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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera
en les prestacions per a casos de dependència
250-00790/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 40849 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 28.06.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 40849)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

1. Engegar un pla de xoc i incentivar als ens locals, a través del Contracte Programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per tal de reduir de
forma eficaç el temps d’espera per elaborar el Pla Individual d’Atenció (PIA) i, conseqüentment, el termini per rebre una prestació de dependència.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Pla de prevenció
del suïcidi juvenil
250-00859/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 41305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada,
David Bertrán Román, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la implementació del Pla de prevenció del suïcidi juvenil,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el
text següent:
Exposició de motius

El suïcidi, l’acte pel qual una persona es provoca la mort de manera voluntària,
és la primera causa de mort entre les persones de 15 a 34 anys a Catalunya. Tant per
la magnitud com per la gravetat, el suïcidi juvenil és un fenomen social de primer
ordre, que afecta tant les persones que decideixen cometre l’acte suïcida com aquelles del seu entorn que viuen el procés de dol per la pèrdua o l’acompanyament de
les temptatives.
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ha publicat una guia de prevenció del suïcidi i acompanyament del dol per a compartir una radiografia de la
situació actual a Catalunya, i certes reflexions al voltant del suïcidi per a afavorir
que els joves puguin adreçar-se als professionals i demanar ajuda, entre d’altres que,
malgrat l’edat d’inici de la majoria de problemes de salut mental greu es troba entre
els 15 i els 25 anys, també és aquesta franja d’edat la que menys consulta els professionals de la salut.
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Arran de la seva anàlisi, s’han detectat buits tant a nivell dels recursos que permetin garantir la detecció dels casos de risc a l’edat juvenil com les intervencions
per a prevenir els suïcidis i la coordinació entre els dispositius implicats.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Fer de la reducció de la mortalitat per suïcidi un objectiu prioritari de salut
pública, desenvolupant un pla interdepartamental de prevenció del suïcidi juvenil.
2) Ampliar els recursos per a detectar casos de risc de suïcidi juvenil a l’atenció primària, als centres educatius i a les entitats i associacions civils, garantint que
aquest accés sigui equitatiu per a tots els ciutadans, visquin on visquin.
3) Garantir la coordinació entre els professionals de la xarxa de salut mental
infantojuvenil i d’adults, així com la freqüència de les intervencions psicoterapèutiques a ambdues xarxes, amb l’objectiu que no es desatenguin les necessitats dels
joves amb l’assoliment de la majoria d’edat.
4) Incorporar al currículum educatiu la formació en competències emocionals i
habilitats socials, proporcionant formació i suport al professorat i als professionals
dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica, ajustant les seves càrregues de treball perquè puguin desenvolupar aquestes noves tasques.
Palau del Parlament, 19 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, David Bertrán Román, diputats GP Cs

Proposta de resolució sobre la definició i l’aplicació d’un pla de
prevenció del suïcidi
250-00860/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 41306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada,
David Bertrán Román, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la
Proposta de resolució per a la definició i implementació d’un Pla de prevenció del
suïcidi, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut,
amb el text següent:
Exposició de motius

El suïcidi, l’acte pel qual una persona es provoca la mort de manera voluntària,
és la primera causa de mort entre les persones de 15 a 34 anys a Catalunya. Tant per
la magnitud com per la gravetat, el suïcidi juvenil és un fenomen social de primer
ordre, que afecta tant les persones que decideixen cometre l’acte suïcida com aquelles del seu entorn que viuen el procés de dol per la pèrdua o l’acompanyament de
les temptatives.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha instat a definir programes de prevenció del suïcidi als Estats que en són membres. Al nostre país, altres comunitats
autònomes com la Comunitat Valenciana, la Comunitat de Madrid, Astúries o Extremadura disposen d’un pla d’acció per a la prevenció i l’abordatge de les conductes
suïcides.
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El col·lectiu de supervivents del suïcidi necessita, així mateix, que es garanteixi
el seu suport per a afrontar els dols complexos derivats dels suïcidis dels seus éssers
estimats.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Constituir un grup de treball amb la participació d’experts per a definir un Pla
de prevenció i abordatge de conductes suïcides i intervenció de suport per als supervivents, tenint en compte les intervencions de prevenció primària en l’àmbit educatiu i a la població general, la detecció de situacions de risc, la prevenció secundària
en poblacions d’alt risc i les intervencions terapèutiques de suport pels supervivents
del suïcidi.
2) Implementar aquest pla de prevenció i abordatge de conductes suïcides i intervenció de suport per als supervivents garantint l’equitat en l’accés a les intervencions
definides al pla per a tots els ciutadans.
Palau del Parlament, 20 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, David Bertrán Román, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’aplicació del programa de prevenció de
l’estigma en la salut mental
250-00861/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 41307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada,
David Bertrán Román, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento,
presentan la Propuesta de resolución para la implementación del programa de prevención del estigma en salud mental a todo el territorio de Cataluña, para que sea
sustanciada ante la Comissió de Polítiques de Joventut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Según el informe «El estigma y la discriminación en salud mental en Cataluña
2016» , realizado por la entidad Obertament, un 80,1% de las personas con un problema de salud mental han sufrido discriminación y estigma en nuestra comunidad
autónoma, y el 54,9% han sido discriminadas bastante o muy frecuentemente.
La entidad Obertament se basa en la experiencia previa de campañas antiestigma desarrolladas con éxito a nivel internacional, estableciendo una estrategia a largo
plazo con diversas líneas de trabajo que se están implantando progresivamente en
diferentes territorios de Cataluña.
Actualmente, la implantación de sus programas se está llevando a cabo en función de la disponibilidad individual de los territorios y, aunque han demostrado
eficacia para mejorar la integración de las personas con algún problema de salud
mental y la disminución del estigma, no todos los ciudadanos de Cataluña tienen
acceso a beneficiarse de ellos.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
3.10.25. Propostes de resolució

7

BOPC 376
4 de juliol de 2019

1) Favorecer la implementación de programas antiestigma en salud mental en
todos los territorios de Cataluña, así como en la Administración y en los medios de
comunicación públicos.
2) Implementar programas antiestigma en salud mental en el ámbito educativo y
en la sociedad civil, garantizando que todos los ciudadanos de Cataluña se puedan
beneficiar de estos programas, independientemente del lugar donde vivan.
Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, David Bertrán Román, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’acompanyament i el
suport als supervivents del suïcidi
250-00862/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 41308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada,
David Bertran Román, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la
Proposta de resolució per a garantir l’acompanyament i suport als supervivents del
suïcidi per parte dels professionals de la xarxa de salut mental pública, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent:
Exposició de motius

A Catalunya, 500 persones moren l’any per suïcidi, 70 d’elles menors de 25 anys.
Alhora, dos de cada tres persones patiran al llarg de la seva vida algun procés depressiu.
L’entitat Després del Suïcidi - Associació de Supervivents ha atès des de la seva
creació a 1.700 supervivents del suïcidi, i alerta de la manca de programes específics d’acompanyament i suport als dispositius de la Xarxa de Salut Mental Pública
de Catalunya, així com la manca de recursos a aquests dispositius per a garantir el
suport psicològic dels supervivents.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Definir programes d’acompanyament i suport pels supervivents del suïcidi
per a garantir l’atenció en salut mental d’aquest col·lectiu dins de la Xarxa de Salut
Mental pública.
2) Implementar aquests programes a totes les regions sanitàries de Catalunya,
garantint l’accés equitatiu als mateixos a tots els ciutadans.
3) Dotar de recursos humans i formatius els dispositius de salut mental de les
regions sanitàries per a garantir la implementació d’aquests programes a tots els
territoris.
Palau del Parlament, 20 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, David Bertran Román, diputats, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la problemàtica dels exàmens per a
obtenir el carnet de conduir
250-00863/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 41332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la problemàtica dels exàmens per a l’obtenció del carnet de conduir,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

Durant l’estiu de 2017 una vaga d’examinadors de la Direcció General de Tràfic
va col·lapsar el sistema d’exàmens per a la obtenció dels diferents carnets de conduir. La situació va provocar la immediata reacció de les autoescoles que es veien
perjudicades per quan eren els seus alumnes que veien aplaçades les dates dels exàmens. A partir d’aquell moment es va instaurar un sistema d’assignació d’alumnes
als professors d’autoescola que havia de permetre ordenar el caos generat per l’alta
demanda d’exàmens, i la baixa oferta de places deguda a que la plantilla d’examinadors era insuficient.
Des d’aleshores a la província de Barcelona, tot i la incorporació de nous examinadors es va aconseguir que la llista d’espera d’alumnes pendents d’examen no
creixes, però encara continua sent encara insuficient per reduir-la.
Aquest mes de juny la Direcció General de Tràfic ha posat un funcionament
a Barcelona, un nou sistema d’assignació de les places d’examen denominat
CAPA (Capacidad Pruebas de Aptitud) que pretén assignar de forma proporcional
la capacitat d’examen entre les autoescoles a partir de la bossa d’alumnes d’aquestes
segons els percentatges d’aptes en primera convocatòria de les proves.
Aquest nou sistema no és transparent, de manera que no queden clars quins són
els criteris d’assignació de places d’examen entre les autoescoles, el que genera suspicàcies entres elles. També el sistema afavoreix les grans autoescoles en detriment
de les petites, però a més, el temps en què s’informa a les mateixes de les places
disponibles a cada convocatòria s’informa en un termini de un cicle (vuit dies hàbils), el que provoca dificultats per a la organització de les tasques preparatòries de
les proves.
També, cal recordar que la Autoritat Catalana de la Competència ha considerat
que «[...] l’establiment amb caràcter uniforme per a totes les autoescoles del nombre
màxim d’alumnes a presentar a examen pot limitar la llibertat de les autoescoles de
determinar la oferta de serveis amb potencials efectes restrictius de la competència
[...]», de manera que es posa en evidència que aquests models restrictius posen en
risc la competència en el sector en perjudici dels usuaris finals que són les persones
que desitgen obtenir el permís de conduir.
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 gestionar amb el
Ministeri de l’Interior, i concretament, amb la Direcció General de Trànsit:
1. L’adopció de mesures urgents per tal de reduir la llista d’espera d’alumnes pendents d’examinar per a la obtenció del carnet de conduir a la província de Barcelona.
2. Programar els increments de plantilla d’examinadors necessaris per tal de donar servei a les necessitats existents.
3.10.25. Propostes de resolució
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3. Modificar el sistema CAPA de manera que l’assignació de places d’examen
a les autoescoles sigui més transparent, no en perjudiqui unes en benefici d’altres i
permeti conèixer les places assignades amb un antelació suficient que permeti una
correcta organització de la preparació dels alumnes.
Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,
SP PPC

Proposta de resolució sobre el respecte a l’estat de dret com a valor
europeu
250-00864/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 41390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el respeto
al estado de derecho como valor europeo, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El 28 de mayo de 2019 el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos adoptó
una decisión por unanimidad según la cual no sólo no procedían las demandas de
76 personas, que en 2017 eran diputados del grupo parlamentario de Junts pel Sí y
de la Candidatura de Unidad Popular Crida Constituent, sino que además avaló las
tesis del Tribunal Constitucional español de que la suspensión de la sesión plenaria
del Parlamento de Cataluña de 9 de octubre de 2017 estaba plenamente justificada.
Así, la Corte europea recuerda que el 10 de octubre de 2017, un día después de la
sesión que inicialmente estaba prevista, el presidente del Gobierno de la Generalitat
declaró la independencia de Cataluña aunque invitando inmediatamente al Parlamento a suspender los efectos de la citada declaración de independencia.
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos estimó que la suspensión de la
sesión plenaria del 9 de octubre de 2017 fue necesaria en una sociedad democrática,
particularmente para el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden
y la protección de los derechos y libertades de los demás.
Además hace notar que la Mesa del Parlamento no respetó las decisiones del Tribunal Constitucional y que este Tribunal suspendió la sesión plenaria de 9 de octubre a fin de preservar los derechos de participación política de los grupos parlamentarios contrarios a la independencia y de los ciudadanos, en general, a participar a
través de sus representantes en los asuntos públicos.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña se compromete a pedir disculpas institucionales,
por medio de su Presidente, a la ciudadanía de Cataluña por la vulneración de los
derechos de participación política de los grupos parlamentarios contrarios a la independencia y que además, supuso una vulneración indirecta al derecho constitucional
de los ciudadanos de participar en los asuntos públicos a través de sus representantes de acuerdo con la Decisión del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de
28 de mayo de 2019.
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2. El Parlamento de Cataluña se compromete a pedir disculpas institucionales,
por medio de su Presidente, a la ciudadanía de Cataluña por no haber respetado las
decisiones del Tribunal constitucional, las cuales tenían por objeto la protección del
orden constitucional y que fue avalado por la Decisión del Tribunal Europeo de los
Derechos Humanos de 28 de mayo de 2019.
3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat pida disculpas a
la ciudadanía de Cataluña por no haber respetado las decisiones del Tribunal Constitucional, las cuales tenían por objeto la protección del orden constitucional y que
fue avalado por la Decisión del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de 28
de mayo de 2019.
Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’obligació de respectar la direcció de la
política exterior d’Espanya
250-00865/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 41391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la obligación del Govern de la Generalitat de respetar la dirección de la política exterior
de España, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Varios medios de comunicación han recogido la noticia que el Sr.Torra ha ordenado a los delegados de la Generalitat en el exterior que envíen a parlamentos y
gobiernos extranjeros el dictamen del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de
la ONU.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España se ha criticado la opinión
emitida por el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU por su trabajo
poco riguroso, parcial y por haber sido víctimas de una nueva campaña de desinformación por parte del separatismo más radical.
En cualquier caso, y más allá de las opiniones que pueda tener cada ciudadano,
el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, está sometido en acción exterior, según el
artículo 193 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley 2/2014 de la Acción y
del Servicio Exterior del Estado, al respeto de las competencias del Estado en materia de relaciones exteriores.
Dicha competencia estatal en exclusiva implica, tal como ha señalado reiterada
jurisprudencia constitucional, respetar las funciones de dirección de la política exterior que incumben al Gobierno de España, sin perturbarla ni perjudicarla.
En este caso, es evidente que el Gobierno de la Generalitat está perjudicando la
dirección de la política exterior española y vulnera los principios de: (i) unidad de
acción en el exterior, (ii) lealtad institucional, (iii) coordinación, (iv) cooperación, y
(v) servicio al interés general que abarca la defensa de los intereses y promoción de
la imagen de España.
Estos principios son de obligado cumplimiento y se incumplen reiteradamente es
por todo ello, que el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
3.10.25. Propostes de resolució

11

BOPC 376
4 de juliol de 2019

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Respetar la dirección de la política exterior española y comportarse de acuerdo con los principios rectores que rigen la Acción Exterior de España.
2. Cumplir con los valores de la Unión Europea previstos en el artículo 2 del
Tratado de la Unión Europea, respetando la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. La
ideología separatista, así como ninguna otra, no está por encima de las leyes ni la
legitima a violentar las normas para imponer sus objetivos.
3. Respetar, según el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, la identidad nacional inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de los Estados miembros, así como actuar con respeto en relación con las funciones de los estados
que tienen por objeto garantizar la integridad territorial, mantener el orden público y
salvaguardar la seguridad nacional. En este sentido, exige al Gobierno de la Generalitat de Cataluña que se abstenga de enviar a las autoridades de los estados de la Unión
Europea argumentarios, cartas o cualquier tipo de comunicación que vulneren este
precepto.
4. No autorizar el uso de los recursos de todos los catalanes destinados a la acción exterior y relaciones con la Unión Europea de la Generalitat de Cataluña para
promocionar el separatismo y la propaganda contra España.
5. Asumir que el uso de los medios humanos y materiales de la Administración
a los que contribuyen todos los ciudadanos con sus impuestos para finalidades de
partido y no las legalmente previstas implica un desvío ilegal e injustificado del patrimonio público.
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar
als centres educatius
250-00866/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 41406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, 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 incorporació de la infermera escolar als
centres escolars de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
d’Educació, amb el text següent:
Exposició de motius

Segons dades de la Federació Espanyola d’Epilèpsia, entre el 0,8% i l’1% de la
població infantil pateix aquesta malaltia, mentre que entre l’1% i el 5% desenvolupa
diabetis tipus 1. A més, segons l’Associació espanyola de Pediatria, un 8% dels infants té alguna malaltia relacionada amb el sistema immune, un 12% d’arrel muscular o esquelètica i un 10% respiratòries, principalment asma.
El professorat, que no té competències en l’àmbit de la salut i tampoc cap formació en atenció sanitària, és el que s’enfronta diàriament amb aquestes malalties cròniques a les aules dels centres escolars. Segons l’Associació Catalana d’Infermeria
i Salut Escolar (ACISE) es fa necessari donar cobertura assistencial als diferents
problemes de salut aguts i crònics que pot presentar l’alumnat i la resta de població
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escolar, i per això, des de l’Associació reclamen la necessitat d’incorporar una infermera a cada centre escolar.
Actualment hi ha molts casos d’infants amb malalties cròniques, oncològiques,
rares i infants pluripatològics que han d’estar atesos pels seus propis pares en els
propis centres escolars, o, en els millors dels casos se’ls assigna una infermera del
CAP perquè facis les cures. A més, els docents estan assumint tasques assistencials
que no els corresponen i per les quals no estan formats.
L’any 2015 ACISE va presentar, a petició del Departament de Salut, un pla estratègic per la posada en marxa del servei d’infermeria als centres escolars de Catalunya, però, segons lamentar l’associació des de la Conselleria de Salut encara no
han fet res.
El Conseller d’Educació, en seu parlamentària, va anunciar que estan preparant
un acord entre el Departament de d’Educació i Salut perquè a partir del curs 20192020 tots els centres escolars tinguin un CAP de referència i un professional sanitari que treballi al centre el temps que faci falta i quan ho necessitin els alumnes.
Però pel grup de famílies amb fills amb malalties cròniques i per ACISE aquesta
proposta del Govern és insuficient, ja que la proposta no s’ajusta a les necessitats
dels alumnes amb malalties cròniques que necessiten rebre una atenció sanitària de
qualitat durant tota la jornada escolar i no intervencions puntuals amb una infermera itinerant.
La infermera escolar és una figura molt present en altres països del món, com
Finlàndia, Canadà o els Estats Units. A Espanya, hi ha comunitats autònomes,
com M
 adrid, on els 100% de les escoles tenen aquest servei. Això genera un greuge comparatiu en relació a l’assistència sanitària que reben els alumnes a Catalunya respecte a d’altres comunitats autònomes.
L’objectiu de disposar d’una infermera a les escoles és per contribuir al ple
desenvolupament i màxim benestar físic dels infants i adolescents. Per aquest motiu, aquest servei hauria d’estar en actiu durant tot l’horari escolar dels centres. La
infermeria escolar està reconeguda com una especialitat específica de la infermeria
i les seves funcions van més enllà de l’assistència sanitària.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya,
1. Reafirma la necessitat de d’incorporar una infermera a cada centre educatiu
de Catalunya.
2. Insta el Govern de la Generalitat a:
2.1. Reconèixer als infants amb malalties cròniques i la seva necessitat de gaudir
d’atenció sanitària als centres escolars des de l’educació infantil de primer cicle fins
als estudis post obligatoris, afegint les seves necessitats sanitàries com a criteri per
contemplar aquests infants com alumnes amb NEE.
2.2. Incorporar l’atenció sanitària en totes les etapes educatives, incloent l’etapa
0-3 anys.
2.3. Presentar davant la Comissió d’Educació, en el termini de 3 mesos, un pla
per a la incorporació d’una infermera a cada un dels centres educatius de Catalunya. Aquest pla haurà de definir les funcions de la infermera escolar, pel que fa a
les tasques d’atenció sanitària als infants amb malalties cròniques, de prevenció i
promoció de la salut i també la seva relació amb el Centre d’Atenció Primària de
referència en el territori.
2.4. Elaborar, conjuntament amb el Departament de Salut, un estudi sobre el
nombre, les necessitats i en quin centres hi ha infants amb malalties cròniques.
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2.5. Elaborar, amb les dades de l’estudi fet, un pla de cobertura i assistència dels
alumnes amb malalties cròniques, mentre que no hi ha infermeria a tots els centres
educatius.
2.6. Incorporar als equips dels EAPs el personal sanitari suficient per valorar les
necessitats sanitàries dels alumnes amb malalties cròniques.
Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Assumpta Escarp Gibert, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar
als centres educatius
250-00867/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 41407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Esther
Niubó Cidoncha, 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 incorporació de la infermera escolar als
centres escolars de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de
Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

Segons dades de la Federació Espanyola d’Epilèpsia, entre el 0,8% i l’1% de la
població infantil pateix aquesta malaltia, mentre que entre l’1% i el 5% desenvolupa
diabetis tipus 1. A més, segons l’Associació espanyola de Pediatria, un 8% dels infants té alguna malaltia relacionada amb el sistema immune, un 12% d’arrel muscular o esquelètica i un 10% respiratòries, principalment asma.
El professorat, que no té competències en l’àmbit de la salut i tampoc cap formació en atenció sanitària, és el que s’enfronta diàriament amb aquestes malalties cròniques a les aules dels centres escolars. Segons l’Associació Catalana d’Infermeria
i Salut Escolar (ACISE) es fa necessari donar cobertura assistencial als diferents
problemes de salut aguts i crònics que pot presentar l’alumnat i la resta de població
escolar, i per això, des de l’Associació reclamen la necessitat d’incorporar una infermera a cada centre escolar.
Actualment hi ha molts casos d’infants amb malalties cròniques, oncològiques,
rares i infants pluripatològics que han d’estar atesos pels seus propis pares en els
propis centres escolars, o, en els millors dels casos se’ls assigna una infermera del
CAP perquè facis les cures. A més, els docents estan assumint tasques assistencials
que no els corresponen i per les quals no estan formats.
L’any 2015 ACISE va presentar, a petició del Departament de Salut, un pla estratègic per la posada en marxa del servei d’infermeria als centres escolars de Catalunya, però, segons lamentar l’associació des de la Conselleria de Salut encara no
han fet res.
El Conseller d’Educació, en seu parlamentària, va anunciar que estan preparant
un acord entre el Departament de d’Educació i Salut perquè a partir del curs 20192020 tots els centres escolars tinguin un CAP de referència i un professional sanitari que treballi al centre el temps que faci falta i quan ho necessitin els alumnes.
Però pel grup de famílies amb fills amb malalties cròniques i per ACISE aquesta
proposta del Govern és insuficient, ja que la proposta no s’ajusta a les necessitats
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dels alumnes amb malalties cròniques que necessiten rebre una atenció sanitària de
qualitat durant tota la jornada escolar i no intervencions puntuals amb una infermera itinerant.
La infermera escolar és una figura molt present en altres països del món, com
Finlàndia, Canadà o els Estats Units. A Espanya, hi ha comunitats autònomes,
com Madrid, on els 100% de les escoles tenen aquest servei. Això genera un greuge comparatiu en relació a l’assistència sanitària que reben els alumnes a Catalunya
respecte a d’altres comunitats autònomes.
L’objectiu de disposar d’una infermera a les escoles és per contribuir al ple
desenvolupament i màxim benestar físic dels infants i adolescents. Per aquest motiu, aquest servei hauria d’estar en actiu durant tot l’horari escolar dels centres. La
infermeria escolar està reconeguda com una especialitat específica de la infermeria
i les seves funcions van més enllà de l’assistència sanitària.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya,
1. Reafirma la necessitat de d’incorporar una infermera a cada centre educatiu
de Catalunya.
2. Insta el Govern de la Generalitat a:
2.1. Presentar davant la Comissió de Salut, en el termini de 3 mesos, un pla per
a la incorporació d’una infermera a cada un dels centres educatius de Catalunya.
Aquest pla haurà de definir les funcions de la infermera escolar, pel que fa a les tasques d’atenció sanitària als infants amb malalties cròniques, de prevenció i promoció de la salut i també la seva relació amb el Centre d’Atenció Primària de referència
en el territori.
2.2. Elaborar, conjuntament amb el Departament d’Educació, un estudi sobre
el nombre, les necessitats i en quin centres hi ha infants amb malalties cròniques.
2.3. Elaborar, amb les dades de l’estudi fet, un pla de cobertura i assistència dels
alumnes amb malalties cròniques, mentre que no hi ha infermeria a tots els centres
educatius.
2.4. Incorporar als equips dels EAPs el personal sanitari suficient per valorar les
necessitats sanitàries dels alumnes amb malalties cròniques.
2.5. Incorporar l’atenció sanitària en totes les etapes educatives, incloent l’etapa
0-3 anys.
Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Esther Niubó Cidoncha, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la defensa de la lliure competència
250-00868/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 41464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, José María Cano Navarro, diputat del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre mesures per a
defensar la lliure competència a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent:
3.10.25. Propostes de resolució
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Exposició de motius

El passat 20 de juny una entitat que promou la via unilateral d’independència,
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), que té estretes relacions amb el Govern de la
Generalitat, va posar en funcionament una pàgina web amb una llista de proveïdors
de serveis i productes que consideren lleials i fidels a una ideologia, en aquest cas la
independentista. Aquest web incita als consumidors catalans a repudiar i assenyalar,
per sectarisme ideològic, a totes les empreses que no surtin en aquest espai, tot promocionant aquelles que els seus propietaris o representants es declarin obertament
a favor dels objectius de l’entitat, algunes d’elles propietat dels mateixos promotors
d’aquesta acció.
Aquest tipus d’accions que intenten influir sobre el mercat i ataquen els fonaments de la lliure competència perjudiquen la nostra economia, posen en risc el
creixement econòmic i el que és més greu, la generació i manteniment de l’ocupació.
L’article 38 de la Constitució reconeix la llibertat d’empresa en el marc d’una economia de mercat i la garantia i protecció de la mateixa pels poders públics, d’acord
amb les exigències de l’economia en general i, si escau, de la planificació. L’existència d’una competència efectiva entre les empreses constitueix un dels elements
definitoris de l’economia de mercat, disciplina l’actuació de les empreses i reassigna
els recursos productius a favor dels operadors o les tècniques més eficients. Aquesta
eficiència productiva es trasllada al consumidor en la forma de menors preus o d’un
augment de la quantitat oferta dels productes, de la seva varietat i qualitat, amb el
consegüent increment del benestar del conjunt de la societat.
L’article 154 de l’Estatut d’Autonomia estableix que correspon a la Generalitat
la competència exclusiva en matèria de promoció de la competència en els mercats
respecte a les activitats econòmiques que s’exerceixen principalment a Catalunya i la
competència executiva en matèria de defensa de la competència en l’exercici de les
activitats econòmiques que alterin o puguin alterar la lliure competència del mercat
en un àmbit que no superi el territori de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Realitzar, a través del seu President, una declaració pública i institucional rebutjant les campanyes de boicot sobre empreses catalanes i agents econòmics.
2) Prendre les mesures necessàries, incloses les judicials, per a impedir que organismes o entitats promoguin aquest tipus de campanyes i pràctiques, que perjudiquen l’activitat econòmica i posen en perill milers de llocs de treball.
Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; José María Cano Navarro, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’exclusió sanitària i els drets sexuals
i reproductius
250-00869/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 41495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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 resolu-
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ció sobre l’exclusió sanitària i els drets sexuals i reproductius, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

L’aprovació del Reial Decret Llei 16/2012 d’exclusió sanitària va suposar la pèrdua de la universalitat del dret a la salut afectant greument als drets de les persones
en major situació de vulnerabilitat com són les persones immigrades en situació administrativa irregular. La forta oposició social i política a aquesta norma excloent
va originar la instrucció interna del Departament de Salut al 2015 i la Llei 9/2017
d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec als fons públics per mitjà del
Servei Català de la Salut.
Actualment, des de juliol de 2018 la universalització de l’assistència sanitària és un dret restituït a través del RDL 7/2018 que posa fi a l’exclusió i garanteix
l’atenció sanitària sense necessitat d’empadronament. No obstant, la regulació vigent estableix un requisit d’estada al país de 90 dies acreditables amb informe previ
favorable dels serveis socials. I malgrat això, organitzacions socials continuen denunciant casos d’exclusió sanitària a persones residents no empadronades i es continuen practicant exclusions al CatSalut per barreres administratives (no disposar
de tarja s anitària), facturacions indegudes d’atencions realitzades i denegacions de
visites de seguiment.
Entitats com la Red de Denúncia i Resistència al RDL 16/2012 o la PASUCat han acreditat nombrosos casos durant aquests sis anys d’exclusió sanitària.
A Catalunya l’Observatori d’Exclusió Sanitària de la PASUCat, recull que prop de
400 persones han patit l’exclusió al Servei Català de la Salut, 91 dels quals menors
d’edat i 20 dones embarassades, tot i ser, conjuntament amb les urgències, les excepcions del Reial Decret d’exclusió sanitària.
L’atenció als drets sexuals i reproductius de les dones que no podien acreditar
empadronament ha estat un dels punts crítics de l’exclusió sanitària. L’atenció a
l’embaràs s’ha denegat en 20 casos: negació d’atenció d’urgències fins a 6 dones,
amb amenaces de cobrament o amb facturació indeguda. A 14 dones embarassades
se’ls hi ha denegat la programació de visites de seguiment i els carnets d’embarassada. 2 de les dones embarassades excloses eren menors d’edat, segons les dades de
la PASUCat.
Més enllà del RDL, però, la facturació indeguda d’atencions sanitàries ve produint-se de manera estandarditzada en el cas de l’avortament des de la llei 2/2010,
d’interrupció voluntària de l’embaràs degut a una instrucció interna del CatSalut per
la qual els ASSIR de Catalunya han de facturar les IVEs a les dones sense targeta
sanitària. Aquest fet, esdevé una barrera flagrant per l’accés a l’avortament de dones
en situacions de vulnerabilitat econòmica, resultant una limitació del seu dret a decidir sobre el seu propi cos i els seus drets sexuals i reproductius.
Amb tot, les situacions de vulneració de drets fonamentals i el desemparament
en l’atenció sanitària que han patit persones residents a Catalunya esdevé una contradicció vergonyant de principis bàsics del nostre marc estatutari i la societat que
volem ser.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Garantir que el Servei Català de la Salut ofereix una atenció sanitària universal sense exclusions i compleix el marc legal vigent en matèria d’universalització de
l’atenció.
2. Desplegar abans de finalitzar el 2019 el reglament de la Llei 9/2017 de manera
que quedin esmenats els dèficits del nou RDL 7/2018 i s’adoptin procediments flexi-
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bles i garantistes que evitin que l’exigència de determinats requisits administratius
suposin una barrera per l’atenció sanitària pública.
3. Garantir l’avortament gratuït dins la cartera de serveis de la sanitat pública.
Elaborar una nova instrucció pel CatSalut per la correcta aplicació del dret a la interrupció voluntària de l’embaràs que clarifiqui que l’empadronament o la disposició
de targeta sanitària no pot ser una causa d’exclusió sanitària en l’avortament.
4. Presentar als grups parlamentaris, en el termini d’un mes, un informe sobre
l’exclusió sanitària al CatSalut on hi constin les dades de reclamacions rebudes i facturacions indegudes des del 2012.
5. Presentar als Grups parlamentaris, en el termini d’un mes, un informe sobre
l’exclusió del dret a l’avortament on hi constin les dades de dones ateses a qui se’ls
hi ha requerit el pagament, així com la quantia de les facturacions efectuades per les
interrupcions voluntàries d’embaràs.
6. Adoptar mesures per rescabalar les persones que han patit facturacions d’atencions sanitàries on, tot i tenir dret a l’atenció universal i gratuïta, se’ls va fer cobraments indeguts.
Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP
CatECP

Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00870/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 41496 i 41577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu 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 salut sexual i reproductiva, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

Els drets humans, reconeguts per la comunitat internacional, emfatitzen que el
desenvolupament d’una vida sexual i reproductiva satisfactòria és un dret bàsic universal. Els drets sexuals formen part dels drets humans universals i com a tals estan
basats en la llibertat, la dignitat i la igualtat. Tota persona té dret a rebre informació
veraç, científica i comprensible que permeti una presa de decisions autònoma i informada vers la seva sexualitat, inclosa la reproducció. L’accés a l’anticoncepció és
un factor d’impacte en els drets sexuals i, per tant, en l’estat de salut i de benestar
de la ciutadania.
Situació de l’anticoncepció
Segons l’Atles de l’anticoncepció a Europa, presentat el maig de 2017 pel Fòrum
Parlamentari Europeu sobre Població i Desenvolupament (EPF), hi ha una realitat
molt desigual a Europa i, en concret, una posició negativa per a Espanya. L’estudi
està basat en l’accés a subministraments d’anticonceptius, assessorament en planificació familiar i informació en línia. Espanya es troba en pitjor situació que Portugal,
Turquia o Irlanda en accés a anticoncepció d’última generació.
A l’Estat espanyol comptem amb una Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i
Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs. Aquesta llei de 2010 especifica entre els seus articles els objectius i accions necessàries en el marc d’actua3.10.25. Propostes de resolució
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ció dels poders públics, de formació a professionals, d’accessibilitat o d’informació
i sensibilització, entre altres.
Igualment, l’Estratègia Nacional de Salut Sexual i Reproductiva aprovada al
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut el 2010, recull les recomanacions de la Llei 2/2010. No obstant això, aquesta estratègia no s’ha desenvolupat fins
ara. En aquests moments el Ministeri de Sanitat està procedint a la seva actualització a través de diferents Grups de Treball.
Segons l’estudi sobre l’ús de mètodes anticonceptius realitzat per la Societat Espanyola de Contracepció (SEC) en l’any 2018, cal destacar que:
– el 28% de les dones en edat fèrtil no utilitza cap mètode anticonceptiu.
– respecte a l’elecció de mètode: el preservatiu és el més utilitzat (29.6%), la píndola (17.3%), anell (2.9%), pegat (0.7%), implant (1%), DIU hormonal (4.4%), DIU de
Coure (4.3%) i la vasectomia i lligadura de trompes representa un 9.7% de les dones.
A Espanya, es produeixen més de 94.000 avortaments voluntaris de l’embaràs
(IVE) a l’any. El 63% d’aquests avortaments corresponen a dones entre els 20 i els
34 anys d’edat i el percentatge anual d’IVE de repetició és del 38%.
Segons l’estudi HAYA i l’enquesta realitzada per la Sociedad Española de Contracepción (SEC) en 2016 sobre hàbits anticonceptius i avortament voluntari, el 69%
de les dones que havien interromput l’embaràs, aquest es va produir tot i estar utilitzant un mètode anticonceptiu, fet que ens ha d’alertar sobre l’ús incorrecte o inconsistent dels mètodes anticonceptius.
Situació a catalunya
Catalunya compta amb un programa i cartera de serveis d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR). Els equips ASSIR (amb professionals obstetra-ginecòlegs, ginecòlogues i llevadores) son d’accés directe per a la ciutadania i donen suport
als equips de l’Atenció Primària de Salut.
L’accés als diferents mètodes anticonceptius està limitat per l’accessibilitat a la
prescripció i/o col·locació del mètode escollit i la manca de finançament del mateix,
parcial o nul en la majoria dels casos. Durant l’any 2017 s’han realitzat a Catalunya
19.686 avortaments voluntaris. En el 36,6% dels casos les dones han declarat que no
era la seva primera interrupció.
Pel que fa al circuit assistencial i l’accés a mètodes anticonceptius, cal destacar
que la cartera de serveis i l’accessibilitat és heterogènia en el territori, especialment
en aquells ASSIR que no pertanyen a l’Institut Català de la Salut. L’accessibilitat ha
empitjorat i es preveu que pot fer-ho encara més degut a la manca de professionals,
tant de la ginecologia com de la llevadoria, per manca de relleu generacional.
Els circuits actuals sovint dificulten que els professionals resolguin el consell
contraceptiu de manera eficaç i immediata ja que sovint no es pot fer la prescripció
i dispensació de manera immediata, com en la inserció dels mètodes d’alta efectivitat i llarga durada que no depenen de l’acompliment (LARC): implant hormonal,
dispositius intrauterins de coure o hormonals.
Hi ha dones que acudeixen a la sanitat pública i no poden fer front al pagament
del mètode escollit, sobretot en el col·lectiu de dones i joves més vulnerables. El consell i l’accessibilitat als diferents mètodes permetria evitar embarassos no desitjats,
infeccions de transmissió sexual, interrupcions voluntàries de l’embaràs i les seves
conseqüències per a les persones, la salut pública i la corresponent despesa econòmica pel sistema sanitari públic.
Un altre dels reptes es l’educació afectiva i sexual als centres escolars, s’ha de
concebre com a una part constitutiva i ineludible de l’educació integral a la infantesa
i l’adolescència. És un aspecte fonamental de la promoció de la salut, de prevenció de
situacions de risc i d’atenció a la salut que han de comptar amb la col·laboració dels
serveis d’educació i sanitaris del territori. Els centres educatius han de promoure
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una educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats, la defensa dels drets i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, gènere o orientació sexual.
Hi ha nombroses lleis estatals i catalanes sobre l’educació afectiva i sexual als
centres escolars, però, en cap d’elles s’estableix l’obligatorietat ni s’expressen els
mitjans que concreten la seva implementació. S’ha d’assegurar i millorar l’accés per
a tothom a l’atenció i educació en salut afectiva, sexual i reproductiva.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:
1. Donar suport al Consell Interterritorial a la revisió de l’Estratègia Nacional i
que faci un pas més convertint-se en un Plan Nacional de Salud Sexual y Anticoncepció per poder dotar de recursos adequats les diferents mesures que s’hagin d’engegar, incloent entre altres els anticonceptius més actualitzats, cost-efectius i amb
menys efectes secundaris per les dones en la Cartera de Serveis del sistema públic
de salut.
2. Desenvolupar un protocol únic i homogeni sobre el circuit assistencial que elimini la variabilitat d’atenció segons les àrees sanitàries i que aquest protocol inclogui una estratègia clara per reduir les IVE de repetició assegurant l’accessibilitat als
diferents mètodes anticonceptius i a un consell contraceptiu adequat.
3. Garantir la disponibilitat dels mètodes LARC (implants i dispositius intra
uterins) en els centres d’atenció primària on hi ha dispositiu d’Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva (ASSIR), per afavorir l’accessibilitat a les dones que els triïn
però no puguin pagar aquests mètodes d’alta efectivitat i durada no dependents de
l’acompliment.
4. Assegurar a totes les professionals de la salut implicades l’accés a formació
continuada acreditada per afavorir l’adquisició d’habilitats i actualització de coneixements per a poder assessorar, indicar i administrar els diferents mètodes contraceptius.
5. Garantir l’accés a formació actualitzada tant per als i les professionals sanitàries com de l’ensenyament en salut sexual, afectiva i reproductiva que afavoreixi
l’adquisició d’habilitats per a l’atenció a la diversitat i per a la prevenció i detecció
de les violències sexuals.
6. Com a màxim en el curs 2020-2021, incloure l’educació sexual i afectiva des
de la petita infància i en tot el cicle escolar com element integrat en el currículum
educatiu, establint materials pedagògics estandarditzats adaptats a l’edat i impartits
per professionals amb formació especialitzada, per tal de prevenir les violències
sexuals. La formació sobre sexualitat es basarà en el respecte, afectivitat, tendresa,
complicitat, compromís, autoestima i autocura. La formació haurà de comprendre
el reconeixement de situacions abusives i la manipulació emocional que fa l’abusador, així com les respostes que poden donar-hi els i les menors i a quines persones
poden acudir per a rebre ajuda per tal de dotar als infants d’eines d’autoprotecció.
7. Establir indicadors de procés i de resultats, que permetin avaluar l’evolució de
les mesures implementades i determinar la millora dels resultats.
Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,
GP CatECP
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 41348 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió d’Afers Institucionals
Alta: Jordi Orobitg i Solé
Baixa: Anna Caula i Paretas
Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 133/XII, sobre l’ocupació
d’habitatges
290-00115/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41335 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.07.2019

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 133/XII, sobre
l’ocupació d’habitatges (tram. 290-00115/12), us informo del següent:
Pel que fa al punt a), el Departament de Territori i Sostenibilitat s’està coordinant amb el Departament d’Interior, el Departament de Justícia, i el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies per tal de consensuar l’estructura, els objectius
i el funcionament de la comissió interdepartamental que s’esmenta a la Resolució.
Una vegada es posi en marxa la comissió, serà aquesta la que, en el disseny dels
seus mecanismes de treball i funcionament, podrà definir els objectius temporals per
informar a la Comissió de Territori del Parlament sobre les seves actuacions i eventuals estudis.
Barcelona, 26 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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290-00134/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41431 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 154/XII del Parlament de Catalunya (290-00134/12), sobre l’avaluació dels casos de malnutrició infantil.
Amb data 4 de març de 2014, els secretaris generals dels Departaments de Benestar Social i Família, Ensenyament i Salut varen subscriure el Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents.
La comissió d’aquest protocol, formada per representants de salut, benestar i educació, va acordar dissoldre’s i no reunir-se més el novembre de 2015.
El motiu és que la seva funció i rol ja fou assolit, i consistí, no tant en acomplir
els objectius de quantificar els casos de malnutrició o pobresa severa associada a la
desnutrició, sinó sobretot a enfortir i a cohesionar les xarxes d’atenció en el t erritori
a través dels centres de primària de salut, les escoles i els equips bàsics d’atenció
social. Es tractava de perfeccionar els protocols de detecció i abordatge, i derivació,
cosa assolida a partir de:
– Establiment de reunions periòdiques entre les xarxes d’atenció i taules de participació amb entitats de pobresa i exclusió
– Millora de dotació de beques menjador
– Àpats en períodes no lectius
– Ajuts d’urgència per a manutenció, habituals
– Ajuts de vulnerabilitat a entitats mitjançant convocatòria específica
– Detecció des dels CAP i escoles i derivació a serveis socials bàsics.
A més, us faig saber que el 14 de juny de 2016 el Govern va aprovar el Protocol d’actuació entre els Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i Ensenyament per a l’abordatge del maltractament infantil que inclou la coordinació per
detectar la malnutrició infantil, així com els buits en la provisió d’un àpat durant el
període no lectiu. L’objecte d’aquest Protocol s’ha integrat en la intervenció social
dels equips bàsics de serveis socials que treballen de manera coordinada amb la xarxa de salut i dels centres educatius. A més, els ajuts d’urgència social prioritzen la
cobertura de les necessitats bàsiques d’infants i adolescents.
A part, el Govern de la Generalitat planteja la resposta a les necessitats dels infants i adolescents, igual que a les de la resta de la població sota criteris de visió i
atenció integral. S’entén a les persones com un tot integral i no com un conjunt de
mancances a les que es respon una a una. Els/les professionals dels Serveis Socials
Bàsics, concretament els EBAS i els SIS pel que fa a l’atenció a la infància i adolescència, estudien la situació personal, familiar i de relació amb l’entorn de cada infant i adolescent. Per conèixer la situació es coordinen no només amb la resta de la
xarxa de serveis socials sinó també amb els serveis educatius, sanitaris i judicial, si
s’escau. A partir d’aquest diagnòstic elaboren un pla d’atenció que aborda no només
la resposta a les necessitats a curt termini sinó els serveis i recursos que s’han d’activar per capacitar l’entorn dels infants i adolescents perquè es puguin fer càrrec del
seu desenvolupament harmònic a mig i llarg termini. Sota aquesta concepció integral es va incloure aquest aspecte en el Pla de lluita contra la pobresa i en el Protocol
d’abordatge del maltractament infantil.
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Seguidament, els passem a detallar les actuacions que realitza el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies en relació a les mesures destinades a infants
i joves de famílies vulnerables.

Mesures destinades a infants i joves de famílies vulnerables
Pressupost

Beques menjador

54.060.000,00

Ajuts d’urgència
social manutenció i
infància

22.073.255,43

Convocatòria de
subvencions a entitats
socials

3.670.363,98

Centre obert estiu

1.150.000,00

Vacances en
família
Mesures específiques
d’estiu

Suport a entitats
de lleure educatiu

Ajuts a famílies per
naixement, adopció,
tutela o acolliment
sotmès a nivell de
renda

Memòria 2016 del Departament
d’Educació, curs 2015-2016

208.698 beneficiaris

RUDEL 2017, AUS manutenció
i altres tipologies Infància i
manutenció

125 entitats
beneficiàries

Dades 2018 de la Convocatòria
Ordinària de Projectes i Activitats
(COSPE), línies d’ajudes
econòmiques i serveis adreçats a
famílies i persones en situació de
vulnerabilitat i de la convocatòria 0,7
IRPF, línia Accions d’Urgència
Despesa CP 2018 signat (Memòria
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies 2018)
2016: 3.323 places i 1.559.292
(Seguiment resolució pobresa)

850 infants i joves

Memòria Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies 2018

8.454 beneficiaris

Pressupost 2018 (Memòria
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies 2018)
Beneficiaris 2017 (Memòria
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies 2017)

89 places becades

Memòria Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies 2018
Memòria Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies 2018

3.981.891,00

5.900.100,00

Observacions

94.479 usuaris

1.173.882,99

Taller Menjar Sà
Estiu és teu i
Programa per a
la participació
en igualtat de
condicions a
les activitats
d’educació en el
lleure

Dades

8.296 famílies

Memòria Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies 2017

Prestació per atendre
les despeses de
manteniment d’una
persona menor d’edat
amb expedient de risc
per la Generalitat i
atesa a la seva pròpia
família

5.164.077,00

2.015 ajuts

Memòria Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies 2018
Avaluació Pressupost 2017, valor real
2.135 ajuts

Prestacions per
atendre per atendre
les despeses de
manteniment d’infants
i adolescents tutelats
per la Generalitat de
Catalunya i acollits en
família extensa

10.178.893,00

2.620 ajuts

Memòria Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies 2018

Fons de garantia de
pensions i prestacions

468.030,46

287 famílies

Memòria Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies 2018
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Pressupost

Observacions

Centres Oberts
subvencionats
per a infants
i adolescents
en situació de
vulnerabilitat
social (Servei
d’atenció diürna)

10.524.751,67

269 nombre de
recursos

Memòria Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies 2018

Programes
preventius
subvencionats
d’atenció social i
educativa davant
situacions de
risc

6.467.027,07

401 nombre de
recursos

Memòria Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies 2018

576.329,40

32 nombre de
recursos

Memòria Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies 2018

2.845.261,40

38 nombre de
recursos

Memòria Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies 2018

Centres
socioeducatiu
diürns
Serveis d’intervenció
socioeducativa per a
infants i adolescents
en situació de risc i
les seves famílies

Dades

Programes
de Servei
d’Integració
en Famílies
Extenses (SIFE)*

* Infants i adolescents en situació de desemparament i amb mesura d’acolliment familiar, els SIFE realitza la valoració, mediació i suport a la mesura
d’acolliment en família extensa
Nota 1: Les dades de la Memòria del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2018 són provisionals.
Nota 2: Les dades d’Ajuts d’Urgència Social fan referència a la informació facilitada per les Àrees Bàsiques de Serveis Socials corresponents a la tipologia de manutenció (la informació que ens trameten no permet diferenciar si es tracta de famílies amb infants a càrrec). També s’ha inclòs informació
d’ajuts d’urgència en què l’ens locals identifica que estan adreçades a infants o famílies vulnerables.

Barcelona, 15 d’abril de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 241/XII, sobre el pagament
dels imports per efectes retroactius de les prestacions per
dependència
290-00217/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41432 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.07.2019

A la Mesa de la omissió

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 241/XII del Parlament de Catalunya
(290-00217/12), sobre el pagament dels imports per efectes retroactius de les prestacions per dependència, els hi faig saber:
En relació al punt c), la Generalitat de Catalunya, com no pot ser d’una altra manera, ajusta els actes administratius a la normativa en vigor relativa al procediment,
recollit, d’una banda, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i, de l’altra, a la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Tal i com els hi vam explicar en el primer l’informe de compliment d’aquesta Resolució, els hi recordem que l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de
maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, en
la disposició addicional sexta sobre «l’ajornament i periodificació de l’abonament dels
efectes retroactius de les prestacions econòmiques previstes a la Llei 39/2006, de 14
de desembre», va obrir la possibilitat que l’Administració ajornés el pagament de les
quantitats corresponents al efectes retroactius de la prestació, cosa que va suposar que
els imports meritats en les prestacions de cuidador/a no professional des de la data
d’efecte d’aquesta prestació fins a la data de resolució de la mateixa, es poguessin pagar en un termini màxim de cinc anys. Posteriorment, el Reial Decret Llei 20/2012,
de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la
competitivitat va permetre ampliar l’ajornament en un termini de vuit anys.
Amb tot, també us vam fer saber que des de l’any 2016 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha saldat totalment el deute d’aquests pagaments amb
efectes retroactius de les prestacions econòmiques per a persones cuidadores no professionals de dependència.
Així doncs, no serà necessari que s’adoptin resolucions administratives per liquidar deutes ni tampoc publicar les quantitats pendents de pagament corresponents
als efectes retroactius en tant que, com els hi hem explicat, aquestes quantitats estan
saldades.
Barcelona, 12 de juny de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 242/XII, sobre les
concessions de restauració de l’aeroport de Barcelona - el Prat
290-00218/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41433 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.07.2019

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 242/XII del Parlament de Catalunya,
sobre les concessions de restauració de l’aeroport de Barcelona - el Prat, us informem
que s’ha donat trasllat a la Sra. Yolanda Valdeolivas García, Secretaria d’Estat de Treball. Adjunt trobaran la carta que li ha adreçat el Secretari General del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies.
Barcelona, 12 de juny de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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290-00248/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41153 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.07.2019

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 273/XII, sobre
la qualitat de l’aire i la promoció del transport assequible (tram. 290-00248/12), us
informo del següent:
Pel que fa al punt a), el Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant,
en l’encaix de les condicions per a l’atorgament d’un crèdit del Banc Europeu d’Inversions, que es troba en aquests moments com a operació en estudi, que permeti
finalitzar l’execució de les línies L9 i L10 del metro de Barcelona.
En aquest sentit, l’empresa pública IFERCAT està treballant en la definició d’un
nou Pla Econòmic Financer a aprovar pel Govern de la Generalitat, que habiliti les
partides necessàries per l’acceptació i retorn del crèdit.
Quant al punt c), a la Segona Cimera per a la millora de la qualitat de l’aire a la
conurbació de Barcelona que va tenir lloc el passat 25 de març, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la
Diputació de Barcelona, l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) i els representants
locals van fer una Declaració Institucional mitjançant la qual ratificaven l’Acord Polític-institucional adoptat al març del 2017, van acordar mesures addicionals reforçades i es va presentar el balanç del grau de compliment de l’Acord.
L’Acord conté nombrosos compromisos adoptats per part de totes les institucions
implicades en relació amb la sensibilització de la població.
Així mateix, les principals actuacions realitzades i les que es troben en curs al
respecte, tant per part de la Generalitat de Catalunya, com per part dels 40 municipis de la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, dels 41 municipis de la
seva àrea d’influència i de les institucions supramunicipals implicades són:
Per part de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’establiment d’estratègies
coordinades d’informació, sensibilització i educació ambiental per implicar la ciutadania en hàbits de mobilitat sostenible i saludable per a la millora de la qualitat de
l’aire, la salut i el medi:
– La informació arriba al ciutadà per diferents vies: aplicació «Airecat»,
twitter (@mediambientcat, #airenetCAT #qualitataire #XarxAire), web d’episodis
ambientals de contaminació atmosfèrica del Departament de Territori i Sostenibilitat (airenet.gencat.cat, territori.gencat.cat), avisos a la pàgina inicial del Gencat,
telèfon d’emergències 012, mitjans de comunicació, ràdio, tv, panell de velocitat
variable (CIVICAT) i avisos de protecció civil. També, s’ha incorporat informació
sobre qualitat de l’aire a l’espai temps de tv3 i s’han incorporat les dades de qualitat
de l’aire a la pàgina inicial del web de la Generalitat: https://web.gencat.cat/ca/inici/
– S’ha creat un nou entorn web (QAire) (airenet.gencat.cat) més integrador per
fer més accessible la informació sobre la qualitat de l’aire on, es pot consultar la
qualitat de l’aire en temps real així com descarregar dades de la qualitat de l’aire de
diferents dies i períodes, consultar el pronòstic de la qualitat de l’aire a Catalunya
del dia en curs i següents dies, accedir a la finestra de diàleg de «twitter» i consultar
un apartat d’avisos per mantenir informada la població sobre les activacions dels diferents escenaris de contaminació (avís preventiu, episodi ambiental).
– S’ha renovat l’aplicació per a dispositius mòbils «Airecat». La nova versió permet, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, obtenir informació de la qualitat
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de l’aire dels indrets seleccionats, accedir a les dades de qualsevol estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya, consultar
el pronòstic de la qualitat de l’aire i activar notificacions personalitzades.
– En cas d’episodi ambiental, es disposa d’un protocol de comunicació acordat per les diferents administracions que activa la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic. La Comunicació dels avisos d’episodis ambientals per
qualitat de l’aire també es realitza mitjançant falca de ràdio, TV, espais transmet,
anuncis en diaris digitals i anuncis a xarxes socials, mitjançant l’aplicació AireCat,
twitter, web, panells de missatge variable, aplicació GENCAT, imatges en màquines
d’autovenda de títols de transport públic, connexió transmet radio i informació disponible a canal salut.
A més, la Generalitat de Catalunya, per divulgar a la població informació sobre
els efectes en la salut de la contaminació atmosfèrica i les mesures per reduir-ne
l’exposició, ha habilitat les eines següents:
– Web de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i Canal Salut: informació disponible i actualitzada periòdicament sobre els principals contaminants i els seus
efectes sobre la salut, les persones i col·lectius més vulnerables a la contaminació de
l’aire, els valors de referència establerts de protecció de la salut, els nivells d’informació i alerta dels principals contaminants, recomanacions generals per reduir l’exposició als contaminants de l’aire (en l’àmbit de l’activitat física, l’àmbit domèstic i
la mobilitat) i recomanacions addicionals quan es produeixen situacions o episodis
en els quals es superen determinats nivells de contaminants.
• http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/proteccio_salut/aire/
• http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/contaminacio-atmosferica/
– Anunci d’informació disponible al 012 mitjançant el 061 CatSalut Respon.
http://sem.gencat.cat/ca/061CatSalutRespon/
– Canal de Twitter @salutcat: informa especialment de les recomanacions davant situacions o episodis en els quals es superen determinats nivells de contaminants.
– El PINSAP (Pla Interdepertamental de Salut Pública http://salutpublica.gencat.
cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/). Per reduir la contaminació de l’aire es requereix tenir en compte la salut en totes les polítiques, i requereix accions
coordinades per part d’autoritats dels àmbits de medi ambient, transport, ordenació
del territori, salut pública, habitatge i energia.
– Polítiques de mobilitat: Les polítiques de mobilitat, de forma indirecta, milloren la salut atès que impulsen l’augment d’exercici físic i la disminució d’accidents
de trànsit. Desplaçar-se habitualment caminant, en bicicleta o en transport públic,
en comptes de fer-ho en un vehicle de motor privat, redueix les emissions de contaminants amb un efecte perjudicial sobre la salut i augmenta els nivells d’activitat
física. La reducció de l’ús dels vehicles de motor privats en els desplaçaments curts
tindria efectes molt positius a Catalunya en termes de la millora de la fluïdesa del
trànsit, la seguretat viària i la qualitat de l’aire, que es traduirien també en un impacte favorable sobre la salut. Al web del Departament de Salut es posa a disposició de
la ciutadania informació sobre les avantatges de l’activitat física per a la salut http://
canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/activitat_fisica/.
També, la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’Acord de Govern 103/2018, de
16 d’octubre, de creació de la Comissió per a l’estudi dels efectes de la qualitat de
l’aire i les immissions acústiques i electromagnètiques sobre la salut i el medi ambient a Catalunya. La Comissió va efectuar la primera reunió el 18 de febrer de 2019.
Així mateix, des de desembre de 2017, en cas d’episodi ambiental estan vigents
les restriccions de circulació per als vehicles més contaminants que no disposen de
distintiu ambiental de la DGT a la zona interior a les Rondes de Barcelona. Aquestes restriccions seran permanents a partir de l’1 de gener de 2020. S’han fet diverses
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accions divulgatives i de sensibilització al respecte per part de les diferents administracions implicades: Generalitat de Catalunya, Àrea Metropolitana de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona i resta de municipis implicats.
Pel que fa a l’acció municipal i supramunicipal:
– Es facilita informació ciutadana sobre aquests temes mitjançant el web de
l’Ajuntament de Barcelona https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca i el web
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona http://www.amb.cat/s/web/medi-ambient/sostenibilitat/qualitat-de-laire.html
– 25 dels 40 municipis de la zona de protecció especial informen dels nivells de
qualitat de l’aire i sensibilitzen la població sobre la problemàtica de la contaminació
atmosfèrica i els seus efectes per a la salut, tant en episodis ambientals com de manera estructural, de manera coordinada amb la Generalitat o estan en curs de fer-ho.
– 16 dels 41 municipis de l’àrea d’influència de la zona de protecció especial informen la població sobre episodis ambientals i els seus efectes sobre la salut o estan
en curs de fer-ho.
– L’Ajuntament de Barcelona disposa d’un pla de comunicació, un pla de vigilància de la salut coordinats amb les altres administracions i un protocol d’actuació
en episodis d’alta contaminació que inclou avisos a la població, que implica un nou
web, nous canals de comunicació (avisos), campanyes de comunicació (associades
a l’episodi i treball de fons), facilitació d’informació territorialitzada dels nivells de
contaminació i la finalització del procés de creació d’un Sistema de Vigilància
de l’Impacte sobre la Salut de la Contaminació de l’Aire de Barcelona (VISCAB).
– L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha establert una estratègia de sensibilització per la lluita contra la contaminació atmosfèrica amb recursos, activitats
i accions específiques tan estructurals com en cas d’episodi, adreçada a la població
en general, als centres educatius i als centres col·laboradors.
– L’AMB, l’Ajuntament de Barcelona i el RACC van realitzat el primer estudi
metropolità que ha analitzat, sobre el terreny, el parc real de vehicles que circulen
cada dia per la metròpolis i que ha calculat el seu impacte ambiental sobre la qualitat de l’aire en condicions reals de circulació.
– La Diputació de Barcelona, des de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i l’Oficina tècnica d’Educació i Promoció Ambiental, ha ofert suport a
diversos ens locals durant la Setmana de la Mobilitat 2017 i 2018 amb tallers relacionats amb la qualitat de l’aire i la mobilitat sostenible, l’oferta s’ha coordinat amb
l’AMB i la Generalitat de Catalunya. El Grup de treball + Aire - Soroll de la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de forma coordinada amb la Generalitat de
Catalunya i l’AMB, disposa d’un espai virtual on es comparteix informació a tots
els municipis tant dins l’àmbit-40 com de l’àrea d’influència.
Per a més detalls també es pot consultar el document «balanç del grau de compliment de les iniciatives i els compromisos de les pars de l’Acord polític-institucional
per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona», disponible a:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_
de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_
aire_2011_2015/declaracio-de-barcelona/
Per últim, pel que a fa a nous aparcaments d’enllaç o de dissuasió, us informo
que en el Pla director d’infraestructures i en el Pla director de mobilitat de I’ATM
de Barcelona, es preveu treballar en l’impuls dels aparcaments d’enllaç o dissuasió
per fomentar la complementarietat entre el transport privat i el transport públic, de
forma que es possibiliti millorar l’accés al sistema de transport públic des de tots els
punts del territori. El Pla director d’infraestructures de I’ATM de Barcelona incorpora un apartat específic al respecte.
Barcelona, 21 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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290-00250/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41154 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.07.2019

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 275/XII, sobre l’aturada de l’ampliació de la carretera B-40 entre Abrera i Sant Sadurní d’Anoia (tram.
290-00250/12), us informo del següent:
Per una banda, el passat 4 de març es va adreçar una carta al Ministeri de Foment per tal d’informar-lo sobre els apartats d’aquesta Moció dels quals en són competents. (document adjunt)
Per l’altra, el Pla Director Urbanístic d’Infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera (PDUI), determina la reserva de sòl pel traçat de la carretera B-40 al
terme municipal d’Abrera. En cap cas el PDUI concreta el traçat d’aquesta carretera
en l’àmbit del Penedès, atès que s’escapa de l’àmbit territorial del PDUI.
En el marc dels treballs de redacció del PDUI s’han actualitzat els estudis sobre
els escenaris demogràfics, econòmics i de mobilitat, tant de passatgers com de mercaderies i s’estudia la idoneïtat i l’impacte social i territorial de les infraestructures
proposades. En aquest context es proposa la gratuïtat de l’autopista AP-7, el tercer
fil ferroviari i l’ampliació de la línia R8 entre altres.
No és en el marc dels treballs de redacció del PDUI, sinó des dels treballs del
Pla Territorial Parcial del Penedès (PTPP), des d’on el Departament de Territori i
Sostenibilitat està estudiant la possible continuïtat de la carretera B-40 fins a enllaçar amb l’AP-7.
En el marc dels treballs de redacció del PTPP hi ha constituït un Grup de treball
amb una àmplia representació d’institucions del territori. Aquest Grup de treball s’estableix com a marc de debat i concertació de les actuacions del PTPP amb el territori.
Per tot allò relatiu a les infraestructures de mobilitat, que complementen tant el
PDUI com el PTPP, ja hi ha establert un espai de comunicació i debat entre Generalitat i Estat.
Barcelona, 21 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 276/XII, sobre les
inundacions al barri de la Farinera, de Sant Vicenç de Castellet
290-00251/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41155 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.07.2019

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 276/XII, sobre
les inundacions al barri de la Farinera, de Sant Vicenç de Castellet (tram. 29000251/12), us informo del següent:
Fascicle segon
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D’una banda, el passat 18 de gener va tenir lloc una reunió entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, on es va acordar la realització, durant l’any 2019, d’un primer estudi de detall de la problemàtica
existent al municipi. D’aquest primer estudi sortirà una proposta tècnica de solució,
que haurà d’ésser consensuada amb l’Ajuntament.
En aquest moment l’estudi es troba en procés de licitació.
D’altra banda, en el proper Programa de manteniment i conservació de lleres per
a l’any vinent es valoraran les peticions realitzades per l’Ajuntament.
Barcelona, 21 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 277/XII, sobre l’aturada de la
prolongació de l’autopista C-32
290-00252/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41184 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.07.2019

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 277/XII, sobre
l’aturada de la prolongació de l’autopista C-32 (tram. 290-00252/12), us informo del
següent:
Actualment s’està executant la prolongació de l’autopista C-32, entre Blanes i
Lloret i difereix del projecte que inicialment estava previst, ja que s’ha considerat
que no és necessari que en aquest tram es continuï una infraestructura amb les mateixes característiques de la C-32 que es donen fins a Blanes.
Així doncs, tenint en compte la previsió de la implementació d’altres mesures
complementàries de millora de la mobilitat entre Blanes i Lloret de Mar, com ara la
formació del corredor BRCat entre ambdues poblacions, s’està executant una nova
carretera convencional, és a dir una carretera amb un carril per sentit de circulació,
més un carril addicional en sentit de pujada, quan s’escaigui, en comptes de la previsió inicial de formació d’una autopista amb les característiques de la C-32, és a dir
amb dos carrils per cada sentit de circulació, més un cinquè carril en sentit de pujada, per tal de minimitzar l’ocupació sobre el territori.
Sobre la construcció d’un carril bus entre Blanes i Lloret de Mar, la Direcció
General d’Infraestructures de Mobilitat ha impulsat la redacció de l’Estudi previ del
corredor BRCat Blanes - Lloret de Mar, amb clau EP-ANG-18023, la licitació
del qual es va publicar el 25 de febrer de 2019 i actualment està pendent d’adjudicar.
L’estudi pretén desenvolupar amb major nivell de detall les actuacions necessàries per a la implantació del corredor BRCat entre Blanes i Lloret de Mar proposades a l’estudi ‘Millora de serveis per als autobusos interurbans a l’àmbit de
Catalunya, mitjançant vies específiques. Definició del sistema per tal de definir una
actuació tècnicament viable. En el marc de l’estudi també cal fer una anàlisi dels
serveis del corredor i una avaluació socioeconòmica que posi de manifest la utilitat de la proposta. S’hauran d’analitzar les modificacions que caldria introduir en la
configuració de la xarxa actual de serveis i determinar els punts de parada dels nous
serveis proposats juntament amb el disseny de les parades i intercanviadors amb altres sistemes de transport, en el marc d’una arquitectura global del sistema BRCat.
Així doncs, la xarxa BRCat té com a objectiu proporcionar un sistema de transport col·lectiu que pugui assolir els nivells de capacitat d’un sistema ferroviari, però
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amb la flexibilitat de l’autobús. Els corredors BRCat han de combinar estacions, vehicles confortables de baixes emissions, carrils exclusius, plans d’operació flexibles
i tecnologia per proporcionar un servei eficient i d’alta qualitat enfocat a l’usuari.
Barcelona, 21 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 278/XII, sobre l’aturada del
Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat
290-00253/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41156 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.07.2019

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 278/XII, sobre
l’aturada del Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat (tram. 290-00253/12), us
informo del següent:
El Pla director urbanístic Gran Via-Llobregat (PDU) va ser aprovat definitivament per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat, el dia 27 de març 2017.
Aquesta resolució, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7357,
de 26 d’abril de 2017. Aquest acte va posar fi a la tramitació administrativa del Pla
director urbanístic.
El PDU atorga al planejament derivat, a través de Plans de Millora Urbana i projectes d’urbanització, la capacitat per reconsiderar certs aspectes com l’ordenació
dels espais lliures i les volumetries d’edificació. És mitjançant la tramitació d’aquestes figures de planejament urbanístic que es proposa donar compliment i tenir en
consideració els diferents aspectes que assenyala la resolució, sobretot aquells que
fan referència al procés participatiu, implicació de diferents administracions, alternatives d’ordenació física, i preservació del caràcter del espai agrícola de Can Trabal.
Barcelona, 21 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 280/XII, sobre la implantació
de la T-Mobilitat
290-00255/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41157 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.07.2019

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 280/XII, sobre la
implantació de la T-Mobilitat (tram. 290-00255/12), us informo del següent:
L’octubre de 2018, l’empresa concessionària va presentar una nova proposta de
calendari d’implantació de la T-Mobilitat que l’Autoritat del Transport Metropolità
(ATM) va acceptar el novembre del 2018. El calendari preveu dues fases:
4.50.01. Compliment de resolucions
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– La primera fase, a posar en servei en el primer semestre del 2020 (inclou els
trenta-sis municipis de l’AMB), títols il·limitats de l’actual gamma de l’ATM, suport
en plàstic i mòbil, centre d’atenció a la ciutadania (el CAC), centre de gestió per a
la informació del transport (el CGIT), canals de venda via internet, aplicacions de
mòbil i punts d’atenció als operadors.
– La segona fase, a posar en servei en el segon semestre del 2020 (inclou: tots els altres municipis que formen part de l’àrea ATM), títols multiviatge, títols propis dels operadors públics, suport en cartró, i canals de venda amb màquines expenedores.
Després de completar la segona fase, es procedirà a l’apagada magnètica.
Pel que fa l’anàlisi dels incompliments:
Antecedents

Amb data 24 d’octubre de 2014 se signà l’acord de col·laboració público-privada entre Societat Catalana per a la Mobilitat, SA (d’ara endavant SOC Mobilitat) i
l’ATM per a l’execució del projecte T-Mobilitat per a la implantació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió.
Addicionalment, amb data 3 de març de 2017 se signà entre les parts l’acord de
«Formalització de la modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic
i el sector privat per a l’execució del projecte T-Mobilitat per a la implantació d’un
nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió» (en endavant l’Acord de Modificació
Contractual).
En relació a totes les comunicacions relatives a les penalitzacions documentades
del projecte T-mobilitat per a la implantació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i
de gestió, en conjunt, es registren un total de 7 penalitzacions referents a manca
i endarreriment de la inversió, endarreriment de l’entrega de prototips, incompliments de contracte i falta d’assistència de SOC Mobilitat a reunions.
Penalització 1. Penalització per manca i endarreriment de la inversió

En relació amb la primera penalització referent a l’incompliment sobre la manca
i endarreriment d’inversions, amb data 26 de febrer del 2018 (amb número de registre 508) l’ATM va comunicar a SOC Mobilitat la identificació d’una manca i endarreriment en la inversió realitzada, i s’atorga a SOC Mobilitat un tràmit d’audiència
de 10 dies.
En data 2 de març del 2018 (amb número de registre 259) SOC Mobilitat va sol·
licitar una ampliació de termini de 5 dies addicionals pel tràmit d’audiència.
En data 7 de març del 2018 (amb número de registre 597), l’ATM va denegar a
SOC Mobilitat l’ampliació de termini de 5 dies hàbils sol·licitat, mantenint així la
previsió inicial pel que fa a la data límit.
En data 8 de març del 2018 (amb número de registre 291) SOC Mobilitat va presentar les seves al·legacions.
En data 6 d’abril del 2018 (amb número de registre 836), l’ATM va notificar a
SOC Mobilitat la resolució emesa per l’òrgan de contractació.
En data 7 de maig del 2018 (amb número de registre 497) SOC Mobilitat va donar resposta fent evident la resolució de la penalització però mostrant disconformitat
amb aquesta presentant un recurs d’alçada.
En data 20 de juliol del 2018 (amb número de registre 1015/299/2018) SOC Mobilitat va enviar la carta de pagament per un import de 99.231 € que actualment s’ha
liquidat.
En data 8 de novembre del 2018 (amb número de registre 1015E/254/2018) es
produeix comunicació del Jutjat Contenciós en relació a la penalització 1 i la reclamació judicial interposada per SOC Mobilitat.
Penalització 2. Penalització per endarreriment d’entrega dels prototips

En relació amb la segona penalització sobre l’endarreriment de l’entrega de prototips, amb data 26 de febrer del 2018 (amb número de registre 509) l’ATM va co4.50.01. Compliment de resolucions
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municar a SOC Mobilitat la identificació d’un endarreriment en l’entrega de prototips previstos en la clàusula 10.2.2.A del contracte del projecte T-mobilitat, i s’atorga
a SOC Mobilitat un tràmit d’audiència de 10 dies.
En data 2 de març del 2018 (amb número de registre 259) SOC Mobilitat va sol·
licitar una ampliació de termini de 5 dies addicionals pel tràmit d’audiència.
En data 7 de març del 2018 (amb número de registre 597), l’ATM va denegar a
SOC Mobilitat l’ampliació del termini de 5 dies addicionals pel compliment del tràmit d’audiència prèvia establert al contracte.
El dia 8 de març del 2018 (amb número de registre 289) SOC Mobilitat va donar
resposta, exposant les seves al·legacions. S’exposa per part de la societat contractista
que no es dona el tipus d’incompliment sobre els prototips i que existeix una incorrecta graduació de la penalització.
En data 6 d’abril del 2018 (amb número de registre 837), l’ATM notifica la resolució final d’imposició d’una penalització contra SOC Mobilitat a causa de l’endarreriment d’entrega dels prototips.
El dia 23 de maig del 2018 l’ATM envia a SOC Mobilitat la carta de pagament fixant la penalització amb un import de 20.000 € el qual es troba pagat en l’actualitat.
Penalització 3. Penalització per incompliment de les directrius de
responsabilitat del contracte

En relació amb l’incompliment de directrius de responsabilitats del contracte
s’inicien els tràmits d’una tercera penalització. En data 26 de febrer de 2018 es notifica (amb número de registre 510), per part de l’ATM, una penalització on s’indica
l’incompliment de l’article 36 del contracte de col·laboració entre el sector públic i
el sector privat de data 24 d’octubre de 2014 per part de SOC Mobilitat, i s’atorga
a SOC Mobilitat un tràmit d’audiència de 10 dies.
El dia 2 de març de 2018 a través de la carta (amb número de registre 259) es
sol·licita una ampliació del termini per part de SOC Mobilitat de 5 dies addicionals
pel tràmit d’audiència.
Aquesta és rebutjada per part de l’ATM (carta amb número de registre 597).
En data 8 de març del 2018 (i sota número de registre 290), SOC Mobilitat presenta al·legacions on posen de manifest que no es dona el tipus d’incompliment considerat a la penalització, i que en cas de donar-se, aquest seria de caràcter lleu.
Finalment exposen una incorrecta graduació de la penalització.
En data 6 d’abril del 2018 (número de registre 838) l’ATM notifica la resolució
de la penalització.
En data 7 de maig (amb número de registre 503) SOC Mobilitat presenta el recurs d’alçada, i l’empresa adjudicatària comunica l’abonament de la penalització tot
i la seva disconformitat respecte als incompliments que se l’imputen.
Finalment es ratifica la penalització com a decisió del consell d’administració. El
dia 20 de juliol es rep la carta de pagament (número de registre 1015/300/2019) amb
un import de penalització de 20.000 € actualment pagats.
Penalització 4. Penalització per la no assistència de SOC a reunions

Fent referència a la no assistència de SOC a reunions s’aplica una quarta penalització per valor de 2.500 € que encara es troba pendent de pagament.
En data 26 de juny de 2018 (i sota número de registre 1015/126/2018) l’ATM comunica a SOC Mobilitat la penalització per l’incompliment de les responsabilitats
del contracte.
En data 11 de juliol de 2018 (i sota número de registre 1015E/78/2018), SOC Mobilitat presenta les seves al·legacions.
El procediment es troba aturat a causa del procés del reequilibri del contracte
que s’està portant a terme en data de redacció d’aquest informe.

4.50.01. Compliment de resolucions
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Penalització 5. Penalització per manca i endarreriment de la inversió

En el fil de les penalitzacions en relació amb l’incompliment sobre la manca i
endarreriment d’inversions, en data 02 de juliol del 2018 (amb número de registre
1015S/154/2018) l’ATM va comunicar a SOC Mobilitat la identificació d’una manca
de la inversió realitzada. El període considerat a la penalització sobre la manca d’inversió compren des de l’1 de febrer de 2018 fins al 31 de maig del 2018.
En data 17 de juliol del 2018 (amb número de registre 1015E/94/2018) SOC Mobilitat va donar resposta, exposant al·legacions.
El procediment es troba aturat a causa del procés del reequilibri del contracte
que s’està portant a terme en data de redacció d’aquest informe.
Penalització 6. Penalització per incompliment de la inversió

En l’esmentat procés de reequilibri del contracte que s’està portant a terme en el
moment de redacció d’aquest informe, s’ha considerat addicionalment una penalització motivada per la manca i/o endarreriment de la inversió segons l’import establert en el Nou Pla Econòmic Financer (NPEF), ja que les inversions que s’han fet
fins a data d’inici de les negociacions del reequilibri provoquen una impossibilitat
del desenvolupament òptim del projecte T-mobilitat.
La penalització per manca d’inversió pendent de proposta es valora en un total
de 488.389 €, xifra que contempla un període comprès entre l’1 de juny de 2018 i el
31 de desembre de 2018.
Penalització 7. Penalització per incompliment de les directrius de
responsabilitat del contracte

En l’esmentat procés de reequilibri del contracte que s’està portant a terme en el
moment d’aquest compliment, s’ha considerat addicionalment una nova penalització motivada per l’incompliment de les directrius de responsabilitat del contracte.
La penalització sobre l’incompliment de les directrius de responsabilitat del contracte pendent de proposta es valora en un total de 20.000 €, xifra que contempla un
període que va des de l’1 de febrer de 2018 fins al 31 de desembre de 2018.»
Barcelona, 21 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 24/XII, sobre desprotecció social
390-00024/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 41434 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.07.2019

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 24/XII del Parlament de Catalunya (390-00024/12), sobre desprotecció social, us trameto l’informe de compliment
següent:
D’entrada us fem saber que tal i com s’estableix a la disposició addicional setena de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC),
el dia 28 de desembre el Govern va presentar en seu parlamentària l’informe on es
valora tota l’acció realitzada el primer any d’implementació de la Renda Garantida
de Ciutadania.
4.50.02. Compliment de mocions
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Pel que fa a les sol·licituds d’aquesta prestació, cal dir que no s’han realitzat denegacions indegudament justificades. Les resolucions estan degudament motivades
i, en tot cas, les que els ciutadans puguin considerar errònies s’avaluen en funció
dels recursos presentats. La resolució d’aquests es fa seguint el procediment administratiu comú.
Pel que fa al Pla Estratègic de Serveis Socials, cal tenir present que, actualment,
està en fase d’elaboració. Aquest Pla és el full de ruta que recull les línies estratègiques i objectius del conjunt de Sistema Català de Serveis Socials i preveu un revisió
de la Cartera de Serveis Socials, actualitzant-la i adaptant-la la nova realitat.
Pel que fa a l’augment de places residencials i de centres de dia de persones amb
dependència, en el marc de la Programació territorial de serveis socials especialitzats 2015– 2018, es va establir una projecció de places dels serveis residencials i
diürns adreçats a diferents sectors, tot tenint en compte la distribució dels recursos
i la demanda existent en les diferents comarques de Catalunya.
En la projecció de places comarcal s’estableix una forquilla d’increment que resta
condicionat a les disponibilitats pressupostàries dels diferents exercicis. En aquests
sentit, durant els exercicis 2016 i 2017, tot i les limitacions pressupostaries existents,
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet un esforç per a l’increment
de places finançades residencials i d’atenció diürna, especialment en els serveis de residència assistida i centre de dia de gent gran, on es comptabilitza un augment de places de 1.272 al 2016 i de 974 al 2017 en residència assistida, amb un increment total
de 2.246 places. En el servei de centre de dia de gent gran s’ha produït un augment de
153 places finançades durant el 2017.
Pel que fa als exercicis futurs, en la mesura que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té la voluntat
d’incrementar les places amb finançament públic, tot tenint en compte les prioritats
territorials que es determinin, per tal de millorar l’equitat territorial en l’atenció a
les persones amb dependència d’arreu de Catalunya.
L’Ordre BSF/339/2014, de 19 de novembre, publicada al DOGC número 6755 de
data 21 de novembre de 2014 va permetre recuperar novament l’ingrés residencial
mitjançant les prestacions econòmiques vinculades al servei (PEV). Tanmateix, la
prestació PEV no ha sigut mai universal. Aplicant els criteris de proporcionalitat a
la capacitat econòmica de les persones, la seva concessió i l’import a atorgar, ha estat en funció dels ingressos econòmics de les persones dependents. D’acord amb el
que disposa l’article 2 de la normativa esmentada anteriorment, s’aplica la fórmula
adient, podent resultar fins i tot, la denegació de la PEV sol·licitada, en superar el
topall de capacitat econòmica establert.
Pel que fa al personal destinat a aquests serveis, hem fet millores en dos sentits:
a) Increment del mòdul salarial de referència.
b) Nous conceptes nous que es financen (personal administratiu, noves treballadores socials –TS– i educadores socials –ES–...).
Pel que fa als increments derivats de l’augment del mòdul salarial, es va aplicar
una pujada d’un 1% del mòdul del Contracte Programa 2015 al Contracte Programa
2016-2019, passant d’un salari de referència per a tècnics (TS i ES) de 34.141,74€ al
2015 a 34.483,14€ al 2016, 34.827,90€ del 2017 al 2019. En quant al Contracte Programa 2020-2023, es preveu una pujada del mòdul salarial del 2,25%, passant a un
salari de referència de 35.611,56€.
En relació a les figures que entren a formar part dels recursos finançats, al 2017,
a banda de continuar amb l’increment del nombre de TS i ES per tal d’assolir la ràtio
legal de 3 TS i 2 ES per cada 15.000 habitants en aquells ens locals que encara no
hi arribaven, es va introduir les següents novetats:
1) El finançament de personal administratiu com a part dels equips bàsics d’atenció social (1 per cada 15.000 habitants)
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2) El finançament de tècnics de reforç (treballadors/ores i educadors/ores socials
«plus») en funció la necessitat de cada ens local determinada en base a uns indicadors (beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció, infants i adolescents en risc, sol·
licituds de dependència, nombre de plans individuals d’atenció i dispersió territorial
en alguns casos). Aquestes contractacions van començar a finals de 2017. Al 2018
es va continuar amb el finançament de personal administratiu i de tècnics de reforç
(«plus»), ja des de principis d’any, a més dels increments necessaris de TS i ES per
assolir o gairebé assolir, la ràtio legal.
3) El finançament d’Ajuts d’Urgència per a pobresa energètica, que comencen a
atorgar-se des del 2016 i que venen a afegir-se als Ajusts d’Urgència Social (per
a manutenció, habitatge, farmàcia...).
4) Un increment en el finançament del SAD Social per tal de millorar a aquells
ens locals que reben menys diners per habitant. Al 2018 i 2019 no es va aplicar
aquest increment en els ens locals que no van incrementar les hores d’atenció.
També cal dir que el Pla Estratègic de Serveis Socials preveu un conjunt d’intervencions per millorar el desenvolupament professional.
Així també, en el marc de la planificació i programació de serveis socials s’incorporen com a criteris eliminar les desigualtats territorials i equitat territorial. En
la Programació territorial de serveis socials especialitzats 2015-2018 es van establir
unes zones d’actuació preferent, per tal d’orientar les prioritats en la destinació de
recursos públics a la creació de noves places per a la correcció de certs desajustos que s’han anat produint en la cobertura de diferents serveis. En aquesta línia,
d’acord amb els recursos pressupostaris disponibles, s’ha posat l’accent en prioritzar
les actuacions en aquelles zones on s’observa una distribució de recursos i una demanda més descompensades. De cara a exercicis futurs, s’està aprofundint en l’anàlisi de nous indicadors de necessitats en el territori.
En una altre ordre, també us fem saber que el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies ve destinant anualment un important pressupost per activitats de
foment i promoció a la Llengua de signes catalana (LSC) des de diverses unitats
directives.
Concretament, el any 2017 la despesa efectuada des del Departament ha estat:
1.129.851,37 d’euros. Les accions i despesa efectuada són:
a. Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa: serveis Integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de
les persones amb discapacitat per un total de 40.874,99€.
b. Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya: cursos de LSC per un total de 139.400€.
c. Subvencions a Entitats de Persones Sordes, (inclouen interpretació de LSC):
activitats d’atenció a persones sordes signants; de suport i promoció a la integració
amb la LSC; d’acció d’inclusió de joves i/o famílies; etcètera per a l’accés a universitats; per adquisició de productes de suport, etc.) per un total de 949.576,38€.
Aquesta despesa s’hauria de completar amb la despesa que fa el Departament
d’Educació per als Intèrprets de la LSC en les aules de Primària, Secundària, cicles
de Formació Professional i Centres de Recursos Educatius de suport a l’alumnat.
D’altra banda, els programes de polítiques actives que desenvolupa la Generalitat adreçats a persones discapacitades en situació d’atur i inscrites a les oficines de
Treball com a demandants d’ocupació es realitzen des de dos òrgans:
– Direcció general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Auto
empresa, que és qui té competències sobre les actuacions per a aquest col·lectiu.
– Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) que és qui té les competències
en matèria d’ocupació i programes per a l’ocupació a l’àmbit territorial de Catalunya.
Les persones que presten els seus serveis a les oficines de Treball en matèria
d’orientació i informació per a l’ocupació tenen habilitats i capacitats per oferir els
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serveis adients a cada persona individualment i tenint present tant el col·lectiu al que
es pertany com la igualtat d’oportunitats per a tothom.
Durant el 2018 a les oficines de Treball del SOC consten un total de 34.523 persones amb grau de discapacitat reconegut i informat a la demanda. S’han ofert un
total de 128.773 atencions destacant serveis com el diagnòstic individualitzat i elaboració del perfil professional, itineraris individuals i personalitzats de l’ocupació,
informació professional i polítiques actives per a l’ocupació, entre d’altres.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet un gran esforç pressupostari per incrementar el pressupost destinat a les persones amb discapacitat: ja
es va incrementar el pressupost el 2016 i es van destinar 82.536.799,10, el 2017 van
ser 84.326.040,45€ i el 2018 un total de 86.683.323,15€. Per part de la Generalitat,
doncs, s’incrementa de manera important els fons propis destinats als centres especials de treball (CET).
Cal tenir en compte que la creació de llocs de treball no depèn de la Generalitat
de Catalunya sinó que és un criteri empresarial que correspon a cada centre especial de treball.
A més, cal recordar que la competència en salari mínim interprofessional (SMI)
és estatal i, per tant, si els fons que arriben del Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social són suficients es podran distribuir com s’indica a la Moció. Tot
i així, des del Govern es manté del compromís amb els centres especials de treball
malgrat els reiterats incompliments de l’Estat en el finançament dels ajuts. Recentment hem avançat 33,4 milions de fons propis per garantir els ajuts.
En relació al combat de la pobresa infantil, us fem coneixedors que s’ha creat
un Grup de Treball per establir els principals indicadors per conèixer la situació de
la infància a Catalunya i planificar l’avaluació del proper Pla d’atenció integral que
es té previst construir des de la Secretaria d’Infància. Estarà format per diferents
departaments de la Generalitat com són: Salut; Educació; Interior; Treball, Afers
Socials i Famílies, entre d’altres. També hi formarà part l’Institut d’Infància de Barcelona, l’IDESCAT, l’Observatori de la Joventut i experts universitaris de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida
i la Universitat de Girona.
També els fem saber que estem fent una avaluació del Pla d’Atenció Integral a
la Infància i l’Adolescència i, posteriorment, es farà del Pacte per la infància a Catalunya. Aquestes dos avaluacions seran el pas previ per l’elaboració d’un nou pla
integral. La voluntat del Govern és millorar contínuament el l’atenció a la infància i,
per això, cal culminar aquesta reflexió sobre el sistema de protecció, conèixer realment com està, saber què funciona i què no i, per tant, ser coneixedors de les coses
que cal canviar.
Sobre l’augment progressiu de la inversió en polítiques d’infància cal dir que, fins
al moment, la situació de pròrroga pressupostària no ha permès l’increment desitjat.
Tanmateix, el pressupost final de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del 2018 ha estat de 297,63M/€ que representava un 34,10% més
de l’inicialment previst. Ara bé, cal entendre que les polítiques d’infància van més
enllà del pressupost de la DGAIA. Per això, en paral·lel, el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies juntament amb el Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i d’Hisenda estem treballant amb UNICEF en el disseny d’una metodologia per quantificar la despesa pública destinada a la Infància. Aquest treball ha
estat lliurat per UNICEF i analitzat per la Direcció General de Pressupostos i, properament, es presentarà.
A més, s’estan desplegant les següents normatives per donar compliment a la Llei
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència:
– Sistema de protecció, dels drets i deures dels infants i els adolescents en el sistema de protecció, i de procediment i mesures de protecció a la infància
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– Joves extutelats o emancipats, pel qual es regula el suport a l’emancipació i a
l’autonomia personal dels joves extutelats
– Centre d’estudis del maltractament infantil, de modificació del Decret 289/2016,
de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i d’establiment del Centre d’estudis en maltractament infantil
– Pensions d’orfenesa, que regula la integració de les pensions d’orfenesa en el
patrimoni privat dels infants i els adolescents orfes sota la tutela o la guarda protectora de la Generalitat
– Estades temporals, pel qual es regula l’informe d’estades temporals d’infants
estrangers
– Equips de protecció, dels equips tècnics d’avaluació, diagnòstic, proposta i seguiment mesures en el sistema de protecció
– Serveis d’intervenció socioeducativa, sobre el model de prevenció dels serveis
d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de
risc i les seves famílies
Així també, està previst en els propers mesos l’inici de les gestions pel tràmit de
la normativa referida a:
a) Centres de protecció, dels serveis d’atenció residencial de menors en tutela o
guarda,
b) Procurador/a dels infants i adolescents, sobre l’organització i funcions procurador/a dels infants i adolescents i el procediment de queixa,
c) Protecció pública davant dels maltractaments, de les mesures, programes i
serveis específics d’atenció per infants i adolescents maltractats i víctimes d’abusos
sexuals.
En quant a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia s’està desplegant en tots els seus àmbits i articles i la dotació pressupostària, que en els darrers anys s’ha incrementat notablement, és la que permet la
disposició pressupostària del Govern de la Generalitat.
En relació a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, els hi fem saber que el passat 18 de setembre de 2018 el Govern va aprovar la tramitació del
Codi d’Accessibilitat de Catalunya, projecte de Decret per desplegament de la Llei
13/2014 d’accessibilitat, com a culminació d’una tasca exhaustiva de redacció dels
diferents àmbits de la Llei. D’ara en endavant es prossegueixen les tasques de la tramitació administrativa amb la celeritat que els tràmits i consultes administratives i
preceptives ho permetin. Pel que fa al pressupost, aquest serà en funció de les disponibilitats i del que s’aprovi per al 2019.
D’altra banda, el desplegament de la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua
de signes catalana pel que fa a la disposició addicional primera, sobre l’accessibilitat en la comunicació de les persones sordes i sordcegues usuàries de la llengua
de signes catalana, el futur Decret d’accessibilitat (Codi d’Accessibilitat) establirà
les condicions per garantia d’aquesta modalitat d’ús en els serveis públics. Cal tenir
en compte que aquestes mesures ja es venen implementant de fa temps en diversos
departaments i/o organismes de la Generalitat i altres administracions.
En l’àmbit de l’habitatge, el Govern de la Generalitat de Catalunya està impulsant
mesures per assolir els objectius plantejats pel Pla Territorial Sectorial d’Habitatge
(PTSH), que en breu s’aprovarà, entre els quals destaca assolir el 15% d’habitatge destinat a polítiques socials a les àrees de forta demanda.
Més enllà de l’increment de la dotació pressupostària destinada a polítiques públiques d’habitatge, que entre altres coses depèn de la possibilitat d’aprovar uns
nous pressupostos de la Generalitat, de l’increment de les transferències del Plan
Estatal de Vivienda fins com a mínim els 100 milions d’euros de l’any 2010 enlloc
dels 50 actuals, o, des d’una perspectiva més estructural, de la correcció del dèficit
fiscal que pateix l’administració de la Generalitat, el Govern està impulsant mesu38
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res per ampliar el parc d’habitatge social i avançar en el compliment dels objectius
del PTSH.
En aquest sentit, s’ha potenciat l’exercici del dret de tanteig i retracte previst
al Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, amb
853 habitatges incorporats durant 2018, una part important dels més de 1.800 adquirits des de l’any 2015.
També s’ha impulsat una important mesura legislativa, com és l’aprovació del
Decret llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés l’habitatge,
que preveu actuacions encaminades a incrementar els parcs públics i privats destinats a habitatge amb protecció oficial, entre altres mecanismes que han de facilitar
l’accés de la ciutadania a l’habitatge.
En l’àmbit de la violència masclista, el projecte del II Programa d’intervenció
integral contra la violència masclista 2019-2022 atén a tots aquells àmbits de la Llei
5/2008 encara pendents de desenvolupar. L’esmentada llei ha estat un dels eixos
principals per a l’elaboració del programa, juntament amb els estudis d’avaluació
realitzats i les aportacions de tot el procés participatiu. Totes les actuacions inclouen
la seva previsió pressupostària i el seu vincle a l’articulat de la llei 5/2008. Es preveu
una despesa aproximada per a l’any 2019 de 32,2 M€.
El projecte de II Programa d’intervenció integral contra la violència masclista
2019-2022 estableix un objectiu operatiu específic adreçat a potenciar l’atenció a les
situacions de violència masclista fora de l’àmbit de la parella, com són les violències
masclistes en l’àmbit familiar, laboral o social i comunitari, amb la concreció d’actuacions com una diagnosi de necessitats i d’ajustaments necessaris de la xarxa de
recursos per poder atendre totes aquestes violències, l’elaboració i implementació
d’un model d’abordatge de les violències sexuals a Catalunya, l’elaboració i del desplegament d’un pla d’acció per a l’abordatge de les mutilacions genitals a Catalunya,
l’elaboració i implementació del protocol de prevenció i abordatge dels matrimonis
forçats, entre d’altres.
D’altra banda, en el marc del projecte de Pla estratègic de polítiques d’igualtat
de gènere 2019-2022, en el seu Eix d’Acció 6 de Transversalització de la perspectiva de
gènere en les polítiques públiques, i concretament en l’àmbit de Salut, és previst
dissenyar i desplegar estratègies de salut que reconeguin els drets de els dones i les
apoderin en la presa de decisions sobre el seu propi cos, com la incorporació de la
perspectiva de gènere en totes actuacions en salut afectiva, sexual i reproductiva.
Finalment, els hi fem saber que arran de la sessió ordinària del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) regulat en el DECRET 156/2014, de 25 de novembre, del Consell de la Discapacitat de Catalunya, que es va celebrar el 19 de setembre
del 2018, es va constituir el Grup de Treball Jurídic per a l’anàlisi de l’adaptació de la
normativa catalana als principis i requeriments de la Convenció internacional de les
Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat (Nova York, 13 de
desembre de 2006).
El Grup de Treball Jurídic es coordina des de l’Assessoria Jurídica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i està composat per persones designades
per cada departament de la Generalitat de Catalunya, membres del CODISCAT,
competents en els àmbits materials d’actuació recollits en el decret de creació del
CODISCAT: discapacitat, administracions públiques, cultura, economia, educació,
presidència, seguretat ciutadana, justícia, salut, treball, política territorial, i polítiques de desenvolupament rural, també del Gabinet Jurídic de la Generalitat de
Catalunya, de l’Observatori de Dret Civil de la Generalitat de Catalunya així com
juristes de les organitzacions associatives d’ens locals (ACM i FMC) i juristes de les
entitats membres del CODISCAT representatives de les persones amb discapacitat.
En quant a la metodologia de treball, s’han realitzat diverses reunions tècniques
(16 de novembre de 2018, 18 de gener de 2019 i està prevista la propera per al 28 de
39

BOPC 376
4 de juliol de 2019

març de 2019) i dues sessions de coordinació interdepartamentals i amb les entitats
representatives en dates 12 de novembre de 2018 i 20de febrer de 2019.
Els Objectius del Grup són garantir que la normativa de Catalunya estigui orientada a:
– Eradicar la discriminació de les persones amb discapacitat en tots els àmbits.
– Promoure la igualtat d’oportunitats, de tracte i de respecte, per avançar cap a
una societat més inclusiva i solidària.
– Promoure l’autonomia personal, social i laboral.
– Impulsar la inclusió i la participació reals i efectives en la vida quotidiana.
– Fomentar l’apoderament de la persona i la seva família.
– Garantir l’exercici dels drets i les llibertats fonamentals.
– Impulsar mesures d’acció positiva suplementàries a favor de les dones amb
discapacitat.
– Incorporar la perspectiva de gènere.
Les Funcions del Grup Jurídic són:
– Identificar les lleis i els reglaments de cada departament de la Generalitat, per
àmbits d’actuació.
– Revisió de les lleis en una primera fase i de reglaments en una segona.
– Analitzar textos i propostes concretes de modificació de l’articulat, tan des del
punt de vista terminològic, com de propostes de supressió o d’inclusió de mesures
concretes.
– Definir els instruments jurídics per a fer efectives les modificacions adients.
– Elaborar un calendari per a dur a terme la modificació.
– Elaborar un informe provisional sobre les propostes de modificació concretes
que s’hagin identificat, i un informe definitiu que reculli les recomanacions sobre
les actuacions concretes que s’hagin de dur a terme, així com el calendari per a la
seva implementació.
Es destaca la necessitat d’utilitzar en la normativa sempre el terme «persones
amb discapacitat» en la Convenció Internacional així com d’abordar les mesures
que facin efectius els drets de les persones amb discapacitat a la igualtat i no discriminació, en especial pel que fa als infants i les dones. També es fa palès que en
alguns àmbits d’actuació la Generalitat no disposa de competències per dictar normativa.
Està previst que en la propera sessió plenària del CODISCAT, presidida pel
M. H. President de la Generalitat, s’elevi un informe amb les recomanacions tècniques del Grup Jurídic respecte a les normes que cal adaptar, els aspectes materials
d’aquesta adaptació i la forma de dur a terme les modificacions normatives que siguin necessàries.
També es destacaran els aspectes positius que ja s’han assolit en la normativa
catalana vigent referents a tots els àmbits d’actuació així com les necessitats de formació que es detecten entre els professionals que tenen responsabilitats en l’elaboració de les normes.
Barcelona, 9 de maig de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Moció 48/XII, sobre la política
universitària i de recerca
390-00048/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 41231 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.07.2019

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 48/XII, sobre la política u niversitària
i de recerca (tram. 390-00048/12), us informo del següent:
En referència al punt 1 a) i 1 b), en no haver-se pogut aprovar uns nous pressupostos i seguir amb pròrroga pressupostària no ha estat possible abordar cap reducció en la política de preus públics, ni treballar en un nou marc de finançament de
les universitats públiques, més enllà de les obligacions derivades dels increments
salarials i de l’acompliment de l’acord de mantenir el preu de grau del primer any de
màster als nous titulats de graus de 180 crèdits.
Pel que fa al punt 2 a), a causa de la no aprovació d’uns nous pressupostos i seguir amb pròrroga pressupostària ha fet impossible introduir noves bonificacions
i noves equiparacions en l’actual model, atès que no s’hauria pogut compensar les
universitats. Ara bé, el sistema de preus per renda social implantat al 2012-2013 impacta positivament a l’equitat del conjunt del sistema, en la mesura que atén no només a les condicions familiars específiques, sinó també a la seva renda. Actualment,
bonificar a famílies monoparentals sense atendre a la seva renda tindria un efecte
regressiu perquè només bonificaria a famílies de renda elevada, ja les de renda baixa ja tindrien una bonificació superior pel sistema de preus per renda una superior
que no s’acumula.
En referència al punt 3 c), el passat 28 de febrer de 2017 el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d’Universitat i Recerca, va acordar
crear el «grup de treball interdepartamental STEMcat de les vocacions científiques,
tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques».
Aquest va ser el tret de sortida per a uns treballs que s’han materialitzat en el
Pla STEMCAT d’impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria
i matemàtiques, i que té els objectius següents:
1. incrementar el nombre de graduats en estudis STEM;
2. incrementar la proporció de dones en els estudis STEM;
3. millorar les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques en l’educació obligatòria;
4. millorar l’orientació personal, acadèmica i professional a través de programes
de coordinació entre empreses i sistema educatiu;
5. transmetre el valor social de la ciència, la tecnologia i les matemàtiques;
En referència al foment de les vocacions en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques s’està duent a terme en el marc d’un programa de divulgació científica
adreçat a la gent jove les actuacions següents:
1. Recerkids, que és un programa impulsat per la Direcció General de Recerca
amb l’objectiu d’estimular la recerca científica entre els estudiants de 5è i 6è (10 a 12
anys) d’educació primària i de donar a conèixer l’activitat que es desenvolupa a les
universitats i els centres de recerca de Catalunya.
2. Científics en Joc. Aquest concurs s’adreça a mestres i alumnes de 5è d’educació primària i té per objectiu promoure la creativitat, el treball multidisciplinari, per
projectes i en equip, així com el foment del coneixement de la ciència i dels científics, especialment els de casa nostra. El concurs consisteix a dissenyar un videojoc,
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per fer-lo els mestres comptaran amb una guia didàctica i el recolzament d’experts
en didàctica que els donaran suport al llarg del procés.
3. Contes de la Laura i el Joan, de la col·lecció «Recerca Directa», dels quals
s’han publicat 25 números, expliquen la recerca que s’està duent a terme al nostre
país des de les diverses disciplines científiques. Les temàtiques tractades són: medicina, informàtica, pedagogia, biologia, arqueologia, paleontologia, biologia de la
conservació, nanotecnologia, neurobiologia, tecnologia alimentària, fotònica i lingüística, entre d’altres.
4. Contacontes. El programa es va iniciar el curs 2007-2008 amb l’objectiu
d’apropar la recerca científica a les escoles. Les activitats s’inspiren en el contingut d’un conte de la col·lecció de contes de la Laura i el Joan. Tenen una durada de
90 minuts i consten d’una introducció a la recerca en general i a la temàtica del conte en particular. A continuació, es fa una posada en escena del conte i, posteriorment, els alumnes es converteixen en investigadors i investigadores.
5. Curtmetratges divulgatius sobre el sistema català de recerca. Aquest projecte,
incipient, són històries de ficció en format breu (3-5 minuts) destinades principalment a públic infantil i juvenil i també al públic general, amb la finalitat de crear
corrents de simpatia cap a la recerca, divulgar la tasca investigadora que es porta a
terme al país i fomentar les vocacions científiques entre el públic més jove.
6. Programa Recercòmic. És una col·lecció de còmics que dona a conèixer casos
d’èxit de transferència de coneixement, d’universitats o centres de recerca cap al
teixit empresarial. Mitjançant l’exemple dels projectes tractats, els còmics aborden
els objectius següents: divulgar l’impacte de la recerca a la societat, fomentar les
vocacions científiques i tecnològiques i estimular la capacitat d’innovar, la creació
d’idees noves i solucions davant els problemes.
Barcelona, 21 de juny de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Moció 95/XII, sobre els serveis
d’emergències
390-00095/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 41334 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 01.07.2019

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 a) de la Moció 95/XII, sobre els serveis d’emergències (número de tramitació 390-00095/12), us informo del següent:
S’entén el pla de xoc o pla de contingència com l’aplicació de mesures immediates perquè els recursos humans, els mitjans tècnics i les infraestructures siguin les
adequades per a fer front a les necessitats del servei; l’aplicació de tots els recursos
que siguin possibles i que siguin destinats abans de la Campanya Forestal 2019. En
tot cas, també inclou les recomanacions de la Resolució 356/XII, així com el contingut de l’acord signat entre el Departament d’Interior i els sindicats de Bombers el
dia 24 de maig de 2019.
Millorar l’eficàcia dels diferents cossos implicats en seguretat per afrontar amb
més garanties les emergències estacionals no només requereix dotar de recursos humans i materials, sinó que també passa per implementar accions preventives. Aquestes s’apliquen en funció de l’època de l’any i de les condicions meteorològiques que
condicionen el nivell de risc arreu del territori.
4.50.02. Compliment de mocions
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L’Acord de condicions laborals del funcionaris del Cos de Bombers de la Generalitat per al període 2019-2022, que va entrar en vigor el dia 1 de juny de 2019, inclou un apartat específic titulat «Adequació de la plantilla en les diferents categories
del Cos de Bombers». En aquest apartat es detalla el següent:
«...el Departament d’Interior té la ferma voluntat d’incloure en les ofertes d’ocupació públiques de la Generalitat de Catalunya un total de 250 places de bomber de
l’escala bàsica cada any fins un global de 1.000 places noves en els propers 4 anys.
S’ha establert el següent calendari de convocatòries de places de bombers:
– 2019: convocatòria de 250 bombers
– 2020: convocatòria de 250 bombers
– 2021: convocatòria de 250 bombers
– 2022: convocatòria de 250 bombers
Atenent al fet que el nombre de comandaments de les categories del cos de Bombers té una mancança històrica de desenvolupament i de cobertura de llocs de treball
essencials per al correcte funcionament dels parcs i del conjunt de l’organització,
s’ha acordat realitzar, prèvia Oferta d’Ocupació Pública, quan escaigui, les següents
convocatòries per als propers 4 anys:
– 2019: 194 places de bomber de 1ª, 117 places de caporal, 63 places de sergent i
50 places d’oficial i 25 places de sotsinspector.
– 2021: 99 places de caporal, 35 places de sergent, 50 places d’oficial i 7 places
d’inspector.»
Pel que fa a recursos humans a la campanya forestal 2019:
– Contractació de personal laboral temporal: 2.228.806,97 €
– Contractació laboral fix-discontinu Guaites i AOF: 3.923.672,05 €
– Contractació administratius: 153.154,73 €
Quant a la renovació i l’adquisició de material de treball, amb contractes signats:
– Subministrament de 800 màscares i 100 suports per a lents: 224.455,00 €
– Subministrament 8 vehicles EPAF: 576.000,00 €
– Lloguer de vehicles per a campanya forestal: 234.256,00 €
– Noliejament de mitjans aeris campanya forestal: 5.742.757,55 €
– Noliejament de mitjans aeris campanya forestal: 1.504.730,10 € (Comandament)
– Manteniment d’equips d’excarceració: 121.000,00 € i 78.650,00 €
– Subministrament de 25 equips excarceració: 431.576,75 €
– Servei de recàrrega, revisió i manteniment de botelles d’aire comprimit
2019: 119.996,91 €
– Manteniment preventiu i correctiu de vehicles 2019-2020: 1.512.500,00 €
– Subministrament de 25 càmeres de visió termogràfica: 166.530,5 €
– Operació i manteniment dels mitjans aeris propis, noliejament de MMAA aliens
i subministrament de retardants (ANUAL): 4.602.224,19 €
– Contractació maquinària pesant; per factura i serveis.
Amb relació a l’adquisició de nous equipaments de protecció individual (EPI):
– Subministrament de vestuari i equipament per a la campanya forestal 2019 per
valor de: 1.051.647,30 €
– Manteniment integral d’equips de respiració autònoma 2019: 245.630,00 €
– Per a final d’any, roba EPI (camisa i pantaló que passa a polo i pantaló)
– Ampliació d’equips EPI per a noves promocions: 151.920,00 €
– 25 càmeres de visió termogràfica: 166.530,50 €
– Llanternes ADALIT: 48.400,00 €
– Rènting vestuari amb neteja inclosa: 10.009.364,00 € (propera licitació decurs 2019)
– Subministrament de material salvament aquàtic: 210.826,77 €
– Subministrament recanvis de màscares: 68.945,00 €
– Subministrament material de rescat urbà: 404.534,46 €

4.50.02. Compliment de mocions

43

BOPC 376
4 de juliol de 2019

– Subministrament de 1.000 mànegues: 121.000,00 €
– Subministrament de 90 llances forestals: 23.958,00 €
– Subministrament escumògen: 110.715,00 €
– Actualització d’unitats de control EPR: 18.150,00 €
– Subministrament de 500 ampolles d’aire: 137.500,00 €
– Protecció material de risc elèctric: 35.370,72 €
– Subministrament 300 ERA: 1.149.258,00 € (propera licitació decurs 2019)
– Vestuari i equipament de noves promocions: 159.980,15 €
– Material il·luminació cascos: 119.185,00 €
– Subministrament de 4 tendes refugi: 72.600,00 €
Pel que fa a la renovació i l’adquisició de vehicles d’emergència:
– Rènting de 263 vehicles: 18.245.000,00 €
– Subministrament de 92 BRP (Bombes Rurals Pesades): 40.498.216,00 €
– Sistemes de retenció vehicles BRP: 121.000,00 €
En referència a la renovació de parcs de bombers:
– Obres iniciades:
• Granollers
1.000.000,00 €
• Girona
1.400.000,00 €
• Moià
1.600.000,00 €
– Obres per iniciar:
• Reus
800.000,00 €
• Balaguer
1.300.000,00 €
• Seròs
800.000,00 €
• Regió Emergències Centre 3.000.000,00 €
• Terrassa
3.700.000,00 €
• Solsona
1.600.000,00 €
• Manresa
1.500.000,00 €
• Gelida
900.000,00 €
• Tarragona
4.400.000,00 €
En relació amb un inventari de tot el material disponible i a la renovació del que
estigui deteriorat, caducat o obsolet, el procés de renovació i actualització s’està
impulsant i a data d’avui s’han efectuat 88 licitacions amb aquest objectiu. La seva
plasmació està resposta a l’apartat anterior.
Es publiciten les necessitats del cos de Bombers a la plataforma de contractació;
els acords amb la part social de bombers estan a la Intranet del Departament d’Interior. Properament els acords seran publicats al DOGC.
Un cop tancat l’acord marc amb els sindicats de bombers, s’han fet reunions amb
els grups de treball de convocatòries, especialistes, segona activitat i, per al juliol, el
grup de treball del pla de carrera.
En relació amb la retribució per hora extra superior a la retribució per hora ordinària, a l’acord marc aprovat i signat amb els representats dels treballadors s’ha
establert l’equiparació de l’hora extraordinària a l’hora ordinària a partir del gener
de 2021.
A l’acord també s’estableix la retribució del complement de mínims de parc que
garanteix l’obertura de tots els parcs de funcionaris les 24 hores durant 365 dies a
l’any. A més, s’ha establert, de forma voluntària, la realització de jornades addicionals de 14 hores a l’estiu amb un increment del preu respecte a l’hora ordinària. Així
mateix, es va acordar que en funció de l’aprovació d’un nou pressupost de la Generalitat de Catalunya, resta pendent de negociar el complement de 150 hores addicionals amb caràcter voluntari.
En l’àmbit del Cos de Mossos d’Esquadra, la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra (PG-ME), que forma part del grup d’ordre del Pla Especial d’Emergèn-
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cies INFOCAT, va desenvolupar un Pla d’Actuació de Grup. Aquest Pla recull les
funcions, accions i sistemes de coordinació entre la PG-ME, el Cos d’Agents Rurals i les Policies Locals de Catalunya. S’estableixen diferents fases d’emergència,
Pre-Alerta, Alerta, Emergència 1 i Emergència 2, que determinen les accions per
emprendre en cas d’incendi forestal.
A més, la PG-ME participa activament en la reunió anual que es realitza entre tots els actors implicats en les campanyes forestals, que inclou des de serveis
d’emergència, a diferents departaments i serveis de la Generalitat i representants de
municipis. En aquesta reunió es fa un balanç de la campanya anterior, novetats i accions previstes per a la propera campanya, exposició de l’estudi de la meteorologia
prevista que incideix directament en el risc, estat i revisió dels Plans d’Actuació de
Grup i propostes de millora.
En l’àmbit regional, es realitzen reunions de coordinació setmanals des de mitjans/finals de juny fins mitjans de setembre. Aquestes reunions són liderades pel cos
de Bombers però hi assisteixen els altres cossos de seguretat. De la informació que
s’extreu d’aquestes reunions, i amb la intenció de preveure i planificar una resposta
eficaç i de qualitat, es prenen decisions operatives que afecten als recursos materials
i humans en funció del risc del moment.
Per altra banda, també cal destacar que des de l’any 2007 la PG-ME, a través de
les Unitats Regionals de Medi Ambient (URMA) i amb el suport de l’Àrea Central
de Medi Ambient (ACME), participa en l’operativa de les estratègies de prevenció
dels incendis forestals a Catalunya. Des de la Fiscalia coordinadora de medi ambient
i urbanisme de Barcelona, que a la vegada coordina totes les fiscalies provincials especialitzades en medi ambient a Catalunya, i integrat dintre de l’àmbit de les campanyes anuals de prevenció d’incendis forestals liderades des de la Fiscalia de Sala
de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia General de l’Estat, demanen inventari i
control de zones de risc de produir incendis forestals com poden ser abocadors clandestins, línies de conducció elèctrica, línies de ferrocarril i zones recreatives amb
instal·lacions habilitades per fer foc.
L’any 2016 la Fiscalia va demanar a la PG-ME ampliar aquests controls a la comprovació de les autoritzacions pertinents i el compliment normatiu sobre prevenció
d’incendis forestals en campaments infantils i juvenils ubicats en terrenys forestals,
i també va focalitzar l’atenció sobre llocs on s’acumulen il·legalment residus, la combustió dels quals pot suposar una contaminació ambiental de gran transcendència.
En l’àmbit del sistema de trucades 112, la campanya d’estiu és la de més activitat,
no només per incendis, sinó a nivell global per totes les tipologies de trucades (per
l’augment de desplaçaments, oci nocturn, platges, etc.); en conseqüència, es preveu
un increment de recursos a les sales 112. La previsió d’increment d’hores operatives
per a l’estiu de 2019 és la següent (tenint en compte que durant el període es poden
produir ajustos en funció de les anàlisis constants que es fan de l’evolució de l’activitat):
– Juny

+ 15,8%

– Juliol + 31,5%
– Agost + 27,6%

Així, tot i que el CAT112 no incrementa el dimensionament específicament per a
la campanya d’incendis forestals, sí que ho fa per a la campanya d’estiu en general.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), per la
seva banda, està reforçant de manera clara la prevenció d’incendis, una prevenció
que té bons resultats, fet que demostra que hi ha una tendència a la baixa tant en el
nombre d’incendis com en el nombre d’hectàrees cremades en els últims anys, tot i
que, a conseqüència del progressiu canvi climàtic, el risc d’incendi forestal és progressivament major, i per tant, cal estar amatents.
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Una de les característiques de la prevenció d’incendis és que es realitza durant
tot l’any. Darrera d’aquestes actuacions hi ha un gran nombre de persones i efectius
que treballen per la protecció dels boscos, ja sigui a nivell professional o de manera
voluntària. En concret, al DARP, més de 600 servidors públics, entre agents rurals,
enginyers forestals i efectius del Servei de Prevenció d’Incendis, treballen en la prevenció d’incendis forestals durant tot l’any.
L’aposta per millorar al màxim l’eficiència es centra en l’anticipació, mitjançant
la planificació en matèria de prevenció, és a dir, amb gestió directa sobre el medi. En
aquesta planificació de la política forestal hi ha aquelles actuacions que realitza directament el propi DARP, com poden ser l’execució d’infraestructures de prevenció
d’incendis a través de l’empresa pública Forestal Catalana, les 48 cremes controlades de vegetació realitzades aquesta temporada, planificades des del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals i executades pel Grup Especial de Prevenció d’Incendis
Forestals i el Cos d’Agents Rurals (CAR), la redacció de nous perímetres de Protecció Prioritària (PPP) les més de 17.341 actuacions realitzades pel Cos d’Agents
Rurals en matèria de prevenció d’incendis o la participació del DARP en projectes
transfronterers que reforcen les mesures de prevenció d’incendis. També s’hi inclouen accions sobre afectacions sanitàries, com el tomicus o la processionària, i de
gestió i suport per donar resposta a les necessitats del sector i la indústria forestal.
A més, hi ha un teixit d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADFs) al llarg del
territori que realitzen una feina importantíssima de prevenció i suport a l’extinció
durant tot l’any. Actualment a Catalunya hi ha inscrites al registre oficial 307 Agrupacions de Defensa Forestal, que agrupen el territori de 668 municipis, amb una superfície forestal de 1.750.000ha i uns 7.600 socis.
El pressupost destinat en 2019 a prevenció d’incendis és de més de 15,2M €, dels
quals 12,6M € corresponen a actuacions de prevenció a través d’inversió directa del
DARP o a través de línies d’ajut per actuacions de prevenció a particulars, ajuntaments i ADFs. La resta es destina a despeses de personal directament relacionades
amb la prevenció i als operatius de les campanyes, tals com contractació de mitjans
aeris, campanyes informatives o manteniment de les pròpies ADF’s.
La prevenció d’incendis és, doncs, una de les polítiques prioritàries del Govern i
des del DARP s’està reforçant de manera clara la gestió forestal i la prevenció d’incendis. També en la gestió forestal que no executa directament, però que fomenta
a través d’altres actors implicats.
En relació amb les infraestructures de prevenció d’incendis, la convocatòria de
gestió forestal sostenible de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del
Medi dota l’any 2019 aquestes intervencions amb 4,6 milions d’euros. Igualment,
s’ha publicat una nova convocatòria de gestió forestal sostenible a través del Centre
de la Propietat Forestal, que dota amb més de 3,2 milions d’euros els treballs silvícoles i les pistes forestals.
Quant a la situació de les zones urbanes-forestals, un dels principals objectius és
incentivar-ne l’autoprotecció. El DARP continua finançant les convocatòries d’ajuts
per promoure que els ajuntaments apliquin les mesures de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
situades en terrenys forestals o dins la franja de cinc-cents metres que els envolta
que estableix la llei. La convocatòria 2019 s’ha dotat amb un import de 0,5 milions
d’euros i s’han atorgat ajuts a 44 expedients, que inclouen 139 actuacions repartides per tot el territori. El DARP fa una aposta per continuar fent èmfasi en que
l’autoprotecció en interfícies urbanes és el sistema més segur per a la defensa de
persones i infraestructures, perquè cada vegada hi ha més incendis que comencen
en espais boscosos i acaben sent una emergència global de protecció civil. D’aquesta manera, s’està treballant de manera coordinada entre diferents administracions,
agents socials i també amb la ciutadania per reforçar la implicació de tothom per fer
efectives les infraestructures de franges de protecció.
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La prevenció d’incendis també és una de les principals funcions del Cos d’Agents
Rurals, que ha realitzat 17.341 actuacions de prevenció en activitats i infraestructures generadores de perill durant el darrer any. Un gruix molt important són les inspeccions de les infraestructures amb risc d’incendi forestal, que van suposar, l’any
2018, un total de 6.000 actuacions. Aquestes actuacions han permès reduir, per
exemple, de 48 a 19 el nombre d’incendis forestals causats per les línies elèctriques
respecte l’any anterior.
Dins de les tasques de prevenció cal destacar, també, que s’ha reforçat el grup de
drons amb l’adquisició de nous aparells per facilitar la tasca de prevenció i perimetració d’incendis forestals. A més, l’helicòpter del CAR durant la campanya de major risc d’incendis forestals treballa exclusivament en prevenció i detecció d’aquests
incendis forestals, realitzant serveis de vigilància aèria i perimetrat d’incendis forestals.
Un eix bàsic de la prevenció que es porta a terme des del CAR és la sensibilització ciutadana en el marc del programa EduCAR, que enguany celebra 10 anys, i
de les campanyes preventives, entre les quals hi ha la del borrissol, la de Sant Joan
i la de la sega, amb què s’ha aconseguit en els darrers anys una reducció del 80%
d’incendis per aquesta causa.
La campanya de Sant Joan és un pla de vigilància operativa especial de prevenció d’incendis forestals durant els dies previs a la revetlla en el qual es controla la
ubicació de les tradicionals fogueres de Sant Joan i la detecció d’ús de material pirotècnic prop de zones forestals i susceptibles de provocar incendis forestals, com ara
solars urbans amb vegetació propers a zones forestals, a banda dels serveis especials
programats específicament per al dia de la revetlla.
A més, aquest estiu s’intensificarà una campanya per evitar el llançament de burilles tant des dels vehicles, com des del medi natural per evitar incendis com el que
l’any 2012 va cremar més de 10.000 hectàrees a l’Empordà.
Una altra de les principals funcions del Cos d’Agents Rurals és la investigació de
les causes dels incendis, ja que identificar les causes permet intervenir sobre elles i
planificar polítiques i estratègies de prevenció molt més eficaces. A les tasques d’investigació s’ha incorporat un gos que detecta substàncies accelerants en el lloc d’inici d’un incendi. Destacar que l’any 2018 el 31% dels incendis forestals van ser per
negligències i el 30% van ser intencionals.
Barcelona, 25 de juny de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el
conseller d’Educació sobre els problemes i les incidències en la
gestió de les qualificacions finals del curs escolar 2018-2019
354-00138/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: SP CUP-CC (reg. 41309).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Educació, 01.07.2019.
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4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la
Comissió d’Educació perquè informi sobre el nou model de Formació
Professional Dual i el canvi curricular previst
356-00462/12
SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 39805).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 01.07.2019.

Sol·licitud de compareixença de Vicenç Martínez, gerent de l’Hospital
de la Vall d’Hebron, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre
els motius per a l’anunci de la seva destitució
356-00497/12
SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 40752).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 27.06.2019.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència sobre el Pla director de
cooperació al desenvolupament 2019-2022
355-00069/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A L’ÒRGAN COMPETENT

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (reg. 41578).
Òrgan competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Admissió a tràmit i tramesa a l’òrgan competent: 28.06.2019.
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Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

4.70.10.

Altres comunicacions

Informe de fiscalització del Tribunal de Comptes relatiu a les
polítiques d’acció exterior de la Generalitat de Catalunya
337-00018/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 41183 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.07.2019

Al presidente del Parlament

Advertidos errores materiales en las páginas 207, 215, 230 y 276 del Informe de
fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las
políticas de acción exterior de la comunidad autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017, aprobado por el Pleno de este Tribunal en su sesión del
día 28 de marzo de 2019, doy traslado a V.E. –en soporte informático–, el ejemplar
del Informe con las páginas corregidas.
El citado Informe se eleva, con esta fecha, a las Presidencias del Congreso de los
Diputados y del Senado, y se remite a la Presidencia de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, así como a las Presidencias del Gobierno y de la
Generalitat de Catalunya.
Madrid, 24 de junio de 2019
Esther Riquelme Más, secretaria general del Tribunal de Cuentas
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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