destina a superfície agrícola, amb
més de 57.000 explotacions agràries, gairebé 12.000 de les quals inclouen la ramaderia. Aquestes explotacions situen el sector agroalimentari com un dels principals
motors de l’economia catalana i com a generador de llocs de treball i oportunitats
laborals arreu del territori.
Catalunya és actualment el segon clúster agroalimentari d’Europa, segons l’Observatori de Clústers d’Europa, i té un fort teixit empresarial local i multinacional, i
també centres de recerca i desenvolupament de primer nivell, com l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
No obstant això, la pagesia catalana, especialment el sector de la fruita dolça,
pateix una crisi de preus que posa de manifest la inequitat existent en la cadena de
valor agroalimentària i posa en qüestió la viabilitat econòmica de les explotacions,
el model d’agricultura familiar tan arrelat a Catalunya i la possibilitat que aquest
tingui un relleu generacional que és imprescindible per a fixar població al territori
i evitar-ne el despoblament.
L’agricultura, la producció d’aliments i el dret a l’alimentació de la ciutadania
són elements bàsics per a una societat sana i per a una alimentació sana, segura i de
qualitat. Per això, la sobirania i la seguretat alimentàries, el proveïment d’aliments
i l’existència de productors d’aquests aliments representen un punt fonamental d’un
país equilibrat territorialment i socialment.
Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya, davant de la crisi de preus
que pateix el sector productor de fruita dolça i la que afecta altres sectors productius
del camp català, manifesta la seva solidaritat amb els pagesos i pageses afectats i fa
seva la demanda d’uns preus justos per a la pagesia catalana.
El Parlament de Catalunya subratlla, una vegada més, la necessitat d’assegurar la
sostenibilitat econòmica de les explotacions agrícoles i ramaderes, perquè la pagesia
i la ramaderia són imprescindibles per a assegurar un territori vertebrat econòmicament que sigui font d’ocupació i de fixació de la població als pobles i comarques
de Catalunya.
Finalment, el Parlament de Catalunya expressa el seu compromís de continuar
treballant per l’assoliment d’uns preus justos i d’una cadena de valor agroalimentari
justa i equitativa en totes les baules, i es compromet a donar suport a les polítiques
encaminades a dinamitzar l’economia del món rural en la línia de frenar el despoblament i l’abandonament de l’activitat primària agrícola, ramadera i forestal, i a
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impulsar accions per a fer front a la crisi de preus dels productors d’aliments, i insta
a fer-ho coordinadament amb totes les administracions.
Palau del Parlament, 10 de març de 2020
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula
i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sán
chez, GP CatECP, portaveus; Alejandro Fernández Álvarez, representant, SP PPC

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 544/XII, relativa a l’Informe
de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi dels comptes de les empreses
públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes
no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als
exercicis del 2015 i el 2016
290-00500/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 60559 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 544/XII, relativa a
l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la
Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del 2015 i el 2016 (tram. 29000500/12), us informo del següent:
Amb relació a l’observació que els resultats negatius constants en el temps qüestionen la viabilitat i la capacitat d’algunes entitats per sobreviure sense subvencions
o aportacions públiques, cal indicar que en la majoria de casos, per la pròpia naturalesa i normativa de creació, aquestes entitats tenen establert un finançament basat
en l’obtenció de transferències per part de la Generalitat. Per aquest motiu, cal contextualitzar l’esmentada consideració en les peculiaritats de finançament en l’àmbit
del sector públic, que en la majoria dels casos es financen amb l’aportació anual de
la Generalitat. Això, sens detriment que, complementàriament, l’obtenció d’ingressos addicionals contribueix a una millora en el finançament global de cada entitat.
Pel que fa a les entitats relacionades en l’esmentat informe amb fons propis negatius i finançament significatiu amb ingressos propis, cal indicar que excepcionalment, en algun cas, la reducció significativa d’ingressos per prestació de serveis es
justifica pel context de la situació econòmica dels exercicis analitzats (2015 i 2016),
que van generar unes pèrdues més elevades, i que finalment van ser compensades
per les corresponents transferències de la Generalitat. No obstant això, mitjançant
els corresponents òrgans de govern s’estan establint accions per millorar l’obtenció
d’ingressos propis, addicionals a la transferència de cada exercici.
Pel que fa a la situació actual d’aquestes entitats, amb caràcter general s’ha mantingut, si bé en determinats casos, en què el desequilibri provenia de pèrdues d’exercicis anteriors, aquesta disminució patrimonial es va millorant de forma gradual
mitjançant l’aplicació d’una part dels excedents a la compensació d’aquestes pèrdues, mitjançant les corresponents mesures de racionalització en cada exercici i amb
un escenari a mitjà termini.
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En relació amb les mesures que s’han dut a terme per tal de millorar la qualitat
de la informació comptable i facilitar les comparatives podem assenyalar els següents avenços realitzats des del període al qual fa referència l’informe IF1/2019:
– S’ha publicat l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual s’aprova el Pla
general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya
– En aplicació de l’Ordre anterior s’ha aprovat la Instrucció 1/2019 de la Intervenció General: Informació economicofinancera del sector administracions públiques - SEC. Un dels objectius de la Instrucció és harmonitzar la informació.
– En aquests moments s’està implantant un aplicatiu de comptabilitat pública a
les entitats del sector públic: PANGEA, amb el qual s’aconseguirà la consolidació de les
dades comptables de tot el sector públic de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 20 de febrer de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 570/XII, sobre la igualtat de
tracte i la no-discriminació en el treball
290-00525/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 60420 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 10.03.2020

A la Mesa de la comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 570/XII del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de tracte i la no-discriminació en el treball.
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
següents: 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. Cal
destacar que aquestes places estan dotades de recursos propis del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
Recordar què si s’aproven els pressupostos existeix l’Acord per facilitar l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2020 entre el Govern de
la Generalitat i el Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem en què al punt 17
es fa referència a:
«Combatre la sinistralitat laboral i la precarietat. S’acorda reforçar el personal
de la Inspecció de treball dotant en els propers 2 anys 10 places addicionals a les
ofertes per la inspecció de Treball de Catalunya, així com l’habilitació de 35 subinspectors més.»
Destacar què, la Inspecció dóna impuls al compliment de la igualtat efectiva entre dones i homes, i compta, des de fa anys amb personal especialitzat en matèria de
discriminació de gènere, així un equip a Barcelona, que ha estat reforçat, i de manera individualitzada a la resta de territoris (Girona, Tarragona i Lleida).
Cada any i com no podia ser d’altra manera, la Inspecció de Treball ja té dins
dels seus objectius estratègics la planificació d’actuacions en matèria de relacions
laborals respecte a la tutela i promoció de la igualtat de tracte i oportunitat i de la
no discriminació en el treball que es duu a terme per aquest personal especialitzat.
D’altra banda, en el marc del Consell de Relacions Laborals, la Comissió d’Igualtat i el grup de treball de Bretxa Salarial, sota l’objectiu estratègic per a la promoció
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de la igualtat d’oportunitat, es defineixen activitats de difusió amb incursió territorial i es posen a disposició eines de suport amb planificació anual per al 2020.
Una de les eines és la del Registre Salarial a les empreses que permet donar compliment a la normativa laboral, que estableix que totes les empreses estan obligades
a portar un Registre Salarial. Es una eina pràctica i gratuïta, per prendre consciència
de les desigualtats salarials a les empreses i facilitar transparència sobre les causes
que les generen. Amb aquest registre es persegueix avançar en la igualtat retributiva,
reduint les diferències salarials de gènere i incorporant sistemes per compartir, de
manera transparent, l’estat de la qüestió a les empreses i organitzacions.
El passat 17 de febrer de 2020 es va fer una roda de premsa sobre l’informe Evolució de la bretxa salarial de gènere a Catalunya, i es va donar a conèixer aquesta
nova eina. Per a més informació en el següent enllaç (https://govern.cat/salapremsa/
notes-premsa/382731/conseller-homrani-es-inacceptable-que-dones-cobrin-mitjana-23-percent-menys-que-homes-termes-anuals)
En quant a les mesures en pro de la igualtat de gènere el SOC parteix de:
– Implementar les lleis: Llei 13/2015 d’ordenació del sistema d’ocupació i del
SOC, Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes i Llei 5/2008 del dret de
les dones a eradica la violències masclista.
– Els temes en relació amb el gènere i l’ocupació que estan a l’agenda política (Pla de Govern, plans dels departaments). Cal ressenyar que el Pla de desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació 2019-2020, instrument estratègic de
planificació del SOC, incorpora per primer cop la transversalitat de gènere en la
diagnosi de la situació del mercat de treball i concreta com a situacions a prioritzar
en la participació de les polítiques actives d’ocupació les dones en situació de violència masclista i les dones monamarentals https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/
el-servei-public-docupacio-de-catalunya_soc/estrategia/
– Anàlisi de les discriminacions de gènere al mercat de treball
Això es concreta a la programació anual del SOC:
– Programa Treball i Formació, programa mixt de formació i treball que prioritza, entre d’altres, la participació de dones en situació d’atur de llarga durada i més
grans de 52 anys i/o en situació de violència masclista. La durada dels contractes és
de 12 mesos. Des del 2017 es prioritza la participació de les dones després de comprovar que en les primeres edicions la seva participació era inferior a la que corresponia pel seu pes en l’atur.
– Els programes Treball a les 7 comarques i Treball als barris subvencionen a entitats locals actuacions en igualtat de gènere: dispositius d’inserció laboral per a dones en situació de violència masclista, de reincorporació al mercat de treball, d’atur
de llarga durada, procedents de sectors en reestructuració, amb baixa qualificació
professional i accions per combatre la fractura digital social i de gènere.
– Programa 30 Plus, subvenciona a entitats locals actuacions d’orientació i
acompanyament a la inserció laboral adreçades a persones més grans de 30 anys en
situació d’atur de llarga durada que, per diferents circumstàncies, requereixen d’un
procés de reflexió i d’orientació per redirigir les seves trajectòries professionals, es
prioritza les dones en situació de violència masclista.
– Implementació de la Xarxa de les oficines de Treball en atenció a les situacions de violència masclista. Des del juliol de 2019 a cadascuna de les 69 oficines
de Treball hi ha 1 o 2 persones, que treballen en xarxa, per atendre les més de 5.000
demandants inscrites al SOC en situació de violència masclista. El SOC vol tractar
aquests casos amb una mirada especialitzada i diferenciada. Per a tal fi, s’han format equips en matèria de violències masclistes. Es pretén també explorar noves metodologies que incorporin elements de qualitat en l’atenció i acompanyament a les
dones. Aquest projecte té com a objectiu incrementar la inserció laboral de les dones
en situació de violència masclista i la seva participació en polítiques actives d’ocupació. Aquest projecte es concep totalment integrat en la Xarxa d’atenció a les si-
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tuacions de violència que hi ha al territori i s’estan desenvolupant les coordinacions
necessàries al territori amb els Serveis d’Atenció Especialitzada (SIE) del propi departament, els serveis d’atenció a les dones dels ajuntaments, mossos d’esquadra...
S’ha implementat un servei d’interpretació en els casos que la dona en situació de
violència masclista no parli ni català ni castellà.
– Projecte pilot de mentoria a l’oficina de Santa Coloma de Gramenet. En la cerca de nous programes que siguin eficaços per a les demandants d’ocupació en situació de violència masclista s’està desenvolupant un programa de mentoria on dones
que han reeixit d’una situació de violència o dones que són sensibles a aquestes problemàtica acompanyen a demandants d’ocupació en situació de violència masclista
que són ateses per l’oficina. L’objectiu és configurar una xarxa de dones que, formades en mentoria amb perspectiva de gènere, pugui fer acompanyaments qualificats
a dones ja identificades a les bases de dades del SOC. La principal àrea d’incidència
serà el treball d’aspectes pre-laborals d’aquestes dones sobre el reconeixement de
les violències viscudes i com aquestes violències afecten tots els aspectes de la seva
vida i, conseqüentment, la seva ocupabilitat.
Pel que fa als serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD), regulats per l’article 56 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista són serveis d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si escau, amb relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar. Aquests serveis formen
part de la Xarxa d’atenció i recuperació integral de les dones en situacions de violències masclistes, i es destinen especialment a les dones que pateixen situacions de
violència masclista.
Segons les dades de l’Observatori d’Igualtat de Gènere1, l’any 2018, a Catalunya hi havia 133 SIAD, els quals van atendre 26.762 dones, de les quals 10.247
estaven en situació de violència masclista. Les dones ateses per violència masclista en els SIAD venen registrant un progressiu increment anual des de l’any 2010.
Així, l’any 2010 només representaven el 15,7% de les dones ateses en aquests serveis, i l’any 2018 ja van representar el 38,3% del total de dones ateses.
El Pla estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere 2019-2022, aprovat per Acord
de Govern de 9 d juliol de 2019, preveu en desenvolupament del II Programa d’intervenció integral contra la violència masclista, l’increment dels serveis de la Xarxa
d’Atenció i Recuperació Integral, i per tant també dels SIAD.
L’Institut Català de les Dones (ICD) dona suport a 102 ens locals per als SIAD,
concretat en el finançament mitjançant contractes programa que articulen els mecanismes de coordinació entre administracions per reforçar aquests serveis així com
enfortir l’atenció a les dones a tot el territori català. L’any 2019, per a donar compliment a allò acordat en el II Programa d’intervenció integral contra la violència
masclista, l’ICD va incrementar els ajuts a aquests serveis en un 14% de pressupost,
i per a l’any 2020 és previst un increment de 2 M€, fins arribar als 5,1 M€, el qual
representarà una pujada total de fins al 64% en relació amb el 2018.
A més a més, s’amplia la xarxa de serveis residencials amb la posada en funcionament, durant l’any 2020 de 15 nous serveis substitutoris de la llar, amb capacitat
per atendre 60 unitats familiars. Alguns d’aquests serveis atendran dones amb determinades problemàtiques afegides que dificulten la seva recuperació, com és ara
el consum de drogues o trastorns mentals.
Així també, la xarxa de Serveis d’Intervenció Especialitzada creixerà l’any 2020
dels 8 serveis a 16. d’aquests 8 serveis, 5 entraran en funcionament al llarg de les
properes setmanes. Al llarg d’aquest any es posaran en marxa els 3 restants.
Finalment, cal tenir en compte que el passat 17 de setembre de 2019 es va aprovar per Acord de Govern del Pla d’acció de suport a les empreses en matèria d’igual1. http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/Observatori/03_dossiers_estadistics/Dossier_estadistic_
VM_novembre_2019.pdf
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tat d’oportunitats, promogut per la Direcció general d’Igualtat, donant compliment
a l’article 34 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes.
El Pla d’acció de suport a les empreses en matèria d’igualtat d’oportunitats contempla entre els seus objectius el de garantir un entorn de treball segur i intolerable
amb la violència masclista. Les actuacions desenvolupades durant 2019 han estat
les següents:
– 12 accions formatives arreu del territori adreçades, principalment, a empreses
que col·laboren i/o presten serveis al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, organitzacions empresarials i representats legals de les persones treballadores.
– Constitució del Grup de Treball per a l’Abordatge de la Violència a l’Àmbit Laboral, en el marc de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra
la Violència Masclista.
– Organització d’una jornada sobre assetjament sexual i per raó de sexe a la feina.
– Col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya en la formació d’una
xarxa de persones de referència a les Oficines de Treball per a l’atenció de dones
víctimes de violència.
– Elaboració d’un treball de camp sobre la violència que pateixen les dones migrades treballadores de les cures i de la llar.
– Elaboració d’un protocol/guia de drets de les treballadores de la llar i de les cures.
– Elaboració de materials i formació específica per a persones de referència de
les empreses (realitzat en el marc del Consell de Relacions Laborals).
– Edició de materials de difusió i distribució de 22.000 exemplars.
Barcelona, 20 de febrer de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 571/XII, sobre l’Observatori
Català de la Família i les polítiques de suport a les famílies en l’àmbit
municipal
290-00526/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 60421 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 10.03.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 571/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’Observatori Català de la Família i les polítiques de suport a les famílies
en l’àmbit municipal.
L’Observatori Català de la Família és l’òrgan col·legiat assessor i consultiu en
matèria de suport a les famílies, i fòrum de participació de les famílies mitjançant les entitats representatives dels seus interessos. L’art. 3.2, apartat d del Decret
347/2004, de 20 de juliol, de modificació de la Comissió Interdepartamental de Suport a la Família i de l’Observatori Català de la Família disposa que formen part
també de l’Observatori «dues persones d’entre els membres de la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies». Una d’aquestes persones, que assisteix a
les sessions de l’Observatori, és la Directora de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (DGAIA), en representació del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies. Així mateix, des del mes de juliol de 2019, també forma
part de l’Observatori, amb una vocalia, la Coordinadora de famílies acollidores de
Catalunya. Per tant, per poder fer partícip el Consell Nacional de la Infància i Adolescència de Catalunya com a vocal de l’Observatori, caldria modificar el decret atès
que no ho preveu actualment (art. 3.2,b).
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D’altra banda, el Pla interdepartamental de suport a les famílies 2018-2021, aprovat per Acord de Govern 69/2019, de 14 de maig, estableix les bases per a una acció
de Govern que orienta les polítiques de família d’una manera coordinada i integral,
i inclou una perspectiva de les famílies en tota la seva dimensió. Pretén que les polítiques de suport a les famílies, integrals, transversals i modernes, siguin capaces
de combatre les principals dificultats que viuen actualment tot tipus de famílies. Per
això es posa en valor a les famílies, com a agent clau a l’hora d’influir en el desenvolupament sa i equilibrat dels seus membres. Aquest Pla es va elaborar mitjançant
un Informe recollit a l’apartat 4 (Situació de les famílies) el qual actualitza el marc
referencial de les polítiques familiars a Catalunya i el configura com un document
de caràcter estratègic amb la finalitat de donar una nova visió a les polítiques públiques de suport a les famílies adequada a la nova realitat.
Està prevista la col·laboració amb els ens locals mitjançant el contracte programa. En el vigent de l’any 2019 i prorrogat per l’any 2020, hi ha dues fitxes relatives
a suport a les famílies:
– Fitxa 6. Resposta urgent a dones en situació de violència masclista i els seus
fills i filles. Inicialment tenia una dotació de 628.333,57 € però aquest any 2019 s’ha
ampliat la dotació en 830.581,87 € en el marc dels fons del Pacte d’estat per la violència masclista. Per tant l’aportació total del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies per al 2019 és de 1.458.915,44 €.
– Fitxa 39 Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF). Amb
una aportació total anual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
345.332,69 €.
Cal tenir en compte que ja s’està treballant en el nou contracte programa 20212024 per definir les polítiques i serveis que s’impulsin mitjançant aquesta eina de
relació interadministrativa.
El Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies és un servei universal
que vol oferir suport integral a les famílies per a la millora del seu benestar emocional i relacional. Orienta i acompanya a les famílies en l’educació i la criança dels
seus fills i filles, dona suport a les situacions de dificultat relacional i/o altres situacions de complexitat relacionades amb problemàtica de salut o amb alguna altre necessitat específica que es puguin trobar les famílies al llarg del seu cicle vital.
Els objectius del SOAF són:
a) Orientar a les famílies en la criança i en l’educació dels seus fills i filles, tant de forma individual com grupal a través d’activitats, programes i tallers de criança positiva.
b) Acompanyar i donar suport terapèutic a les famílies amb alguna dificultat o
problemàtica relacional o emocional, des d’una perspectiva sistèmica, que en algun
moment del seu cicle vital es troben en situacions de desgast relacional, conflictes
intrafamiliars, separacions, pèrdues difícils, etc.
c) Donar suport i acompanyament a les famílies amb algun membre amb problemàtica de salut o amb alguna necessitat específica.
d) Proveir al sistema català de serveis socials d’un servei altament preventiu i accessible i de proximitat seguint un model sistèmic, que facilita una atenció proactiva
i que vetlla per evitar situacions de risc o violència intrafamiliar.
Actualment, la col·laboració amb els ens locals per potenciar les polítiques de suport a la família es fa per via del contracte programa amb la fitxa 39 Serveis d’Orientació i Acompanyament a les famílies (SOAF). Es va iniciar el 2017 amb una prova pilot i actualment per contracte programa hi ha 9 SOAF: Alt Empordà, Baix
Empordà, Badia del Vallès, Cornellà del Llobregat, Terres de l’Ebre, Osona, Pla de
l’Estany, Reus i Tarragonès. Es financen 25 hores de terapeuta familiar a la setmana i en alguns casos 37 hores a la setmana. L’any 2019 el cost total anual ha estat de
345.332,42 €.
Barcelona, 19 de febrer de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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290-00540/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 60422 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 10.03.2020

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00540/12
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 585/XII del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolupament vital dels joves que viuen en el món rural i el fenomen
de la migració juvenil de les zones rurals a les zones urbanes.
El Pla de Govern de la XII legislatura recull en el seu eix número 2 («Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat
justa»), concretament dins l’àmbit 2.6 («Cohesió territorial i món rural»), diverses
actuacions destinades a potenciar un territori rural generador d’oportunitats així
com a dinamitzar l’activitat econòmica i millorar l’ocupabilitat en el món rural.
Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i en el marc
de l’àmbit competencial corresponent s’impulsen diverses actuacions que incideixen
en el foment de l’emprenedoria, la dinamització del teixit empresarial i la millora de
l’ocupabilitat.
Per una banda, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de
Catalunya 2014-2020, l’aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER
es gestiona a través d’12 Grups d’Acció Local (GAL). Uns grups que tenen per objectiu la dinamització territorial i la divulgació de les bones pràctiques i projectes
estratègics, així com també la gestió dels ajuts convocats anualment pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Uns ajuts orientats a fomentar
la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i de
joves, en actuacions de millora dels processos de transformació i comercialització
dels productes agraris; de creació i desenvolupament de microempreses; de foment
d’activitats turístiques; i conservació i millora del patrimoni rural.
Entre aquestes accions, cal destacar el Programa de desenvolupament rural 20132020 (PDR.cat2020), impulsat des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
El programa compta, dins el seu Comitè de Seguiment, amb un Grup de Treball
de Joves i té com a primer repte estratègic establir polítiques específiques per als i les
joves del món rural, amb l’objectiu de fomentar el seu arrelament i desenvolupament
econòmic i social. El PDR.cat2020 planteja diverses polítiques públiques per garantir
el relleu generacional al sector agrari i, entre altres accions, inclou ajuts per a la incorporació de joves al món agrari, mesures per millorar la competitivitat de les explotacions agràries i mesures d’estímul per a la creació de noves oportunitats de negoci
a través del LEADER.
Per altra banda, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
disposa de 14 Escoles Agràries (EA) repartides arreu de Catalunya les quals ofereixen programes de formació i assessorament amb l’objectiu, entre d’altres, de fomentar l’emprenedoria, dinamitzar el teixit empresarial i contribuir a la millora de
l’ocupabilitat dels joves del món rural.
A més, des de fa anys treballa en un nou sistema de formació emmarcat en la
gestió de l’empresa agrària, el Campus Empresarial Agrari, per dinamitzar a través
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de la formació i la transferència de coneixements en tots els temes de gestió empresarial agrària.
A l’espera d’obtenir les dades relacionades amb el 2019, les actuacions principals
per àmbits durant l’any 2018 han estat les següents:
– Pel que fa a la formació:
Del total de 1.811 alumnes (tant de formació a distància, amb 1.359 alumnes;
com de formació presencial, amb 452 alumnes) el 32% de l’alumnat corresponia a
dones i el 68% a homes. Aquestes formacions s’emmarquen en les diferents àrees de
treball del Campus Empresarial Agrari.
– Pel que fa a la transferència tecnològica:
S’han realitzat 64 activitats de transferència tecnològica relacionades amb la gestió empresarial amb l’assistència de 1.168 persones, destacant que el 50% són dones
(586).
Des de l’Àrea d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya es
gestionen un conjunt de programes adreçats a les persones joves amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les mateixes i afavorir oportunitats d’accés al mercat de treball.
Aquests programes es desenvolupen en el marc de la Iniciativa europea d’ocupació juvenil i el FSE i tenen per objectiu combatre l’atur juvenil. La programació del
2019-2020 es resumeix en els següents programes:
– SOC-Noves oportunitats de formació. Accions adreçades a joves entre 16 i 24
anys que han abandonat prematurament l’escola i no tenen cap certificació acadèmica ni professional. Amb aquests programes es pretén d’una banda, que assoleixin una certificació i, d’altra banda i en la mesura que es pugui, retornin al sistema
educatiu per completar la seva formació per afavorir la seva inserció en el mercat
laboral amb uns mínims de qualitat.
– SOC-Contractació de joves en pràctiques. Aquest programa s’adreça a joves
que tenen algun tipus de titulació acadèmica i/o certificat de professionalitat amb
la finalitat de facilitar-los una primera experiència en el món laboral adequada a la
seva formació.
– SOC–Projectes singulars. Actuacions per millorar l’ocupabilitat de persones
joves de 16 a 29 anys, tots dos inclosos, i que es complementen amb experiència professional que els permetrà l’adquisició d’hàbits laborals a la vegada que es reforcen
les competències professionals que no estan integrades en els sistemes de formació
i/o educació. Els projectes singulars estan territorialitzats i tenen la suficient flexibilitat com per poder adaptar el programa a les necessitats dels joves i del territori.
– SOC-TLN Mobilicat. Amb aquest programa es pretén inserir laboralment als
joves inscrits a la Garantia Juvenil que estiguin en disposició d’una titulació acadèmia o universitària, i també els que acreditin un certificat de professionalitat. S’ofereixen serveis d’orientació i capacitació lingüística i intercultural per a l’adquisició
d’experiència laboral i pràctiques en un país de la Unió Europea. Un cop superada
la fase de capacitació, realitzen un període de pràctiques professionals no remunerades a un país de la UE.
Quant al paper de les Oficines Joves (OJ) i la Xarxa Nacional d’Emancipació
Juvenil (XNEJ), la cartera de serveis de la XNEJ inclou activitats formatives i assessoraments en matèria d’emprenedoria. Així, durant el 2018, les OJ de la XNEJ
van programar 36 tallers monogràfics sobre qüestions relacionades directament amb
l’emprenedoria i l’autoocupació. Quant al 2019, fins ara s’han dut a terme 45 accions
relacionades amb l’emprenedoria i l’autoocupació (que inclouen tallers, xerrades
i assessoraments per a joves).
A més, totes les OJ estan preparades per atendre consultes en matèria d’autoocupació i emprenedoria, sigui de forma directa (perquè la pròpia OJ compta amb un
servei d’ocupació), sigui mitjançant la derivació a serveis especialitzats. Quant a les
consultes específiques sobre autoocupació i emprenedoria, l’any 2018, la XNEJ va
atendre’n un global de 1.441. Durant el 2019 (de gener a novembre) n’ha atès 2.157.
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Finalment, val la pena destacar que des de l’any 2018 la XNEJ treballa coordinadament amb Catalunya Emprèn (Xarxa Emprèn) en l’impuls i la difusió dels serveis
de suport a l’emprenedoria juvenil.
L’any 2018, a les comarques rurals van participar 1300 joves en les actuacions
del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn.
Infor- AssessoFinan- Suport
Creat
H Total mació
rament Formació çament
TIC empresa

Comarca

D

Baix Ebre

29

39

68

59

33

25

21

6

16

Garrigues
Baix
Empordà
Alt
Penedès
Pla
d’Urgell
Ribera
d’Ebre

51

54

105

96

87

54

3

0

3

42

47

89

65

47

15

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

42

80

80

46

38

2

0

9

14

4

18

17

11

0

1

0

5

Cerdanya

6

5

11

11

3

1

3

0

0

Alt Urgell

15

8

23

14

9

7

0

0

1

La Selva

42

59

101

65

39

31

7

0

16

Solsonès

22

19

41

41

11

10

20

0

10

Terra Alta

4

5

9

7

8

2

1

0

2

Bages

68

68

136

84

73

54

24

12

36

Priorat
Pallars
Jussà

1

2

3

3

0

3

0

0

0

39

22

61

52

49

16

0

3

6

Anoia

55

64

119

51

30

32

7

0

9

Urgell
Alta
Ribagorça
Conca de
Barberà

6

8

14

14

8

2

0

0

3

2

7

9

0

5

1

0

0

3

6

16

22

22

21

19

0

0

2

Montsià

4

7

11

10

7

9

3

0

4

Berguedà

30

25

55

20

22

17

1

0

10

Alt Camp

36

24

60

56

37

19

19

0

18

Segrià
Pallars
Sobirà

37

56

93

87

55

34

3

0

11

2

1

3

3

3

3

0

0

1

Osona

56

52

108

82

62

57

0

0

15

Noguera
Alt
Empordà

10

22

32

5

2

5

0

0

1

20

9

29

26

14

0

0

0

2

635 665

1300

970

682

454

121

28

191

D’altra banda, també cal fer referència al programa Odisseu, impulsat conjuntament pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies (mitjançant l’Agència Catalana de la Joventut) i el
Departament d’Empresa i Coneixement. L’objectiu d’Odisseu és generar oportunitats
socioeconòmiques al territori i promoure la incorporació de talent jove a les empreses
situades en àrees rurals. Es vehicula a diferents comarques dels grups d’acció local del
LEADER i un dels seus instruments més rellevants són els Ajuts al Pràcticum Odisseu, per incorporar estudiants universitaris en pràctiques en empreses del territori.
Odisseu té potencial de creixement i el Govern té la voluntat de continuar reforçant-lo. En aquest sentit, cal destacar que el pressupost global destinat als Ajuts al
Pràcticum Odisseu s’ha incrementat en un 58’8% aquest 2019, passant dels 34.000
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euros de 2018 als 54.000 euros de 20191. La convocatòria ha estat finançada per
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), adscrita a la Direcció General d’Universitats (DGU) del Departament d’Empresa i Coneixement
(DEC) i per l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ), adscrita a la Direcció General
de Joventut (DGJ) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TASF),
que hi han aportat 20.000 euros i 34.000 euros respectivament.
Cal dir que al 2018 es van rebre 69 sol·licituds d’ajuts, de les quals se’n van fer
efectives 43 (és a dir: 43 de les sol·licituds es van acabar materialitzant en convenis
de pràctiques). El nombre de sol·licituds rebudes va superar l’oferta existent i es va
executar tot el pressupost disponible.
Aquest 2019, l’oferta de pràctiques s’ha ampliat i, a diferència del 2018, l’oferta
ha superat la demanda i no s’ha executat tot el pressupost disponible. Quant a les sol·
licituds, se n’han rebut 79, de les quals 66 s’han acabat traduint en convenis.
Finalment, i en relació amb les polítiques per garantir el relleu generacional al
sector agrari i ramader reiterem l’explicació relativa al PDR.cat2020 (punt a de la
Resolució).
En referència a l’augment i reforç de les beques Odisseu, que impulsen la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la
Secretaria d’universitats i Recerca, del Departament d’Empresa i Coneixement, es
va incrementar la dotació pressupostària per part de la Direcció general de Joventut.
Així mateix, en la passada convocatòria es van poder concedir tots els ajuts sol·
licitats gràcies a l’augment de finançament.
En relació amb les polítiques transversals per a incentivar i donar continuïtat als
oficis que actualment estan en risc de desaparèixer cal mencionar el suport de la Generalitat al programa Reempresa (si bé el programa s’orienta més a la transmissió
d’empreses que no a la transmissió d’oficis). Reempresa és una iniciativa promoguda per la patronal catalana Cecot i la Fundació Autoocupació. Compta amb la col·
laboració del Departament d’Economia i Coneixement i rep finançament del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (Feder). Funciona com a espai físic i virtual
que coordina els serveis de suport a l’empresari cedent i a l’empresari receptor de la
cessió (o reemprenedor).
En relació amb les polítiques per fomentar les explotacions com a element fonamental per a fixar població al territori i per garantir el relleu generacional al sector
agrari i ramader, reiterem l’explicació anterior relativa al PDR.cat2020.
La fixació de la població al territori es facilita a partir d’intervencions transversals des de tots els àmbits del Govern, altres administracions públiques i agents
socioeconòmics de caràcter privat. Per aquest motiu la creació de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural té tot el sentit de ser: per alinear estratègies coordinades amb l’objectiu de reduir les desigualtats existents i facilitar
el fet de poder escollir on es vol viure i treballar en un marc d’equilibri territorial.
En aquest sentit i amb voluntat integral de servei, el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació impulsa diverses actuacions que contribueixen a
incentivar i fomentar els oficis i explotacions pròpies del món rural.
Per una banda, s’impulsen polítiques sectorials orientades a la millora de la viabilitat i competitivitat de les explotacions agrícoles i ramaderes i, per tant, per incentivar la continuïtat de l’activitat agrària al territori. En aquest sentit, des de la
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia es desenvolupen plans i programes
principalment en els àmbits de la sanitat agrícola i ramadera, l’ordenació sectorial i
el foment de les pràctiques sostenibles, especialment, des del punt de vista mediam1. Pressupost total de 2018: 34.000 € (20.000 € d’aportació de l’ACJ i 14.000 € de l’AGAUR)
Pressupost total de 2019: 54.000 € (34.000 € d’aportació de l’ACJ i 20.000 € de l’AGAUR)
Cal apuntar, en aquest mateix sentit, que l’any 2016 ja s’havia duplicat el pressupost global del programa respecte l’any 2015 (fet que va permetre doblar també el nombre de beneficiaris dels Ajuts).
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biental. Sovint de manera indirecta, les polítiques que es despleguen des d’aquesta
Direcció General contribueixen al manteniment d’aquests oficis. Per exemple, en el
cas de l’ofici de pastor, un ofici en tendència regressiva ens dels darrers anys, s’ha
donat suport a les actuacions de l’Escola de Pastors de Catalunya orientades a la promoció de l’ofici en qüestió. Així mateix, s’han desenvolupat altres actuacions com
l’impuls del Pla de recuperació del sector oví i cabrum de Catalunya, els treballs de
preparació del Pla Estratègic de Ramaderia extensiva de muntanya, el suport a les
races autòctones en perill d’extinció o l’impuls a la implantació de petits escorxadors de baixa capacitat en zones de difícil accés i mala comunicació.
Per altra banda, una de les altres línies d’actuació que contribueix a donar continuïtat a determinats oficis i fomenta la presència d’explotacions al món rural és la
formació. En aquest sentit, a les Escoles Agràries (EA), adscrites al Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, s’ofereix formació diversa amb l’objectiu de fer arribar als joves els coneixements necessaris per a la seva formació per
gestionar una empresa agrària amb garanties.
Algunes de les línies formatives més destacables, tant presencials com a distància, són les de formació inicial, formació continua, formació per a les persones
joves que s’incorporen al sector agroalimentari, els seminaris d’emprenedoria, i els
d’especialització.
El Pla de Govern de la XII legislatura recull en el seu eix número 3 («Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per una governança compartida»), dins
l’àmbit 3.3 («Igualtat entre dones i homes»), diverses actuacions destinades a assolir
la igualtat efectiva entre dones i homes i a fer efectiu el dret a la igualtat i no discriminació per raó de sexe en l’àmbit laboral. Entre aquestes accions, destaca el desenvolupament del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya, impulsat
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació impulsa diverses polítiques amb l’objectiu de facilitar l’arrelament de les dones en el món rural.
En primer lloc, la majoria d’aquestes polítiques de gènere s’articulen a través del
Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2016-2020. Amb aquest Programa, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació fa explícit el
seu compromís per desenvolupar i millorar les polítiques públiques que impliquen les
dones rurals i les dones de la mar, i respon a la voluntat d’incorporar la dimensió de
gènere en totes les seves actuacions, a fi de promoure una política activa i visible d’integració de la perspectiva de gènere.
El Programa es divideix en cinc objectius estratègics relacionats amb la transversalitat; la visibilitat i reconeixement; l’emprenedoria, activitat econòmica i lideratge;
la participació; i la qualitat de vida.
Aquest Programa tindrà continuïtat en els propers anys. En aquest sentit, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va presentar el Pla de
Dones del Món Rural i Marítim (PDMRM) per a ser beneficiari del fons PROAVA,
mitjançant el qual, la Direcció de Pressupostos del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda co-finançarà la contractació de serveis d’avaluació
de polítiques realitzades per part dels departaments i entitats del sector públic de la
Generalitat. El PDMRM ha estat seleccionat per a rebre aquest co-finançament. Les
conclusions que s’extreguin de l’avaluació permetran disposar d’informació rellevant
per definir els continguts del proper Programa de dones del món rural i marítim de
Catalunya 2021-2024, tant pel que fa a les actuacions actuals i previstes (conservar,
potenciar, eliminar o afegir), com en les formes d’organització i governança que han
de fer possible la seva implementació.
El Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim serà un altre dels factors clau en l’elaboració del nou Programa. El seu coneixement de primera mà de
les necessitats de les dones del sector primari serà molt valuós a l’hora de plantejar
algunes de les actuacions que inclourà aquest Programa.

4.50.01. Compliment de resolucions

45

BOPC 569
12 de març de 2020

En segon lloc, i gràcies a l’aplicació del Programa, s’ha impulsat el treball en
xarxa a través de la Xarxa de dinamitzadores del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, un conjunt de tècniques de referència repartides per
tot el territori que ajuden a detectar les necessitats concretes de la seva zona d’influència i a posar en marxa les actuacions concretes per donar resposta a aquestes
necessitats.
En tercer lloc, aquest treball en xarxa ha estat clau per a la creació de dues associacions en l’àmbit civil: l’Associació Catalana de Dones de la Mar (juliol de 2018)
i l’Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya (gener
de 2019). Arran de la creació d’aquestes associacions, el Govern de Catalunya va
aprovar a març de 2019 la creació del Consell Assessor de Dones del Món Rural i
Marítim amb l’objectiu d’articular un mecanisme de relació, interacció i sinergia per
a fomentar la participació de les dones del món rural i marítim en espais públics i de
presa de decisions en els àmbits sindical, professional, cooperatiu i polític.
A través de l’actuació del Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim, s’introdueix la perspectiva de gènere en totes les actuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en què es consideri pertinent, a més d’elaborar
estudis i informes sobre temes que siguin d’interès per al col·lectiu. Addicionalment, es
posen en marxa projectes que contribueixen a la plena igualtat entre les persones del
sector primari, i es promou l’increment de dones en òrgans de govern i processos de
presa de decisions, tant en l’àmbit públic com en el privat.
Aquest nou òrgan està integrat per dones de l’Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya, de l’Associació Catalana de Dones de la
Mar i compta amb representants de l’Institut Català de la Dona, del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de l’àmbit d’Igualtat i del Consell Nacional de les
Dones de Catalunya.
Entre d’altres funcions, el Consell també té un paper destacat en l’elaboració del
nou Programa de Dones del Món Rural i Marítim (2021-2025) i en la incorporació
de la perspectiva de gènere al nou Pla de Desenvolupament Rural.
En quart lloc, i en relació amb les activitats formatives, es vol destacat un projecte
pilot de mentoratge professional per tal d’innovar en l’acompanyament de projectes
agrícoles i rurals, adreçat a dones del primer sector, que ha impulsat el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, també en el marc del Programa de
dones del món rural i marítim de Catalunya 2016-2020.
El mentoratge és una eina personalitzada de desenvolupament professional a través de la qual una mentora, una persona d’àmplia trajectòria en el sector agrari, ramader o marítim, comparteix coneixements, habilitats, experiències i aprenentatges,
i ofereix consell, informació i guia a una mentorada que està a punt de començar a
desenvolupar la seva activitat professional, ajudant-la a desenvolupar respostes als
seus reptes i oferint consells per a les possibles situacions en què es trobarà. La mentora és, doncs, una persona amb experiència, empatia i bona disposició per ajudar
a altres persones. De fet, la seva funció és de guia de la persona que es troba en el
procés d’aprenentatge. Tot això en un marc de confiança i confidencialitat. El Pallars
Jussà, l’Alta Ribagorça, La Noguera i La Segarra comptaran amb una mentora cada
comarca i el Baix Ebre comptarà amb dues mentores. Aquesta experiència tindrà
una durada de sis mesos. S’ha iniciat el gener del 2020 i finalitzarà el juny de 2020.
El projecte compta amb un seguiment per garantir el seu compliment, que es porta
a terme des de les Escoles Agràries i des de l’Escola de Capacitació Nauticopesquera. A més, les escoles realitzaran una avaluació final i un seguiment en diferit, sis
mesos després de la finalització del projecte, per tal d’avaluar els progressos de la
mentorada.
En cinquè lloc, destacar que en l’actual Programa de Desenvolupament Rural
2014-2020 es prioritza a les dones tot possibilitant l’obtenció de major puntuació a
l’hora d’accedir als ajuts del Contracte Global d’Explotació i, concretament, a l’ajut
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d’incorporació de joves, modernització d’explotacions, mitigació del canvi climàtic
i en els ajuts de diversificació.
El Pla de Govern de la XII legislatura recull en el seu eix número 3 («Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per una governança compartida»),
dins l’àmbit 3.2 («Polítiques digitals»), diverses actuacions destinades a impulsar la
societat digital i promoure un país ben connectat amb infraestructures de telecomunicacions amb altes prestacions. Entre aquestes accions, destaca la finalització del
desplegament d’una xarxa pública de molt alta capacitat que arribi a tots els municipis de Catalunya, així com la millora de la cobertura 3G i 4G i la preparació del
desplegament del 5G en col·laboració amb la resta d’administracions públiques catalanes i els operadors de telefonia mòbil.
Pel que fa a l’aposta per polítiques d’implantació de les xarxes de comunicació a
les zones rurals, amb bones cobertures d’Internet i cobertura mòbil que facin possible que els joves puguin desenvolupar llur projecte de vida i laboral en les zones
rurals, la Generalitat de Catalunya està articulant, mitjançant una xarxa pública de
fibra òptica, una oferta majorista neutra i oberta, amb una tarifació pels serveis
de connectivitat independent de la distància, que s’està demostrant molt efectiva per
a fomentar el desplegament de xarxes d’accés fixes i mòbils per part dels operadors.
A la pràctica totalitat de municipis on es disposa d’aquest xarxa s’ha produït demanda de serveis majoristes per part dels operadors privats, sent el volum d’operadors que fan ús d’aquests serveis majoristes molt elevat (82 operadors), alguns d’ells
nascuts com a empresa a partir d’aquest desplegament.
Amb la voluntat de continuar i reforçar aquest model, que assegura l’extensió
territorial de les xarxes d’operadors, la Generalitat de Catalunya va impulsar, a finals de 2016, el Pacte Nacional per a la Societat Digital, referendat el novembre de
2018 pel Parlament de Catalunya, amb la convicció que el repte de la transformació
digital no es pot entomar de forma aïllada per cadascuna de les diverses administracions públiques, sinó que ha de ser enfrontat de forma compartida, tot assegurant
que aquesta transformació arribi arreu del país per tal de garantir l’equilibri territorial en aquest procés.
En tant que repte compartit, en l’àmbit de les infraestructures ja hem fet importants passes per avançar, tot garantint el finançament a parts iguals del projecte global de desplegament contemplat en l’eix d’infraestructures del Pacte Nacional per a
la Societat Digital per part de la Generalitat de Catalunya i de les quatre diputacions
amb l’objectiu de disposar l’any 2023 d’un punt de presència de la xarxa de fibra òptica al conjunt de nuclis de més de 50 habitants.
Per a la consecució d’aquest objectiu l’any 2020 la Generalitat executarà el desplegament dels trams de xarxa necessaris per la connexió de les 13 capitals de comarca que encara resten sense punt de presència de la xarxa pública de fibra òptica
(Banyoles, El Pont de Suert, El Vendrell, Falset, Gandesa, Les Borges Blanques,
Moià, Montblanc, Puigcerdà, Solsona, Sort, Valls i Vielha).
En propers exercicis, la planificació s’orientarà a desplegar municipi a municipi d’acord amb la mateixa metodologia de col·laboració entre administracions, tot i
aprofitant la xarxa de carreteres titularitat de la Generalitat de Catalunya o dels ens
locals.
En referència a la cobertura de telefonia mòbil, l’esforç inicial de la Generalitat de dur a terme el Pla Catalunya Connecta es veu ara mateix complementat per
l’esforç inversor dels operadors en els serveis de mobilitat, d’acord amb l’evolució
d’aquestes tecnologies. El Pla Catalunya Connecta, dut a terme entre els anys 2008
i 2012, va consistir en un diagnòstic sobre l’estat de cobertura de diferents serveis
de telecomunicacions, entre ells el de telefonia mòbil i la planificació de solucions a
les deficiències detectades.
Aquestes solucions combinaven la compartició d’infraestructures existents i el
desplegament d’infraestructures de nova creació arreu del territori.
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L’objectiu principal del Pla, complert en més del 90%, era fer arribar els serveis
de telecomunicacions, inclosa la TDT, a tots els nuclis de més de 50 habitants i a la
totalitat de polígons industrials del país.
En aquest sentit, i gràcies al desplegament de 128 noves infraestructures, els
operadors han incorporat durant aquests anys 134 equips de telefonia mòbil dels
diferents operadors, especialment a les zones rurals en les que l’esforç inversor
d’aquestes companyies en termes de retorn de la inversió resulta menys justificable
i, atenent a les dades de la que disposa actualment el Govern, la cobertura de telefonia mòbil per part dels principals operadors en tecnologies 3G i 4G és del 91,1% del
territori i del 99,7% de la població de Catalunya2.
La consolidació d’aquesta xarxa d’infraestructures de radiocomunicació ha impulsat i segueix impulsant el desplegament, no només dels operadors de telefonia
mòbil, sinó d’altres operadors (24 operadors) de serveis locals de banda ampla per
aire i telefonia que permeten arribar a molts petis nuclis i disseminats, donant-se el
cas que alguns d’aquests operadors locals aprofiten com a xarxa de transport la xarxa pública de fibra òptica de la Generalitat abans esmentada.
En relació a continuar incentivant que els municipis que disposen de terrenys
sense ús els posin a disposició de projectes agraris per a joves la Direcció General
de Joventut continuarà plantejant aquest qüestió en el marc de les seves visites al
territori i de les converses que manté amb els locals, sempre amb ple respecte a l’autonomia local i partint del benentès que l’adopció dels acords de cessió de terrenys
municipals sense ús és una competència dels ajuntaments.
Des de l’àmbit competencial del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es treballa en el marc de desplegament de la Llei 3/2019 de 17 de
maig, dels espais agraris, la qual inclou la posada en marxa d’un registre de terres
en desús, i que ha de facilitar l’accés a la terra de joves i professionals que vulguin
fer créixer la seva explotació.
En concret a l’article 25 punt 6 de la Llei prioritza l’adjudicació dels contractes
de lloguer de les parcel·les agrícoles i ramaderes en desús en funció de determinats
requisits: el primer és ser jove i el segon, dona. Amb aquesta eina es preveu poder
posar a disposició dels joves que vulguin incorporar-se a l’activitat agrària o als que
ja hi treballin però tinguin la necessitat de fer créixer la seva explotació, les terres
que estiguin en desús i, per tant, no s’estiguin treballant. D’aquesta manera s’intervé
sobre dos problemes detectats al món rural: per una banda el de la dificultat d’accés a la terra per part dels joves i, per l’altra, el de l’abandonament de les parcel·les
susceptibles de ser cultivades, amb els conseqüents problemes per a la societat que
aquest desús acaba comportant.
Per acabar, la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural (CIDR)
treballa per reduir les desigualtats existents conseqüència del desequilibri demogràfic i territorial del país. En aquest sentit, les mesures anteriors formen part de les
seves línies d’actuació. S’ha de tenir present, però, que una del les claus per evitar el
despoblament és la diversificació de l’economia del territori des de tots els punts de
vista i sectors econòmics. Per tant, és imprescindible l’impuls d’intervencions transversals des dels diferents departaments del Govern i, és clar, des de la resta d’administracions públiques implicades.
En aquest sentit, en la darrera reunió de la Comissió Interdepartamental sobre
Despoblament Rural celebrada el passat 12 de novembre de 2019 a Barcelona, es
va insistir en la necessitat de coordinar les línies de treball que tenen els diferents
departaments de la Generalitat de Catalunya per dinamitzar socioeconòmicament
aquests territoris. En aquesta mateixa reunió es van incorporar l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) que dona suport i representa als 12 Grups
d’Acció Local (GAL) catalans. Un dels objectius principals dels GAL i la metodo2. Informació d’elaborada pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública d’acord amb les
capes de cobertura proporcionades pels operadors de telefonia mòbil.
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logia Leader és la dinamització de l’economia territorial a través de l’establiment
de línies de treball estratègiques identificades pel mateix territori, concretades en
convocatòries d’ajuts amb l’objectiu de fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, moltes no relacionades amb l’activitat
agrària; la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i de
joves; les actuacions de millora dels processos de transformació i comercialització
dels productes agraris; la creació i desenvolupament de microempreses; el foment
d’activitats turístiques; o la conservació i millora del patrimoni rural, en una clara
aposta per la diversificació de l’economia.
A més de les iniciatives Leader, s’exposen i es seguiran presentant en el marc de
la CIDR altres línies d’actuació de la resta de departaments que tinguin l’objectiu
el foment del desenvolupament vital dels joves que viuen en el món rural, amb l’objectiu de seguir analitzant la situació actual i planificar de manera coordinada les
millores necessàries.
Barcelona, 14 de febrer de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 603/XII, sobre la promoció
de la festa tradicional del calçot
290-00555/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 60757 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 603/XII, sobre
la promoció de la festa tradicional del calçot (tram. 290-00555/12), us informo del
següent:
En relació amb l’apartat a), des de el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARP) s’impulsa tant la qualitat i la diferenciació dels productes agroalimentaris amb les Denominacions d’Origen Protegides (DOP), les Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) i marques de qualitat diferenciada; com els
mecanismes de coordinació entre elles.
Per una banda, aquest impuls es realitza, bàsicament, mitjançant els ajuts a la
promoció, certificació i participació dels productes agroalimentaris; impulsant campanyes de qualitat dels productes; i recolzant actuacions concretes de promoció de
qualitat dels productes arreu de Catalunya; i amb el reconeixement, mitjançant el
Premi als joves artesans de Catalunya. Per altra banda, i en termes de coordinació,
tant les DOP com les IGP disposen d’un organisme de regulació, que és el Consell
Regulador. Les finalitats del Consell Regulador són la representació, la defensa i la
garantia de la DOP/IGP, i també la promoció de les mateixes i de les seves característiques específiques.
A més a més, cal tenir present que la Comissió Rectora del Consell Regulador és
escollida entre els inscrits en el censos a través d’eleccions i, a més, en formen part
dos vocals tècnics del DARP. La tasca d’aquests vocals tècnics és la d’assessorar a la
Comissió Rectora i de coordinar les funcions del Consell Regulador amb el DARP.
Precisament, el mateix DARP subvenciona mitjançant el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) les actuacions que realitzen els Consells Reguladors.
El Calçot de Valls, doncs, és una IGP reconeguda inscrita al Registre Comunitari
previst al Reglament (CE) núm. 905/2002 de la Comissió, de 30 de maig de 2002
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(DO L 142, de 31.5.2002). La IGP és el nom que identifica un producte originari
d’un lloc determinat, una regió o un país, que posseeix una qualitat determinada,
una reputació o una altra característica que pugui ser essencialment atribuïda al seu
origen geogràfic, i del qual com a mínim una de les seves fases de producció, transformació o elaboració es fa en la zona geogràfica definida.
Des del DARP es fomenta la gastronomia catalana com a gran oportunitat de
promoure els productes alimentaris catalans, elements essencials de la seva identitat, cultura i economia. La cuina catalana, és un element que ajuda a garantir la
sostenibilitat de gran varietat i nombre d’actors de la cadena alimentaria atès que
contribueix a donar a conèixer les tradicions, els productes i, també, l’activitat dels
seus productors agraris i pescadors a tota la societat.
Pel que fa punt b) i c), i d’acord a la informació facilitada per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura, és
necessari recordar que en la sessió tinguda en la Comissió de Cultura el dia 30 d’octubre de 2019, ja va manifestar-se la impossibilitat d’acomplir els apartats de la resolució en qüestió perquè ni els ajuntaments, en compliment de la normativa vigent,
la poden declarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), ni el Departament de Cultura pot catalogar l’activitat. De totes maneres, a continuació es tornen a exposar els
motius que no fan possible l’acompliment d’una proposta lloable en el fons però que
naixia amb la impossibilitat de ser complerta per les imprecisions legals existents.
– Per una banda, és important recordar que la Llei 3/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català estableix tres nivells de protecció pels béns culturals. El
segon d’aquests nivells és el dels béns catalogats. I segons l’article 15 de la mateixa
Llei, es tracta d’aquells béns integrants del patrimoni cultural català que, tot i llur
significació i importància, no compleixen les condicions pròpies dels Béns Culturals
d’Interès Nacional (BCIN) però que, tanmateix, han de ser inclosos al Catàleg del
Patrimoni Cultural Català. En aquest cas, però, la Llei distingeix clarament entre
béns mobles i immobles. També estableix que els ajuntaments poden catalogar béns
culturals, ja sigui a través del procediment BCIL o a través de la legislació urbanística. Això no obstant, la normativa parla sempre de béns immobles, categoria a la
qual no s’ajustaria la tradició i/o festa del calçot a la qual fa referència la Resolució
aprovada per la Comissió de Cultura.
Així mateix, es podria discutir si la festa o la tradició del calçot estaria emparada pel tercer nivell de protecció que preveu la Llei. Aquest tercer nivell es refereix
a «la resta de béns culturals integrants del patrimoni cultural català». L’article 18.1
de la Llei estableix literalment que, a més dels béns culturals d’interès nacional i
dels béns catalogats (primer i segon nivell), «formen part del patrimoni cultural català els béns mobles i immobles que, tot i no haver estat objecte de declaració ni de
catalogació, reuneixen els valors descrits a l’article 1». Això no obstant, com es pot
apreciar en la redacció d’aquest articulat, es torna a fer referència a protegir, únicament, béns mobles i immobles.
Per tant, la dificultat d’encabir la tradició del calçot en les diferents categories de
protecció legalment establertes s’entén que és manifesta. Això no obstant consta que
alguna població catalana, probablement en aplicació del principi d’autonomia local,
ha aprovat mesures de protecció (BCIL) vinculades únicament a activitats culturals.
Mesures que, tal vegada, podrien no estar contemplades per la legislació descrita.
– Per altra banda ja es va manifestar la impossibilitat d’incloure «la tradició del
calçot», en els termes manifestats, al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya ja
que no es tracta pròpiament ni d’una festa ni d’un element festiu.
Tan sols podria interpretar-se que el calçot, prenent el concepte «festa» el qual
tan sols apareix al títol de la Resolució, podria formar part del Catàleg a través de
la inscripció d’una possible festa local clarament vinculada al calçot. En aquest cas,
però, també caldria que aquelles poblacions on es dugués a terme aquesta possible
festa sol·licitessin formalment la seva inscripció al Catàleg. Això no obstant és im-
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portant recordar que la catalogació no és un procediment automàtic i està supeditada a que, en la instrucció de l’expedient, es compleixin tots els tràmits preceptius
d’acord amb el que preveu el Decret 389/2006.
Barcelona, 6 de març de 2020
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Control del compliment de la Resolució 604/XII, sobre la gestió
dels danys causats per l’incendi de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les
Garrigues
290-00556/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 60758 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 604/XII, sobre la
gestió dels danys causats per l’incendi de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
(tram. 290-00556/12), informo del següent:
En relació amb l’apartat a), cal reafirmar que el Govern de la Generalitat ha mostrat en diverses ocasions i a través de múltiples canals el seu agraïment a totes les persones i institucions que van contribuir en l’extinció del l’incendi de la Ribera d’Ebre,
el Segrià i les Garrigues. En aquest sentit, tant el President del Govern com el Conseller d’Interior o la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han
agraït als voluntaris, als servidors públics de l’Administració de la Generalitat i de
les administracions locals, així com també a la Unitat Militar d’Emergències de les
Forces Armades, l’ajuda en l’extinció de l’incendi. Entre d’altres, i com s’acostuma
a fer habitualment per part del Govern, s’ha agraït públicament l’esforç de Bombers,
Sistema d’Emergències Mèdiques, Agents Rurals, Associacions de Defensa Forestal
(ADF), Mossos d’Esquadra, Policia Local o Unitat Militar d’Emergències (UME).
Així mateix, el Govern aprofita el compliment d’aquesta resolució per emfasitzar una vegada més l’agraïment als voluntaris i als servidors públics de les diverses
administracions l’ajuda i l’esforç en les tasques d’extinció de l’incendi en qüestió i,
també, de la resta d’incendis que van declarar-se durant la campanya forestal passada. La coordinació i complementarietat de tots i cadascun dels cossos implicats en
la prevenció i extinció d’incendis és imprescindible per reduir cada vegada més el
nombre d’hectàrees cremades a Catalunya.
Pel que fa a l’apartat b) referent a l’inventari dels danys causats, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i a través de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi s’ha elaborat la cartografia
de la superfície afectada per l’incendi i, conjuntament amb el Cos d’Agents Rurals
s’ha realitzat el corresponent comunicat definitiu d’incendi forestal. Aquest comunicat inclou la caracterització i inventari de les forests i terrenys afectats pel foc, les
espècies i superfícies cremades en cada tipus de forest.
– Pel que fa a les superfícies totals afectades:
En total es van cremar 6081,32 ha de les quals 1778,87 ha són de forests arbrades
(més d’un 20% de fracció de cabuda coberta), 2502,64 ha són de forest no arbrat (forests obertes, matollars i pastures), 1777,38 ha són de superfície agrícola i 22,43 ha
corresponen a superfície urbana. La majoria de la superfície afectada és de propietat privada i tan sols 261,2 ha corresponen a propietats públiques (terrenys propietat
d’administracions públiques).
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Bovera
Flix Particular
Flix Patrimonial
La Granadella
La Palma
d’Ebre
Torre Espanyol
Particular
Torre Espanyol
Patrimonial
Llardecans
Maials
Particular
Maials
Patrimonial
Vinebre

Arbrat

No arbrat

Agrícola

Urbà

Total

20,58
1203,17
34,53
17,38

37,9
1388,38
50,79
17,38

45,57
986,6
33,17
14,33

1,25
8,65
5,52
0

105,3
3586,8
124,01
49,09

84,42

98,23

76,23

0,03

258,91

29,3

48,61

75,32

0,01

153,24

2,15
62,73

12,93
163,45

1,42
152,43

0
0,26

16,5
378,87

139,59

247,72

174,81

3,91

566,03

52,49
132,53

63,31
373,94

3,89
213,61

0,68
2,11

120,37
722,19

I finalment, en relació amb l’apartat c), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha desenvolupat diverses actuacions coordinades i definides a la taula tècnica amb l’objectiu de minimitzar l’impacte dels incendis, recuperar la biodiversitat perduda i reparar els danys a l’activitat agrària i
ramadera causats. Recordar també que el DARP va declarar a l’Acord de Govern
d’1 d’agost de 2019 l’emergència en la zona afectada per l’incendi per tal de poder
actuar amb urgència. Així, les actuacions que s’han portat a terme i es segueixen
desenvolupant són les següents:
– En primer lloc s’han impulsat actuacions sobre el sòl forestal:
Per una banda, a nivell forestal es segueixen executant els treballs de neteja de
la zona afectada per l’incendi, prioritzant els vials existents per evitar que l’arbrat
caigui damunt de camins i carreteres. Ja s’han executat treballs sobre 117 km de camins Per altra banda en les zones amb més risc d’erosió s’estan construint fagines
amb la pròpia fusta cremada per evitar la pèrdua de sòl i la fertilitat del terreny. Ja
s’han executat 220 hectàrees de fagines sobre els terrenys amb més risc de patir erosió. Aquests treballs es preveu que s’allarguin fins a finals de la primavera de l’any
2020. Les fagines serveixen per retenir el sòl en aquelles zones amb més pendent,
on és important conservar-lo perquè és la base per sostenir una coberta vegetal. La
pèrdua de sòl dificulta la regeneració dels terrenys i la possibilitat d’instal·lació d’un
nou bosc.
Per altra banda, hi ha una línia d’ajuts anual per a danys abiòtics, en aquest cas
incendis, que els propietaris i institucions poden sol·licitar per tal de fer front als costos de rehabilitació. Donat que la convocatòria d’ajuts del 2019 va tancar abans dels
incendis, les persones sol•licitants podran rebre els ajuts a la convocatòria del 2020,
la qual es preveu que es convoqui al llarg del mes de març.
Els/les sol·licitants poden ser persones físiques o jurídiques, autònoms i empreses titulars de terrenys forestals amb un grau d’afectació superior al 20% dels peus
dins de la zona afectada.
• L’objecte de l’ajut és la intervenció sobre els preus no comercials.
• L’import unitari màxim que es pot concedir és de 1.250 €/ha.
• L’import màxim que es pot concedir per persona beneficiària per aquest concepte és de 30.000 €.
– En segon lloc, s’han aprovat ajuts a les persones agricultores afectades per l’incendi:
El DARP va publicar l’Ordre ARP/192/2019, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de mínimis destinats a les explotacions agràries
i comunitats de regants afectades per l’incendi forestal del 26 de juny de 2019 a les
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comarques de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià, per a les despeses de realització d’actuacions per a la restitució del potencial productiu a les parcel·les afectades per l’incendi.
• Un ajut directe per a professionals i per a parcel·les afectades per l’incendi i declarades a la DUN.
• Un ajut directe a no professionals i per a parcel·les afectades per l’incendi declarades a la DUN.
• Compensació de les càrregues financeres per operacions de finançament amb
l’Insti-tut Català de Finances (ICF) per finançar les actuacions per a la recuperació
del potencial productiu a les finques afectades per l’incendi i declarades a la DUN.
Els imports concedits en relació amb la Resolució de l’ajut de mínimis destinat a
les explotacions agràries afectades per l’incendi forestal del 26 de juny a la Ribera
d’Ebre, les Garrigues i el Segrià (apartat 5.1.a i 5.1.b), són:
• Pel que fa a l’Ajut directe, la superfície aprovada subvencionable és de 407,94 h;
i l’import de l’ajut aprovat és de 274.674,26 €
• Pel que fa a la compensació càrregues financeres, l’import total del préstec sol·
licitat és de 148.469,02 €; i l’import subvencionat de 22.753,69 €.
– En tercer lloc, s’han aprovat ajuts a les comunitats de regants:
Dins la mateixa Ordre ARP/192/2019, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les
bases reguladores dels ajuts de mínimis destinats a les explotacions agràries i comunitats de regants afectades per l’incendi forestal del 26 de juny de 2019 a les comarques de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià, es van establir línies d’ajut per a
les comunitats de regants afectades per l’incendi.
• Un ajut per hectàrea adherida a la Comunitat de Regants, a causa de la disminució del consum d’aigua durant el període de recuperació del potencial productiu.
• Un ajut a la restauració d’infraestructures de regulació i control.
Els imports concedits amb la Resolució de concessió dels ajuts de mínimis a les
comunitats de regants afectades per l’incendi forestal del 26 de juny de 2019, són
de 194.536,15 €.
– En quart lloc, s’han definit mesures d’impuls del regadiu:
En paral·lel a totes aquestes mesures, s’han iniciat la redacció de diferents projectes de regadiu a la zona afectada per l’incendi, que s’aniran executant a mesura
que s’adhereixin a la possibilitat de regar un mínim del 60% dels regants potencials.
Finalment, en resum i en relació al pagament de tots aquests ajuts concedits, el
31 de gener de 2020 es fa efectiu el pagament dels aproximadament 492.000 € dels
ajuts concedits a les persones afectades per l’incendi de la Ribera d’Ebre, Segrià i
Garrigues. Corresponen a 274.674 € en ajuts directes, 194.536 € per a la reparació
i restauració de les infraestructures hidràuliques i 22.753€ per a la compensació de
les càrregues financeres.
Així mateix, cal dir que des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació s’aposta per un canvi estructural perquè pagesos i ramaders siguin els
principals gestors del territori. En total, i incloent els ajuts detallats, es destinaran
11,5 M€ en mesures per pal·liar els danys ocasionats per l’incendi forestal de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià.
Barcelona, 6 de març de 2020
Teresa Jordà i Roura, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 63/XII, sobre la feminització
de la pobresa
390-00063/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 60426 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 10.03.2020

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Moció 63/XII del Parlament de Catalunya,
sobre la feminització de la pobresa, us trameto l’últim informe de compliment relatiu al punt 10 a). El sistema penitenciari català ha tirat endavant i ha consolidat les
iniciatives següents:
D’una banda, en l’àmbit de la salut, l’any 2019, es van incorporar als centres
penitenciaris el personal del programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
(ASSIR), dirigit a les dones recluses. Aquest programa té com a objectiu organitzar
la prestació de l’atenció a la salut sexual i reproductiva de la mateixa manera que es fa
amb la resta de la ciutadania de Catalunya.
D’altra banda, en l’àmbit de la rehabilitació, els últims dotze mesos han servit per
consolidar intervencions que tenen en compte les diferències entre gèneres i també
per implementar-ne de noves:
– S’ha consolidat el grup de referents de gènere als centres penitenciaris. Aquest
grup el formen treballadors de disciplines molt diverses (treballadors socials, funcionaris de vigilància, bibliotecàries, educadors, etc.) que vetllen perquè la perspectiva de gènere estigui present en tot el medi penitenciari. Actualment hi ha dues
persones en cada centre que duen a terme aquesta funció.
– S’ha realitzat la primera edició del Programa de Perspectiva i Equitat de Gènere, adreçat expressament a tota la població reclusa masculina i en el qual, per primer
cop, es tracten els conceptes de noves masculinitats.
– S’està revisant i actualitzant el Programa d’Intervenció Psicoeducativa amb
dones privades de llibertat. Aquest és el programa vigent per donar resposta a les
necessitats d’una forma multifocal i incorporant la perspectiva de gènere.
Pel que fa als espais, s’ha reformat la infermeria i el departament especial del
mòdul de dones del Centre Penitenciari Brians 1 per adaptar-los a les especificitats i
necessitats de les recluses. També s’ha creat una nova unitat d’autogestió.
Finalment, pel que fa a la normativa s’ha consolidat l’aplicació de la Circular
2/2017, del règim tancat en els centres penitenciaris de Catalunya, en què es proposa
un abordatge de la intervenció que té en compte la perspectiva de gènere. Així doncs,
l’organització i l’atenció professional als Departaments de Règim Tancat (DERT) per
a dones han de tenir en consideració les necessitats especials de salut, condicions de
vida, interessos, factors socials i possibles antecedents de victimització en delictes
violents. D’altra banda, en aquests departaments s’haurà de tenir una cura especial
per garantir la igualtat d’oportunitats per a l’accés a l’educació, la cultura i l’atenció
psicosocial; i per evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere. Així també, s’ha aplicat la Instrucció 1/2019, per garantir els drets i la no-discriminació de
les persones transgènere i intersexuals als centres penitenciaris de Catalunya i també
s’ha elaborat l’esborrany de nova circular sobre immobilitzacions que s’implantarà
properament als centres penitenciaris de Catalunya. En aquesta nova circular també
es tindran en compte les especificitats de la població en funció del gènere.
Barcelona, 27 de febrer de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Moció 119/XII, sobre l’emergència
climàtica
390-00119/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 60380 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a l’apartat d) de la Moció 119/XII, sobre l’emergència climàtica (tram. 390-00119/12), us informo del següent:
És intenció de la Secretaria d’Hisenda dur a terme en breu els tràmits pertinents
per a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de creació de l’impost esmentat en col·laboració amb els responsables de la Secretaria de Medi Ambient I Sostenibilitat i de
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, prèvia la realització de la preceptiva consulta
pública prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Barcelona, 27 de febrer de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 120/XII, sobre els residus
plàstics
390-00120/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 60381 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment als apartats b), c) i d) la Moció 120/XII, sobre
els residus plàstics (tram. 390-00120/12), us informo del següent:
Pel que fa a l’apartat b), s’adjunta l’informe d’avaluació del grau d’execució del
Pla d’acció per a la prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya (2019-2020)
(#PLADEPROFIT) per tal que sigui tramès a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Aquests resultats es van presentar el passat 3 de desembre de 2019 al comitè estratègic del Pla
Quant a l’apartat c), el Departament de Territori i Sostenibilitat a través de la
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha impulsat la constitució del grup de
treball sobre el millorament de la gestió dels residus d’envasos i de llur finançament
en el marc de l’economia circular a Catalunya.
En aquest sentit, el proper 25 de febrer hi ha prevista la primera reunió de constitució del grup on es fixarà fixaran els objectius i el calendari de treball.
Pel que fa a l’apartat d), tot i que es considera que aquest aspecte s’hauria de contemplar en l’àmbit de la seguretat alimentaria i la protecció de la salut, en el marc
de la nova llei de residus es valoraran aquelles mesures que puguin incidir des de la
perspectiva dels residus.
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Així mateix, cal destacar que la Unió Europea ha regulat l’ús i ha avaluat la presència d’aquestes substàncies dins de diferents marcs legislatius (materials en contacte amb aliments, productes químics, cosmètics i productes sanitaris).
Barcelona, 27 de febrer de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 123/XII, sobre la vulneració de
drets fonamentals
390-00123/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 60560 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 10.03.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 123/XII, sobre la vulneració de
drets fonamentals (tram. 390-00123/12), us informo del següent:
El passat 6 de febrer va tenir lloc una trobada entre els presidents Sánchez i Torra al Palau de la Generalitat, en la qual van acordar celebrar la primera reunió de
la taula de negociació entre els dos governs abans que acabi el mes de febrer. En la
trobada entre els dos mandataris, el president del Govern també va apuntar la possibilitat de reactivar la Comissió bilateral Estat-Generalitat, per parlar de temes de
gestió competencial.
L’objectiu de la taula de negociació és resoldre el conflicte polític que s’ha generat sobre el dret a l’autodeterminació de Catalunya. Per part del Govern de Catalunya, la nostra recepta és l’autodeterminació i l’amnistia dels presos polítics i el
retorn dels exiliats, i anirem a escoltar quina és la proposta del govern espanyol.
Pensem que, per primer cop, el Govern espanyol ha entès que entre Catalunya i
l’Estat hi ha un conflicte polític, i no podem desaprofitar l’oportunitat de resoldre’l
i de tornar a la política un conflicte que no ha estat mai penal ni judicial. Partint de
la realitat que probablement defensarem solucions oposades, l’important és que la
taula de diàleg comenci a caminar.
Per altra banda, el director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics va sol·licitar una
reunió amb la delegada del govern de l’Estat a Catalunya, Teresa Cunillera, com a
conseqüència d’haver rebut queixes sobre les actuacions policials protagonitzades
pels cossos de seguretat de l’Estat en les manifestacions en protesta per la sentència
emesa pel Tribunal Suprem contra els líders polítics i socials del referèndum de l’1
d’octubre de 2017.
A més d’aquella petició, el 3 de desembre del 2019 l’Oficina de Drets Civils i
Polítics va convidar la Delegada del govern de l’Estat a Catalunya a assistir a la presentació de l’Informe sobre el Dret a la Protesta a Catalunya. L’estudi analitza les
garanties i deficiències existents en el moment actual del dret a la protesta a Catalunya i proposa recomanacions per preservar el seu exercici de manera efectiva, de les
quals una part anaven adreçades al govern de l’Estat Espanyol.
L’Oficina de Drets Civils i Polítics treballa en la defensa i divulgació dels drets
fonamentals de la ciutadania, recollits en el Pacte internacional de Drets Civils i Polítics de Nacions Unides de 1966, a partir de cinc línies de treball:
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1. Coordinació i col·laboració amb el teixit associatiu de defensa dels drets civils
i polítics entenent que les entitats que treballen en aquest àmbit són el contrapès imprescindible i insubstituïble a l’acció institucional.
2. Divulgació dels drets civils i polítics a través d’accions i campanyes pròpies,
dirigida tant al públic general com a l’especialitzat i acadèmic, i mitjançant l’elaboració de material pedagògic dirigit a les escoles i instituts.
3. Elaboració d’informes i memòries sobre l’estat dels drets civils i polítics a Catalunya.
4. Assessorament i fiscalització de l’acció del govern i l’administració de la Generalitat en matèria de drets civils i polítics.
5. Atenció, a demanda i d’ofici, a les persones i col·lectius que considerin vulnerats els seus drets civils i polítics. Aquesta atenció inclou assessorament jurídic,
associatiu i comunicatiu.
Barcelona, 20 de febrer de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre els ajuts demanats al Govern
de l’Estat per a restaurar les zones afectades per l’incendi de la
Ribera d’Ebre i les Garrigues
354-00257/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat
del GP PSC-Units (reg. 58517).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 09.03.2020.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Ricard Godia Companys, president
de l’Associació Catalana de Criadors de Boví de Carn, davant la
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè
informi sobre la situació i els reptes del sector del boví de carn
356-00723/12
SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 58424).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 09.03.2020.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Collado i Bosch, secretari
general de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies,
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
perquè informi sobre els problemes de la inspecció veterinària dels
escorxadors
356-00740/12
SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 60562).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 09.03.2020.

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

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

Cessament del conseller del Departament d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència i encàrrec del seu despatx a la
consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
330-00218/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 60963 / Coneixement: 11.03.2020

Al president del Parlament

Benvolgut president,
Em plau donar-vos compte que el senyor Alfred Bosch i Pascual ha cessat, a petició pròpia, com a conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Mentre romangui vacant el càrrec de conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, s’encarregarà del despatx ordinari dels assumptes i de les
funcions pertocants a la persona titular d’aquest Departament, la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, senyora Teresa Jordà i Rourà.
Ben cordialment,
Barcelona, 10 de març de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 41/2020, de 9 de març, de cessament del senyor Alfred Bosch i
Pascual com a conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, és
publicat al DOGC 8081A, del 10 de març de 2020.
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