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250-00941/12
Presentació: GP Cs 30

Proposta de resolució sobre el preu del raïm al Penedès
250-00942/12
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Comptes o altres actuacions
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bon govern, presentat el juliol del 2019
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Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 223/XII, sobre l’ictus infantil
290-00200/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  45

Control del compliment de la Resolució 226/XII, sobre la reducció de les llistes d’es-
pera del sistema sanitari públic
290-00203/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 252/XII, sobre els serveis odontològics in-
fantils de la sanitat pública
290-00228/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 255/XII, sobre el centre d’atenció primària 
de Tossa de Mar
290-00231/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 256/XII, sobre l’addicció dels adolescents 
al joc i a les noves tecnologies
290-00232/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  53

Control del compliment de la Resolució 271/XII, sobre la lluita contra el tràfic d’és-
sers humans amb finalitats d’explotació sexual
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Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

Control del compliment de la Resolució 273/XII, sobre la qualitat de l’aire i la pro-
moció del transport assequible
290-00248/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  58

Control del compliment de la Resolució 303/XII, sobre les condicions laborals dels 
professionals dels centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència
290-00275/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  58

Control del compliment de la Resolució 310/XII, sobre l’auge del neofeixisme
290-00282/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60
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Control del compliment de la Resolució 327/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponent als exer-
cicis del 2012 al 2015
290-00299/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  63

Control del compliment de la Resolució 328/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
23/2018, sobre el sistema de governança de l’Institut Català de Finances, correspo-
nent als exercicis del 2011 al 2016
290-00300/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  63

Control del compliment de la Resolució 330/XII, sobre els alumnes amb altes capa-
citats
290-00302/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  67

Control del compliment de la Resolució 331/XII, sobre els alumnes amb altes capa-
citats intel·lectuals
290-00303/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  67

Control del compliment de la Resolució 332/XII, sobre la revisió del Decret 161/1996, 
pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament 
de l’alumnat en l’educació obligatòria
290-00304/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  68

Control del compliment de la Resolució 333/XII, sobre el restabliment dels drets la-
borals dels mestres i els professors
290-00305/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  69

Control del compliment de la Resolució 334/XII, sobre la introducció de la perspec-
tiva de l’economia crítica, solidària, feminista i ecològica a les aules
290-00306/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  69

Control del compliment de la Resolució 335/XII, sobre la construcció de l’Escola 
Carme Guasch i Darné a Figueres
290-00307/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  70

Control del compliment de la Resolució 336/XII, sobre la implantació eficient del 
Pla de garantia juvenil
290-00308/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  70

Control del compliment de la Resolució 338/XII, sobre el millorament de la garantia 
juvenil i la qualitat de l’ocupació juvenil
290-00310/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  71

Control del compliment de la Resolució 339/XII, sobre el sector lleter
290-00311/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  72

Control del compliment de la Resolució 341/XII, sobre els agents rurals
290-00313/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  75

Control del compliment de la Resolució 342/XII, sobre les obres de modernització i 
ampliació del reg de la conca de Tremp
290-00314/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  76

Control del compliment de la Resolució 344/XII, sobre el sector de l’avellana
290-00316/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  77

Control del compliment de la Resolució 345/XII, sobre l’obertura de places concer-
tades a la Residència del CAP Horts de Miró, de Reus
290-00317/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  78
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Control del compliment de la Resolució 346/XII, sobre la gestió i la planificació pú-
bliques de l’acollida de temporers de la fruita
290-00318/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  79

Control del compliment de la Resolució 347/XII, sobre el nivell terra d’inversió social
290-00319/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  82

Control del compliment de la Resolució 348/XII, sobre el centre de dia i residència 
per a gent gran Sabadell Parc Central
290-00320/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  85

Control del compliment de la Resolució 349/XII, sobre la commemoració del cente-
nari de la vaga de La Canadenca
290-00321/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  86

Control del compliment de la Resolució 350/XII, sobre el perllongament de la línia 
1 del metro
290-00322/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  87

Control del compliment de la Resolució 370/XII, sobre l’impuls de l’entrada en fun-
cionament dels jutjats 9 i 10 de Sabadell
290-00342/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  87

Control del compliment de la Resolució 371/XII, sobre la inversió pendent del Fòrum 
Judicial de Tarragona
290-00343/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  88

Control del compliment de la Resolució 373/XII, sobre el reconeixement del poble 
gitano de Catalunya
290-00345/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  89

Control del compliment de la Resolució 375/XII, sobre l’equiparació laboral i retri-
butiva dels docents del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional al Cos 
de Professors d’Ensenyament Secundari
290-00347/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  94

Control del compliment de la Resolució 376/XII, sobre l’ampliació de places d’anglès 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans
290-00348/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  95

Control del compliment de la Resolució 377/XII, sobre l’eliminació dels mòduls pre-
fabricats i la construcció d’un edifici definitiu per a l’Escola Ponent de Tarragona
290-00349/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  95

Control del compliment de la Resolució 378/XII, sobre la construcció d’un edifici per 
a l’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges
290-00350/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  96

Control del compliment de la Resolució 492/XII, sobre el millorament de les condi-
cions de treball i seguretat dels operadors jurídics a l’edifici dels jutjats de Sabadell
290-00455/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  96

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 13/XII, sobre la pobresa infantil
390-00013/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 98

Control del compliment de la Moció 52/XII, sobre la situació de la gent gran
390-00052/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 107
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Control del compliment de la Moció 54/XII, sobre les polítiques de joventut
390-00054/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 110
390-00064/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 130

Control del compliment de la Moció 66/XII, sobre la política industrial
390-00066/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 131

Control del compliment de la Moció 67/XII, sobre la salvaguarda del patrimoni natu-
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390-00067/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 138

Control del compliment de la Moció 68/XII, sobre els serveis de pediatria
390-00068/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 141

Control del compliment de la Moció 71/XII, sobre les víctimes del terrorisme
390-00071/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 144

Control del compliment de la Moció 73/XII, sobre el garantiment de la llibertat, la 
igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones LGBTI+
390-00073/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 146

Control del compliment de la Moció 77/XII, sobre les millores necessàries per a 
l’escola catalana
390-00077/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 147

Control del compliment de la Moció 88/XII, sobre la situació dels centres especials 
de treball
390-00088/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 147

Control del compliment de la Moció 93/XII, sobre la inacció social del Govern
390-00093/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 149
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i d’altres òrgans
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, 
de regulació de l’impost sobre successions i donacions, per a la 
disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania catalana
202-00062/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente, José María Cano Navarro, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley: 

Proposición de ley de modificación de la Ley 19/2010, de 7 de junio, 
de regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para la 
disminución de la carga fiscal de la ciudadanía catalana

Exposición de motivos

I
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un impuesto directo que recae 

sobre el patrimonio de las familias y contribuyentes de Cataluña, que ya soportan 
el tipo de gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas más alto 
para las rentas medias y bajas de toda España, situación a la que tenemos que sumar 
el efecto negativo de tener un coste general de la vida por encima de la media del 
país. Todo ello resulta especialmente grave cuando se tiene en cuenta que, en muc-
has ocasiones, este impuesto aparece unido a una situación trágica, como puede ser 
la muerte de una madre, un padre, un pariente o una amistad. A estas personas, en 
esta situación, se les exige un esfuerzo económico directo y adicional para disfrutar 
de unos bienes y derechos por los que el fallecido o donante ya ha tributado sufici-
entemente, privándoles del fruto que con tanto esfuerzo acumuló el ser querido, y 
tributará el receptor en el futuro.

Así, los bienes y derechos que se someten a tributación por este impuesto provi-
enen de unas ganancias o rentas generadas previamente y que quedaron ya gravadas 
a los tipos correspondientes en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas del fallecido o donante, o de un antecesor de quien el actual heredó. 
También se soportaron los correspondientes impuestos indirectos (Impuesto sobre 
el Valor Añadido, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas e Impues-
to sobre Actos Jurídicos Documentados) cuando se adquirieron los bienes y derec-
hos. En consecuencia, se está gravando lo que previamente ya ha quedado sometido 
a tributación (a tipos que, sumando tributación directa e indirecta, pueden fácilmen-
te haber superado el 60% de la renta originalmente obtenida) con tipos que, además, 
pueden alcanzar el 64% en Cataluña, en función de la situación del contribuyente.

Además, solo puede ser sometido a gravamen por este impuesto quien ha ahor-
rado parte de sus rentas y no las ha gastado. Quien ha preferido utilizar todas sus 
rentas para satisfacer necesidades inmediatas no queda sometido a este gravamen 
porque no ha acumulado patrimonio. En consecuencia, este impuesto penaliza a los 
perfiles de contribuyentes ahorradores y establece en el fondo un gravamen sobre 
el ahorro.
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II
Desde un punto de vista de la teoría económica cabe también destacar los pro-

blemas que este impuesto plantea al fijarse principalmente en lo heredado y no en 
la situación patrimonial de quien lo recibe. Si los bienes gravados por este impuesto 
conforman un patrimonio ilíquido (inmuebles, empresas, etc.) y el receptor no dis-
pone de recursos propios, el impuesto puede abocarle inmediatamente a la ruina o 
endeudarle durante décadas, puesto que su carga tributaria en Cataluña será la mis-
ma que la que afrontaría una persona con un amplio patrimonio o que recibiera un 
patrimonio totalmente líquido como el efectivo. Precisamente, los coeficientes mul-
tiplicadores, que eran el único elemento que permitía modular el tributo en función 
de la situación económica del receptor, han sido regulados de tal manera que ya no 
se modifican en función del patrimonio preexistente del contribuyente, ahondando 
en esta injusticia.

Este impuesto también dificulta la supervivencia intergeneracional de los nego-
cios y empresas del tejido industrial catalán. Situación que obliga a un complejo 
sistema de reducciones de difícil aplicación y control, que disminuyen los recursos 
económicos disponibles para otros fines más eficientes.

Los dos efectos descritos se acentúan en un entorno económico como el español, 
donde otras Comunidades Autónomas como Madrid, Andalucía o las Islas Canarias 
han utilizado su potestad tributaria para disminuir el impuesto hasta eliminarlo en 
la práctica en la inmensa mayoría de situaciones. Esta situación hace que Cataluña 
pierda competitividad y sea menos atractiva para el desarrollo de actividades eco-
nómicas en detrimento de estos otros territorios.

III
Por todo lo anterior, se introducen reformas con carácter de urgencia en la es-

tructura de este impuesto, con un doble objetivo: por un lado, se pretende que este 
impuesto ya no vuelva a ser soportado por las familias y contribuyentes catalanes 
que heredan de sus ascendientes el ahorro acumulado durante su vida; por otro, se 
busca que Cataluña recupere la competitividad y atractivo perdido en los últimos 
años y vuelva a ser un territorio competitivo para la generación de riqueza, que po-
sibilite la creación de empleo e incentive el ahorro y el consumo al situar a Cataluña 
entre las Comunidades Autónomas en las que prácticamente se ha suprimido el gra-
vamen aplicable a los parientes más próximos por el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.

También se busca adaptar el impuesto a la nueva realidad social, en la que las 
transmisiones entre parientes colaterales o personas no unidas por relación de pa-
rentesco es cada vez más habitual en los modelos de convivencia y en las unidades 
familiares. En este sentido, el objetivo es el de reducir la carga fiscal que actual-
mente afrontan las transmisiones entre estas personas por el hecho de no ser ascen-
dientes o descendientes mutuos, puesto que esto supone una discriminación que no 
obedece a criterios de capacidad económica y que no puede justificarse en una so-
ciedad del siglo xxi.

En la modalidad de Donaciones, además, se busca favorecer las donaciones entre 
parientes directos, teniendo en cuenta que la esperanza de vida cada vez es mayor, 
con lo que se facilita la posible anticipación en el tiempo de la transmisión de bie-
nes y derechos a hijos e hijas y demás descendientes, para poder satisfacer sus ne-
cesidades personales, familiares y de emprendimiento. El objeto de esta reducción 
impositiva se centra en gran medida en paliar las dificultades económicas y de fi-
nanciación de personas, especialmente asociadas a la complejidad del escenario la-
boral y financiero antes descrito en esta etapa de desaceleración económica, cuando 
obtengan donaciones de sus ascendientes, sin que el impuesto sea un impedimento, 
facilitando un relevo generacional de las empresas y negocios que permita mantener 
la actividad económica y garantizar los puestos de trabajo.
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IV
En particular, en la modalidad de Sucesiones se reduce el tipo de gravamen efec-

tivo del impuesto al ampliar los tramos y fijar un tipo máximo del 16%. También 
se reducen los tipos de gravamen del Impuesto sobre Donaciones para este tipo de 
transmisiones, con tipos máximos del 1%. Los grupos de parentesco se han revisado 
también para acabar con la discriminación de los parientes por afinidad y los pari-
entes por consanguinidad. También se ha mejorado la tributación de los integrantes 
de las relaciones de convivencia de ayuda mutua, que ahora se asimilan al grupo III  
de parentesco, salvo a efectos de la aplicación de las reducciones que establecen las 
secciones primera y sexta y al efecto de la aplicación del coeficiente multiplicador, 
donde siguen asimilados al grupo II de parentesco.

También se ha reducido la carga tributaria para el resto de contribuyentes que 
no sean ascendientes, descendientes o cónyuges del causante o donante. Estos tri-
butarán a un tipo máximo del 16%, y además se establecerá una reducción fija de 
500.000 euros en el caso de parientes colaterales hasta el cuarto grado, y de 100.000 
euros en el resto de casos. Además, los colaterales hasta el 4 grado disfrutarán de 
una reducción del 25% en la cuota tributaria de su impuesto, de tal forma que que-
darán sometidos a un tipo de gravamen máximo del 15%.

Los coeficientes multiplicadores han sido modificados para tener en cuenta el pa-
trimonio preexistente de los contribuyentes, con coeficientes máximos de 1,25. No 
obstante, han quedado exentos de la aplicación de esta norma los cónyuges, ascen-
dientes y descendientes, tal y como venía sucediendo en la anterior redacción de la 
misma.

Por otra parte, mediante la disposición final primera se habilita al Govern para 
que, en el plazo más breve posible, actualice los modelos de utilización obligato-
ria en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, lo cual resulta necesario para la 
puesta en práctica de las modificaciones establecidas por esta Ley respecto de dicho 
impuesto.

Ley de modificación de la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para la disminución de la 
carga fiscal de las familias y contribuyentes catalanes

Artículo único. Modificación de la Ley 19/2010, de 7 de junio, de 
regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones
La Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y 

donaciones, queda modificada como sigue: 
Uno. El artículo 2 queda redactado de la siguiente forma: 
Artículo 2. Reducción por parentesco
En las adquisiciones por causa de muerte, se aplica la reducción que correspon-

da, entre las siguientes, por razón del grado de parentesco entre el adquiriente y el 
causante: 

a) Grupo I (adquisiciones por descendientes por consanguinidad o afinidad 
menores de veintiún años): 1.000.000 de euros, más 12.000 euros por cada año 
de menos de veintiuno que tenga el causahabiente, hasta un límite de 196.000 
euros.

b) Grupo II (adquisiciones por descendientes por consanguinidad o afinidad 
de veintiún años o más, cónyuges y ascendientes por consanguinidad o afinidad): 
1.000.000 euros.

c) Grupo III (adquisiciones por colaterales de segundo, tercer y cuarto grado): 
500.000 euros.

d) Grupo IV (adquisiciones por colaterales grados más distantes y por extraños): 
100.000 euros.
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Dos. El artículo 6 queda redactado de la siguiente forma: 
Artículo 6. Supuestos de aplicación
1. En las adquisiciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge, a los 

descendientes, a los ascendientes o a los colaterales hasta el tercer grado del cau-
sante, tanto por consanguinidad o adopción como por afinidad, puede aplicarse a 
la base imponible una reducción del 95 % del valor neto de los elementos patrimo-
niales afectos a una actividad empresarial o profesional del causante.

2. La reducción establecida en el apartado 1 también se aplica respecto a los bie-
nes del causante utilizados en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional 
ejercida por el cónyuge superviviente, cuando éste sea el adjudicatario de los bienes 
en la partición hereditaria o el causante se los haya atribuido.

3. También pueden disfrutar de la reducción establecida en el apartado 1 las 
personas que, sin tener la relación de parentesco que en el mismo se especifica, y 
sin perjuicio de que deban cumplir los demás requisitos y condiciones que determi-
na la presente sección, tengan una vinculación laboral o de prestación de servicios 
con la empresa o el negocio profesional del causante, con una antigüedad mínima 
acreditada de cuatro años.

Tres. El artículo 16 queda redactado de la siguiente forma: 
Artículo 16. Requisitos
1. Para poder disfrutar de la reducción establecida en la presente sección, es pre-

ciso que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Los establecidos en el artículo 11.1.
b) El causahabiente debe tener en la fecha de la muerte del causante una vincu-

lación laboral o de prestación de servicios con la entidad cuyas participaciones son 
objeto de adquisición gratuita, con una antigüedad mínima de cuatro años.

2. Los requisitos y las condiciones que determinan los artículos 12, 13 y 14 se 
aplican también a la reducción establecida en la presente sección.

Cuatro. El artículo 22 queda redactado de la siguiente forma: 
Artículo 22. Supuestos de aplicación
1. En las adquisiciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge, a los 

descendientes, a los ascendientes o a los colaterales hasta el cuarto grado del cau-
sante, tanto por consanguinidad o adopción como por afinidad, puede aplicarse a 
la base imponible una reducción del 95 % del valor neto de los elementos patrimo-
niales utilizados en una explotación agraria de la cual sea titular el causahabiente 
que resulte adjudicatario de los bienes por razón de la partición hereditaria o por 
atribución del causante.

2. La reducción establecida en el apartado 1 se aplica asimismo en caso de que 
la explotación agraria esté a cargo de cualquiera de las personas jurídicas a que se 
refiere el artículo 6 de la Ley del Estado 19/1995, de 4 de julio, de modernización 
de las explotaciones agrarias, si participa en la misma el causahabiente que resulte 
adjudicatario de los mencionados bienes.

3. También pueden disfrutar de la reducción establecida en el apartado 1 las per-
sonas que, sin tener la relación de parentesco que en el mismo se especifica, y sin 
perjuicio de que deban cumplir los demás requisitos y condiciones determinados en 
la presente sección, mantengan en la fecha de la muerte del causante una relación 
laboral dentro de la explotación agraria, con una antigüedad mínima acreditada de 
cuatro años, o sean los titulares de la actividad agraria, con la misma antigüedad 
mínima acreditada.

Cinco. El artículo 25 queda redactado de la siguiente forma: 
Artículo 25. Supuestos de aplicación
En las adquisiciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge, a los des-

cendientes, a los ascendientes o a los colaterales hasta el cuarto grado del causante, 
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puede aplicarse a la base imponible una reducción del 95 % del valor de los bienes 
culturales de interés nacional y de los bienes muebles catalogados que hayan sido 
calificados e inscritos de acuerdo con la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patri-
monio cultural catalán, una reducción del 95 % del valor de los bienes integrantes 
del patrimonio histórico o cultural de otras comunidades autónomas que hayan sido 
calificados e inscritos de acuerdo con la correspondiente normativa específica, una 
reducción del 95 % del valor de los bienes a que se refieren los apartados 1 y 3 del ar-
tículo 4 de la Ley del Estado 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el patrimonio, 
y una reducción del 95 % del valor de la obra propia de los artistas a que se refiere el 
artículo 4.3.b) de la citada Ley del Estado 19/1991, si el causante es el mismo artista.

Seis. El artículo 27 queda redactado de la siguiente forma: 
Artículo 27. Supuestos de aplicación
En las adquisiciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge, a los 

descendientes, a los ascendientes o a los colaterales hasta el cuarto grado del cau-
sante, puede aplicarse a la base imponible una reducción del 95 % del valor de las 
fincas rústicas de dedicación forestal ubicadas en terrenos incluidos en un espacio 
integrado en el Plan de espacios de interés natural o en un espacio integrado en la 
red Natura 2000.

Siete. el artículo 36 queda redactado de la siguiente forma: 
Artículo 36. Relaciones de convivencia de ayuda mutua
1. A los efectos de las transmisiones a título gratuito inter vivos o mortis causa, 

las personas integrantes de una misma relación de convivencia de ayuda mutua se 
considerarán parientes del grupo III que define el artículo 2 de esta ley.

2. No obstante, al efecto de la aplicación de las reducciones que establecen las 
secciones primera y sexta y al efecto de la aplicación del coeficiente multiplicador 
para la determinación de la cuota tributaria, los adquirentes integrantes de una mis-
ma relación de convivencia de ayuda mutua quedan asimilados al resto de descen-
dientes del grupo II que define el artículo 2.

3. Para poder disfrutar de la reducción establecida en los apartados 1 y 2, el 
conviviente o convivientes supervivientes deben acreditar la existencia de la relación 
de convivencia de ayuda mutua mediante la escritura pública de formalización de 
la relación, otorgada como mínimo dos años antes de la muerte del causante, o bien 
mediante un acta de notoriedad que demuestre un periodo mínimo de dos años de 
convivencia, o bien cualquier otro medio de prueba fehaciente y válido en derecho.

Ocho. El artículo 57 queda redactado de la siguiente forma: 
Artículo 57. Tarifa
1. La cuota íntegra del impuesto sobre sucesiones y donaciones en las transmisi-

ones lucrativas entre vivos a favor de contribuyentes de los grupos I y II que define 
el artículo 2 se obtiene como resultado de aplicar a la base liquidable la siguiente 
escala: 

Base liquidable
–

Hasta euros

Cuota íntegra 
–

Euros

Resto base liquidable 
–

Hasta euros

Tipo
–

Porcentaje

0,00 0,00 200.000,00 0,50

200.000,00 1.000,00 800.000,00 0,75

1.000.000,00 9.000,00 En adelante 1,00

2. Para poder aplicar la tarifa que establece el apartado 1, la donación entre 
vivos, o el negocio jurídico equiparable, debe haberse formalizado en escritura pú-
blica. La escritura, si no es requisito de validez de la donación, debe otorgarse en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de entrega del bien.
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3. La cuota íntegra del impuesto sobre sucesiones y donaciones en las demás 
transmisiones aparte de las que regula el apartado 1 se obtiene como resultado de 
aplicar a la base liquidable la siguiente escala: 

Base liquidable
–

Hasta euros

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base liquidable
–

Hasta euros

Tipo
–

Porcentaje

0,00 0,00 50.000,00 4

50.000,00 2.000,00 150.000,00 8

200.000,00 14.000,00 300.000,00 10

500.000,00 44.000,00 500.000,00 12

1.000.000,00 104.000,00 En adelante 16

Nueve. El artículo 58 queda redactado de la siguiente forma: 
Artículo 58. Cuota tributaria
La cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones y donaciones se obtiene como 

resultado de aplicar a la cuota íntegra el coeficiente multiplicador que corresponda, 
entre los que se indican a continuación, en función del grupo a que pertenezca el con-
tribuyente y de su patrimonio preexistente, entre los grupos que define el artículo 2, 
en razón de su grado de parentesco con el transmitente: 

Patrimonio preexistente Grupos I y II Grupos III y IV

Hasta 1.000.000 euros 1,00 1,00

Desde 1.000.000 euros hasta 2.000.000 euros 1,00 1,10

Desde 2.000.000 euros hasta 4.000.000 euros 1,00 1,15

Más de 4.000.000 euros 1,00 1,25

Diez. El artículo 58 bis queda redactado de la siguiente forma: 
Artículo 58 bis. Bonificación de la cuota tributaria
1. Los contribuyentes de los grupos I y II podrán aplicar una bonificación del 

95% de la cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones en las adquisiciones por 
causa de muerte, incluidas las cantidades percibidas por los beneficiarios de segu-
ros de vida que se acumulan al resto de bienes y derechos que integran su porción 
hereditaria.

2. Los contribuyentes del Grupo III podrán aplicar una bonificación del 25% de 
la cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones en las adquisiciones por causa de 
muerte, incluidas las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros de vida 
que se acumulan al resto de bienes y derechos que integran su porción hereditaria.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 

lo dispuesto en esta ley.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución 
Se autoriza a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de 

Hacienda para dictar las disposiciones que sean necesarias en desarrollo y ejecución 
de la presente Ley y, en particular, para la actualización de los modelos de utiliza-
ción obligatoria en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Disposición final segunda. Efectos económicos y presupuestarios
Los efectos económicos y presupuestarios que los preceptos de esta Ley puedan 

comportar en los presupuestos de la Generalitat serán exigibles a partir del ejercicio 
presupuestario posterior a su entrada en vigor.



BOPC 406
5 de setembre de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 13 

Disposición final tercera. Entrada en vigor 
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 18 de julio de 2019
Carlos Carrizosa Torres, presidente; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla de futur per al 
sector del salvament aquàtic
250-00925/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Maialen 

Fernández Cabezas, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución para el establecimiento de un plan de futuro para 
el sector del salvamento acuático, para que sea sustanciada ante la Comisión de Em-
presa y Conocimiento, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 
Mediante Decreto Ley 11/2019, de 4 de junio, de modificación de la disposición 

transitoria séptima de la Ley 3/2008, de 23 de abril, sobre el ejercicio de las profesi-
ones del deporte, en la que se aprobó una nueva moratoria para el régimen sancio-
nador que regula el sector del socorrismo acuático, el cual se encuentra ligado a uno 
de los sectores más importante de nuestra economía como es el turismo estival, que 
debe competir con profesionales a los que se les garantice sus derechos laborales.

Hace 11 años, desde entrada en vigor de dicha ley que la categoría profesional 
de los socorristas acuáticos se enmarca en una disposición transitoria en la que esta 
profesión socio sanitaria pasa ser una profesión del ámbito deportivo como tal exi-
ge la inclusión en el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña, con 
los nuevos requisitos formativos que se le atribuyeron, y que han ido generando una 
variación sustancial en su categoría profesional.

La situación laboral vigente de los trabajadores y su promoción se han visto 
trastocadas debido a esta modificación legislativa, que junto con la formativa se le 
deben sumar también elemento como la temporalidad, escaso reconocimiento, bajos 
salarios, escasa seguridad laboral que hace de difícil cumplimiento los objetivos que 
marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de convenio colectivo etc… han 
convertido esta profesión, en muy poco atrayente para las nuevas generaciones labo-
rales. Sector que ya hoy está insuficientemente dotado de recursos humanos, mayo-
ritariamente titulados mediante convalidaciones formativas anteriores, sin apenas 
relevo generacional que agravará el problema en el futuro inmediato.

La aprobación por parte del Govern de este nuevo decreto de moratoria en el 
régimen sancionador de la Ley de las Profesiones del Deporte, junto con el con-
texto normativo actual no hace pensar que el modelo actual pueda dar respuesta 
a la problemática del sector, sino todo lo contrario, se irá agravando cada año que 
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pasa constatando el fracaso y la divergencia de los objetivos perseguidos legislati-
vamente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Establecer una mesa del sector del salvamento acuático, con la participación 

de todos los actores implicados en esta profesión.
2. Analizar las problemáticas del sector, establecer un plan de choque y un análi-

sis de cuantas modificaciones legislativas, formativas o laborales fueran necesarias 
para garantizar la continuidad del servicio, en niveles de calidad y con las condici-
ones laborales necesarias para los trabajadores.

Palacio del Parlamento, 15 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Maialen Fernández 

Cabezas, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dels 
turistes davant l’acció de grups radicals violents i la delinqüència 
organitzada
250-00926/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb l’establert en l’articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presentan la Proposta de resolució per millorar la seguretat 
dels turistes enfront de l’acció de grups radicals violents i de la delinqüència 
organitzada, perquè sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el se-
güent text: 

Exposició de motius
Una de les principals preocupacions dels ciutadans i turistes que viuen i visiten 

Catalunya és la inseguretat a la qual s’han d’afrontar cada dia en la ciutat i als vol-
tants de l’àrea metropolitana.

Els robatoris i els furts han augmentat considerablement, concretament i segons 
dades facilitades pel Ministeri de l’Interior, en l’any 2018 les infraccions penals van 
augmentar un 17,2% (194.212) a Barcelona, Els robatoris violents van augmentar 
un 19,4%. També van augmentar els furts: un 16,8% respecte a l’any anterior. I en 
aquest sentit, les dades del primer trimestre del 2019 segueixen sent preocupants, ja 
que els robatoris violents van augmentar un 30% en relació al 2018 i els furts van 
augmentar en un 10,72%.

I, per si no fos prou, desafortunadament, a finals del mes de juny a causa d’un ro-
batori violent que es va produir en el barri de Poblenou, vam lamentar la mort d’una 
mandatària del Ministeri de Cultura de Corea del Sud que es trobava a Barcelona 
de viatge oficial.

Davant aquest context de palpable inseguretat urgeix l’impuls de mesures que 
millorin la seguretat dels ciutadans i turistes enfront de l’acció de grups radicals vio-
lents i de la delinqüència organitzada, ja que en cas contrari, estem posant en risc la 
situació privilegiada com a destinació turística de Barcelona, Catalunya i Espanya.

Por tot això, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Revisar i millorar els procediments operatius i els mecanismes de coordina-

ció amb les policies locals i la resta de Forces i Cossos de Seguretat per combatre 
i reduir dràsticament els atacs i l’assetjament que, des de fa ja massa temps, venen 
patint els turistes en diferents localitats i centres d’interès turístic, tant per part de 
grups radicals violents que han fet de la indústria turística un dels seus objectius 
com de grups de delinqüents organitzats que tenen als turistes com a objectiu de la 
seva activitat delictiva.

2. Incloure de forma específica aquesta defensa de la seguretat dels usuaris de la 
indústria turística en les Juntes Locals de Seguretat, especialment en els municipis 
en què el turisme té més presència i en què hi ha més riscos que siguin objectius dels 
grups violents i de la delinqüència organitzada.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució de reconeixement als funcionaris i voluntaris 
que han participat en l’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
250-00927/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de reconocimien-
to a los funcionarios y voluntarios que han participado en la extinción del incendio 
de la Ribera d’Ebre, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
La prevención y la extinción de incendios, la protección civil y la gestión y orga-

nización de los servicios de emergencias es competencia del Gobierno de la Genera-
litat. Una competencia que desempeña, siempre que sea necesario, en coordinación 
con las demás administraciones públicas, desde el Gobierno de España hasta la más 
pequeña de las corporaciones municipales de Cataluña.

El verano de 2019 se presenta con unos altísimos niveles de riesgo en lo que res-
pecta a incendios forestales, fruto de la prolongada sequía y de las sucesivas olas de 
calor que están afectando al conjunto de España y a toda Cataluña.

Esta situación se ha mostrado en toda su crudeza durante los meses de junio y 
julio, especialmente en el terrible incendio que ha calcinado 6.000 hectáreas en las 
comarcas de la Ribera d’Ebre, el Segrià y les Garrigues. Una catástrofe que ha lle-
vado al límite a los servicios de extinción disponibles y que ha requerido la impli-
cación de dotaciones de Bomberos de otras comunidades autónomas y la activación 
y participación activa de una nutrida dotación de la Unidad Militar de Emergencias, 
así como de diversos medios aéreos de extinción del 43º Grupo de Fuerzas Aéreas 
del Ejército del Aire.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña quiere mostrar su reconocimiento y gratitud por la 

labor desarrollada a todos los funcionarios y voluntarios que han participado activa-
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mente en las tareas de extinción del incendio que durante dos semanas ha afectado 
a las comarcas de la Ribera d’Ebre, el Segrià y les Garrigues: a los Bomberos de la 
Generalitat, a los Bomberos voluntarios, a los miembros de las Agrupaciones de De-
fensa Forestal, a los Mossos d’Esquadra, a las Policías Locales, al personal del Ser-
vicio de Emergencias Médicas, al personal de Protección Civil, a los miembros de 
la Unidad Militar de Emergencias del Ejército de Tierra y del 43º Grupo de Fuerzas 
Aéreas del Ejército del Aire, al personal civil que ha colaborado voluntariamente en 
apoyo de los profesionales dedicados a las tareas de extinción y a todos los funcio-
narios y responsables políticos sobre los que han recaído las tareas de dirección y 
coordinación, así como de apoyo logístico.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat, y en especial 
al Consejero de Interior quien, como Director del Plan Infocat ha sido el máximo 
responsable de la gestión de la emergencia con el apoyo del Consejo Asesor y del 
Gabinete de Información, a que muestren y reiteren su reconocimiento y agradeci-
miento por la labor realizada en ese incendio en los mismos términos en que lo hace 
el propio Parlamento.

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos 
d’Esquadra de garantir la seguretat ciutadana
250-00928/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la imposibi-
lidad del Cuerpo de Mossos d’Esquadra de garantizar la seguridad ciudadana, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Cuerpo de Mossos d’Esquadra sufre una carencia notable de efectivos que 

provoca una dificultad añadida para garantizar la seguridad pública en el conjunto 
de Cataluña. Esta dificultad es especialmente notoria durante la temporada de ve-
rano y en las zonas y localidades con mayor afluencia de turistas. El notable incre-
mento poblacional que ésta trae consigo provoca que la insuficiente ratio de agentes 
disponibles por habitante se haga aún más deficitaria.

Los propios sindicatos policiales vienen denunciando reiteradamente este dé-
ficit de efectivos y su impacto negativo sobre la seguridad ciudadana. Los sin-
dicatos han advertido al Govern por escrito de la imposibilidad de garantizar la 
seguridad ciudadana. Una advertencia de la que es muy consciente la mayoría de 
las personas residentes en Cataluña, que ven con preocupación cómo se incre-
mentan los índices delincuenciales y perciben un notable incremento de la inse-
guridad.

En algunas zonas de Cataluña esa inseguridad salta, de forma cotidiana, a los 
medios de comunicación que nos muestran a grupos organizados campando a sus 
anchas por algunas calles y barrios de las principales ciudades, en especial en Bar-
celona y su área metropolitana.

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



BOPC 406
5 de setembre de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 17 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Convocar la Junta de Seguridad de Cataluña para revisar y determinar la plan-

tilla necesaria del Cuerpo de Mossos d’Esquadra y adecuarla a las necesidades ac-
tuales y futuras para garantizar la seguridad ciudadana.

2. Establecer, en el seno de la Junta de Seguridad de Cataluña, en colaboración 
con el Gobierno de España, los mecanismos de cooperación y coordinación de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que permitan garantizar unos niveles de seguri-
dad adecuados en toda la Comunidad Autónoma. Esta colaboración deberá tener la 
dimensión necesaria hasta que se alcancen los niveles de plantilla adecuados en el 
Cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilància 
perimetral de les presons
250-00929/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el traslado 
de presos y la vigilancia perimetral de las prisiones, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En 2013 el Gobierno de España, presidido por el Sr. Mariano Rajoy, impulsó la 

participación de empresas del sector de la seguridad privada en la vigilancia y con-
trol del acceso de las prisiones. El Gobierno del Partido Popular contó con el apoyo 
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados 
para encomendar un servicio público, que la propia Constitución Española encomi-
enda en exclusiva al Estado, a empresas privadas que habían visto descender su cifra 
de negocio en los últimos años.

Esta decisión fue duramente contestada por otros grupos parlamentarios en las 
Cortes Generales, y tanto las asociaciones de guardias civiles como los sindicatos 
policiales mostraron su disconformidad con una medida que, como se ha demostra-
do tras su entrada en vigor, no hacía más que duplicar la prestación de un servicio 
que, por mandato constitucional, debe estar en manos de los funcionarios de nues-
tras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El Grupo Parlamentario de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña está firme-
mente convencido de que hay que respetar ese mandato constitucional y que la vigi-
lancia perimetral de las prisiones y el traslado de presos deben estar encomendados 
en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, en Cata-
luña, al Cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Sin embargo, hemos comprobado como el actual Gobierno de la Generalitat está 
estudiando la posibilidad de encomendar esos servicios esenciales, cuya competen-
cia tiene transferida de acuerdo con la Constitución Española, al disponer de un cuer-
po policial autonómico, a empresas del sector privado, siguiendo los pasos del Go-
bierno de España presidido por el que fuera presidente del Gobierno, el Sr. Mariano 
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Rajoy. Una decisión que sigue el camino contrario que ha emprendido la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior, que el enero de 
este año anunció en el Congreso de los Diputados que no renovaría los contratos con 
las empresas de seguridad privada y recuperaría la prestación íntegra del servicio 
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Elaborar y presentar en sede parlamentaria, en el plazo de 30 días, un informe 

en relación a la colaboración del Departamento de Interior con el Departamento de 
Justicia en relación al Plan Estratégico de Ejecución Penal de Adultos y, de forma 
específica, en relación al hipotético cambio de modelo para los traslados de presos 
y la vigilancia perimetral de las prisiones, así como de los motivos por los que se ha 
contemplado esa posibilidad de cambio de modelo.

2.Revisar y mejorar los protocolos y procedimientos de actuación de los miem-
bros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, en lo que se refiere al traslado de presos y 
a la vigilancia perimetral de las prisiones. Tareas que, en todo caso, deben seguir 
siendo desempeñadas por funcionarios del Cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques al 
Prat de Llobregat
250-00930/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
Servicio de Urgencias Pediátricas en El Prat de Llobregat (Baix Llobregat), para que 
sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según datos del Idescat de 2018, la población infantil (0 a 14 años) de El Prat de 

Llobregat (Baix Llobregat) era de 10.058 personas, lo que representa un 16% de la 
población total del municipio.

Para atender las urgencias de este segmento de la población, tan sensible y con 
necesidades tan específicas, se dispone de una unidad de urgencias pediátricas, si-
tuada en el Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) Disset de Setembre. 
Esta unidad, que depende del Hospital de Sant Joan de Deu, tiene un horario de 
consulta de 15 a 22 horas los días laborables y de 10 a 22 horas los días festivos y 
fines de semana.

Fuera de este horario, las urgencias pediátricas son atendidas por personal médi-
co y de enfermería del propio CUAP, no especialistas en pediatría, aunque disponen 
de un sistema permanente de interconsulta en tiempo real a cargo de un pediatra 
consultor ubicado en el Servicio de Urgencias del Hospital de Sant Joan de Deu.

La necesidad de contar con un especialista en pediatría durante toda la jornada 
es una demanda de la población de El Prat de Llobregat y el pleno municipal del 
pasado mes de enero aprobó, por unanimidad, una moción en la que se instaba al 
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Gobierno Municipal a reclamar al Departamento de Salud la ampliación a jornada 
continuada de la Unidad de Urgencias Pediátricas.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a ampliar el horario de la Unidad de 

Urgencias Pediátricas del Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) Disset  
de Setembre de El Prat de Llobregat (Baix Llobregat), de forma que disponga de 
un/una especialista en pediatría durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el reconeixement del grup C1 als tècnics 
en cures auxiliars d’infermeria
250-00931/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 44191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 reso-
lució pel reconeixement del grup C1 als i les Tècniques en Cures Auxiliars d’In-
fermeria, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’Organització Mundial de la Salut porta advertint des de l’any 2000 de la ne-

cessitat d’avançar cap a una millor distribució de les tasques entre els i les profes-
sionals sanitàries, una qüestió que no ha tingut una aplicació global a l’Estat Espa-
nyol i que, actualment, provoca un dèficit en relació al reconeixement i formació de 
determinades titulacions com és el cas dels Tècnics i Tècniques en Cures Auxiliars 
d’Infermeria (TCAI)

Al 2005 l’Institut Nacional de Qualificacions va emetre un informe sobre la titu-
lació dels i les TCAI on considerava que havia d’augmentar-se el nivell de qualifica-
ció al nivell 3, al considerar que dita formació requereix de competències d’un con-
junt d’activitats professionals que precisen d’un domini de diverses tècniques. És a 
dir, l’IQUAL ha reconegut el dret a passar al grup C1 amb la qual cosa s’aconsegui-
ria equiparar-les a altres professions tècniques superiors. Així, la categoria hauria de 
correspondre’s, com contempla la Resolució TRE 3033/2008, de 2 de setembre del 
Pacte de la Mesa sectorial de Negociació de Sanitat sobre l’ordenació i la classifica-
ció del personal estatutari de l’ICS, al Grup Professional 3.

Malgrat aquest reconeixement de la qualificació, l’evolució d’aquesta titulació es 
troba aturada tenint de referència per establir les seves funcions, una norma de 1973 
que no està adaptada a la realitat actual sinó completament obsoleta.

D’altre banda, la categoria professional en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, a 
la seva disposició transitòria tercera que, després de més de 10 anys en vigor perd 
completament tot el seu caràcter de transitòria, segueix prorrogada sine die, fet que 
provoca un bloqueig pel reconeixement de la categoria professional i, per tant, de 
l’aplicació de l’article 76 de l’EBEP, emmarcant la titulació a una categoria inferior 
per a la que es precisa únicament el graduat escolar o l’Educació Secundària Obli-
gatòria.
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L’atenció sanitària i sòcio-sanitària té el repte de transitar cap a un model on 
les intervencions estiguin centrades en la promoció de l’autonomia de les persones 
i adaptar-se als canvis demogràfics. Amb tot, el model ha de poder esdevenir un 
instrument idoni per a contribuir a resoldre els reptes de manera més eficient, amb 
qualitat assistencial i el reconeixement professional idoni, així com la millora de 
l’organització multidisciplinar. El reconeixement formal de les funcions que els i les 
TCAI realitzen és important per donar valor a una professió essencial de l’àmbit sò-
cio-sanitari i que està altament feminitzada.

En aquest sentit, els i les TCAI es troben entre les categories de professions clau 
per abordar els reptes de futur, la seva contribució és fonamental per a la millora 
i sostenibilitat del sistema. Per això, cal adaptar les seves funcions a la realitat so-
cial actual, on l’eix més important són les funcions sociosanitàries dins els equips 
multidisciplinaris, desenvolupant funcions en el marc de l’assistència hospitalària 
especialitzada, en àmbits de l’atenció social i sanitària i en general en l’àmbit de les 
cures, tant en el sector públic, concertat o privat.

En base a les plenes competències de Catalunya en matèria d’organització i as-
sistència sanitària, es urgent que s’impulsin les solucions a aquesta injustícia llar-
gament sostinguda en el temps, no només pel que fa a drets laborals sinó també pel 
benefici que suposa pel sistema sanitari públic i la qualitat assistencial adreçada a 
la ciutadania.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar accions amb el Govern de l’Estat per a l’actualització de les fun-

cions dels tècnics i tècniques de cures d’infermeria conforme el que disposa el RDL 
5/2015 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

2. Impulsar els canvis reglamentaris a Catalunya pel reconeixement de la forma-
ció de les TCAI de manera que es tingui en compte l’increment de les competències 
i del grau de formació professional al Grup professional 3.

3. Mentrestant no es reconeix la categoria C1, recollir la petició dels sindicats i 
professionals i impulsar l’increment del complement específic al personal estatutari 
de l’ICS i, també, exigir-ho als concerts sanitaris i sòcio-sanitaris així com al sector 
de residències de geriatria i discapacitat.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre la creació de places residencials per a 
persones amb discapacitat física i el desplegament de la figura de 
l’assistent personal
250-00932/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 44192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució creació de places residencials per persones con discapacitat física i el desple-
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gament de la figura de l’assistent personal, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya segueixen creixent dia a dia les llistes d’esperes que assolen el sec-

tor de la dependència on, també, es veuen afectats els recursos assistencials per a 
persones amb discapacitat física.

La continuada disminució de recursos públics que ha patit la ciutadania en els 
últims anys, ha provocat una especial fragilitat en les persones amb discapacitat. 
Les retallades en sanitat, serveis de suport d’atenció directa a les persones i el retard 
d’impagaments que han patit les entitats socials, han repercutit i repercuteixen greu-
ment sobre el sector de la discapacitat.

Fets que han provocat situacions com les de la Comarca del Baix Penedès, on hi 
ha més de 6.300 persones amb alguna discapacitat reconeguda i més de 2.300 amb 
discapacitat de tipus motor. D’aquestes, només 2.081 persones tenen una prestació o 
servei de dependència actiu, sent insuficients per a cobrir les necessitats de les per-
sones amb discapacitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir a els recursos necessaris, als propers pressupostos de la Generalitat 

per al 2020, per a la creació de places Residencials per a persones amb discapacitat 
física.

2. Garantir el desplegament de la figura de l’Assistent personal de manera que 
cobreixi els necessitats d’atenció, a les persones amb discapacitat, al domicili.

3. Presentar, en un Termini de 5 mesos, 1 calendari d’Actuacions per la creació 
de places Residencials per a persones amb discapacitat física a la comarca del Baix 
Penedès.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre la revocació de la consideració 
d’Òmnium Cultural com a entitat cultural
250-00933/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la revoca-
ción de la consideración de Omnium como entidad cultural, para que sea sustancia-
da ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Òmnium Cultural es una asociación al servicio del separatismo que a lo largo de 

su trayectoria ha demostrado tener una función más política que cultural, actuando 
en coordinación con los distintos gobiernos nacionalistas con el fin de expandir su 
ideología en la sociedad. Esto ha quedado especialmente patente desde el inicio del 
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denominado «procés», años en los que ha actuado como colaboradora necesaria de 
los partidos separatistas, siendo notoria su función de agitación social y de colabo-
ración con el golpe a la democracia que los catalanes sufrimos en otoño de 2017 y 
cuyas consecuencias todavía duran.

Sin embargo, el hecho de ser considerada una entidad «cultural» les permite entrar 
libremente en las escuelas bajo excusas como concursos literarios (siempre con toda 
la propaganda posible como los lazos amarillos), que los centros escolares se asocien 
(destinando un dinero que debería ir a necesidades reales) o que sus usuarios puedan 
tener descuentos en museos como por ejemplo el MACBA. El mensaje es claro: ser 
separatista es rentable económicamente.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a revocar la consi-

deración de entidad cultural a Òmnium Cultural, para que no pueda continuar adoc-
trinando en los centros escolares ni obteniendo beneficios legales y fiscales que le 
son impropios por su carácter de organización política.

Palacio del Parlamento, 31 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre els projectes de construcció a 
Tarragona d’un centre penitenciari obert i del Fòrum de la Justícia
250-00934/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 44287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Carles Cas-

tillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre el projecte del Centre Penitenciari Obert de Tar-
ragona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El Departament de Justícia de la Generalitat està duent a terme la tramitació del 

nou centre obert penitenciari a la ciutat de Tarragona. L’equipament estarà ubicat 
al carrer de l’Arquebisbe Pont i Gol, a prop del Parc Francolí. L’edifici serà l’únic 
d’aquestes característiques de tota la demarcació i tindrà capacitat per 150 interns.

Des de l’inici, el projecte ha sigut polèmic, generant la preocupació dels veïns i 
veïnes de la zona. És per aquest motiu que l’anterior Govern Municipal va demanar 
transparència en el projecte abans de prendre una decisió definitiva. Els tràmits han 
anat avançant sense el necessari consens social i sense tenir en compte l’opinió dels 
estaments judicials de Tarragona, que veuen incompatible la convivència del Centre 
Penitenciari Obert amb el futur Fòrum de Justícia.

Cal recordar que en aquesta zona, on s’hi ubiquen les dependències de la Guàr-
dia Urbana i de la Guàrdia Civil, també està previst que s’aculli el nou Fòrum Judi-
cial, una instal·lació que sempre ha estat prioritària per l’Ajuntament de Tarragona i 
que continua sense finançament consignat.

La mateixa Consellera de Justícia ha manifestat públicament que «Tarragona ha 
de tenir un gran edifici judicial en el qual hi hagin tots els jutjats i l’Audiència. És 
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obligat perquè totes les grans demarcacions, les capitals del país, tenen el seu Palau 
de Justícia».

A més, el president de l’Audiència de Tarragona va manifestar públicament fa 
poques setmanes que la no realització del Fòrum de la Justícia obstaculitza la millo-
ra de la gestió i dels serveis que presta l’administració de justícia a Tarragona, i que 
és discriminatori respecte a altres demarcacions.

Cal tenir en compte que el Govern de la Generalitat paga més de 1 milió d’euros 
a l’any en concepte de lloguers de les diferents seus judicials, que estan repartides 
per la ciutat de Tarragona. Aquesta dispersió porta greus problemes als operadors 
jurídics que els utilitzen i també als justiciables.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Replantejar amb caràcter immediat el projecte del Centre Penitenciari Obert, 

deslligant-lo del Fòrum de la Justícia i buscant una ubicació alternativa.
2. Prioritzar la construcció del Fòrum de la Justícia de Tarragona, per situar la 

ciutat al mateix nivell que la resta de capitals catalanes.
3. Informar a l’Ajuntament de Tarragona sobre els estudis econòmics que, segons 

declaracions públiques, justifiquen que el Fòrum de la Justícia no pugui ser una prio-
ritat i el llistat d’inversions en equipaments judicials a les demarcacions judicials 
provincials de Lleida, Barcelona, Girona i Tarragona en els darrers vuit anys.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Carles Castillo Rosi-

que, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’avaluació econòmica i social de 
l’impacte de les deduccions autonòmiques de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques
250-00935/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 l’avaluació eco-
nòmica i social de l’impacte de les deduccions autonòmiques de l’IRPF, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
Catalunya té competències normatives sobre el tram autonòmic de l’Impost so-

bre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i pot establir deduccions per circums-
tàncies personals i familiars, per inversions no empresarials, per aplicació de renda 
i per subvencions i ajuts públics no exempts percebuts de les comunitats autònomes, 
així com augments o disminucions en els percentatges de deducció per inversió en 
l’habitatge habitual.

Els diferents Governs de la Generalitat han anat exercint aquestes competències 
al llarg de tots aquests anys, establint beneficis fiscals que redueixen la capacitat de 
recaptació de l’impost.
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Són exemples d’aquestes deduccions les següents: 
– Deduccions per inversió en habitatge habitual (tram autonòmic)
– Deducció per naixement o adopció d’un fill
– Deducció per donatius a entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana
– Deducció per donatius a entitats que fomenten la investigació científica i el 

desenvolupament i la innovació tecnològics 
– Deducció per lloguer de l’habitatge habitual
– Deducció per pagament d’interessos de préstecs per a estudis de màster i doc-

torat
– Deducció per als contribuents que esdevinguin vidus o vídues
– Deducció per rehabilitació de l’habitatge habitual
– Deducció per donatius a entitats en benefici del medi ambient, conservació del 

patrimoni natural i custòdia del territori 
– Deducció per inversió per un «àngel inversor», per l’adquisició d’accions o par-

ticipacions socials d’entitats noves o de creació recent
– Deducció per inversions en accions d’entitats que cotitzin en el segment d’em-

preses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari (MAB)
Aquestes deduccions conformen un conjunt de beneficis fiscals amb un impacte 

recaptatori molt rellevant, en el cas que ens ocupa, l’IRPF, ha suposat per a l’exercici 
2017 una reducció en la recaptació de 81.760.000 euros, segons les dades aportades 
per l’Informe sobre beneficis fiscals del sistema fiscal català presentat per la Secre-
taria d’Hisenda a la Comissió d’Economia i Hisenda del mes de juliol.

Aquesta pèrdua de recaptació cobra sentit al contribuir a assolir altres objectius 
que milloren el benestar i el progrés de la ciutadania, objectius com la creació d’ocu-
pació, efectes positius mediambientals, incentiu d’activitats culturals o educatives i 
potenciació d’accions com el mecenatge i el patrocini, entre d’altres.

Però és necessari quantificar de manera objectiva els efectes econòmics i so-
cials d’aquestes polítiques, sent imprescindible la realització d’una avaluació de l’efi-
ciència i l’eficàcia de les deduccions actuals, una avaluació que permeti contrastar 
aquests resultats amb polítiques de despesa pública directa. Aquesta avaluació ha de 
tenir per objectiu millorar i facilitar la presa de decisions respecte a aquest conjunt 
de beneficis fiscals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Encarregar a l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) una 

avaluació econòmica i social del conjunt de deduccions autonòmiques de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

2. Presentar aquest informe i els resultats d’aquesta avaluació a la Comissió 
d’Economia i Hisenda d’aquest Parlament en el termini màxim de sis mesos des de 
l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; José María Cano Navarro, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el foment i la difusió del ballet
250-00936/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Héctor 

Amelló Montiu, diputado, Sonia Sierra Infante, 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 para el fomento y la difusión del 
Ballet, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La amplia mayoría de ciudadanos atribuyen un alto grado de importancia a la 

cultura; este alto valor no se ve reflejado en las prácticas culturales que realizan. 
La participación cultural se ve condicionada por diversos factores pero tres son de-
terminantes como vertebradores del acceso de la ciudadanía a la cultura: la edad, 
el capital educativo y la clase social. Es necesario que desde las administraciones 
pongamos en marcha políticas para impulsar que los ciudadanos puedan elegir li-
bremente las prácticas culturales y que la influencia de esos factores sea mínima.

La cultura en todas sus vertientes, si lo que queremos es una sociedad igualitaria y 
diversa, debe ser inclusiva, facilitando el acceso a la mayoría de los ciudadanos y pro-
mocionando todas las manifestaciones culturales incrementando el repertorio común.

El Ballet es una disciplina que, como muchas otras, conlleva un esfuerzo econó-
mico y disciplinario muy importante para las familias cuyos hijos deciden estudiar-
lo o dedicarse a él de manera profesional. Las importantes barreras de acceso y de-
sarrollo a esta disciplina, en el sentido amplio de estos términos, limitan su práctica, 
su conocimiento, la formación de talento y futuros bailarines.

Actualmente en Cataluña, hay escuelas de danza dirigidas a la iniciación y formación 
de los niños. Las enseñanzas profesionales, únicamente se imparten en un centro público 
de la Diputación de Barcelona y dos centros privados en el Maresme y Tarragona. Por 
otra parte, las enseñanzas artísticas superiores de danza, cuyo objetivo es la formación 
de profesionales y a todos los efectos, son equivalentes a los grados universitarios.

Es imprescindible profundizar en medidas de impulso de la danza que amplíen 
el acceso, la práctica y el conocimiento de esta expresión cultural. Cada vez es más 
habitual poder disfrutar de pequeños espectáculos a pie de calle de diferentes disci-
plinas; el ballet no puede ser ajeno a estos métodos de acceso y difusión tan próxi-
mos a la ciudadanía y que supone ampliar el número de espacios desde donde poder 
mostrar todo el talento que atesoramos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Governs de la Generalitat a: 
1. Impulsar y desarrollar un programa de difusión del Ballet para ser exhibido 

en el espacio público.
2. Habilitar todas las herramientas de colaboración necesaria con las diferentes 

escuelas de danza de Cataluña para diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento 
el programa de difusión y fomento del Ballet en el espacio público.

3. Habililtat los mecanismos colaboración pertinentes, con las diferentes admi-
nistraciones para implementar un programa de difusión y fomento del Ballet en el 
espacio público.

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Héctor Amelló 

Montiu, Sonia Sierra Infante, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la suspensió de les relacions 
contractuals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
entitats presumptament vinculades a possibles delictes de corrupció 
i de finançament il·legal de partits polítics
250-00937/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Súarez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, e Igna-

cio Martín Blanco, diputado de Grupo de Parlamentario de Ciutadans, acuerdo con 
lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan la Propuesta de resolución sobre la suspensión de relaciones contractuales de la 
CCMA con entidades recientemente vinculadas a casos de presunta corrupción y 
financiación ilegal de partidos políticos, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
A raíz de las informaciones aparecidas en medios de comunicación se ha podido 

conocer de un empresario investigado por un delito fiscal que asegura haber factu-
rado a TV3 trabajos para el partido CDC a través de una productora que colabora 
habitualmente con la cadena autonómica.

De ser ciertas las acusaciones de este empresario, estaríamos ante un caso fla-
grante de financiación ilegal de un partido político, que habría utilizado la televi-
sión que pagamos todos los catalanes para financiar su campaña electoral para las 
autonómicas del 2010. Se trataría de un ejemplo más de cómo el partido de Mas y 
Puigdemont, ahora sucedido por Junts per Catalunya y el PDeCAT, ha utilizado las 
instituciones con fines partidistas y ha desviado dinero de todos los catalanes para 
objetivos espurios que nada tienen que ver con el interés general.

La transparencia y la lucha contra la corrupción deben ser objetivos fundamen-
tales de la actividad de las instituciones públicas, que deben ser plenamente cono-
cidos por todos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña considera indispensable que la CCMA suspenda las 

relaciones contractuales que mantiene con TRIACOM y/o las sociedades de su gru-
po, hasta que se esclarezcan los hechos que les vinculan con supuestos delitos de 
corrupción.

Palacio del Parlamento, 01 de agosto de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre els beneficis fiscals de què gaudeix 
Plataforma per la Llengua
250-00938/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los benefi-
cios fiscales de la entidad denominada Plataforma per la Llengua, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La entidad Plataforma per la Llengua es públicamente conocida por sus habitu-

ales prácticas de señalamiento de comerciantes por el mero hecho de llevar a cabo 
su actividad en la lengua oficial que sus libertades constitucionales les amparan o 
por señalar a políticos como «enemigos del catalán». En una democracia dichos 
señalamientos, así como esas listas de buenos y malos, resultan intolerables.

Recientemente se ha conocido que, según su propio documento titulado Estudi 
sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya, dicha 
entidad habría espiado a menores de edad durante las horas de recreo en centros 
escolares de la Administración autonómica de la Generalitat de Cataluña sin con-
sentimiento ni conocimiento de los propios menores ni de sus familias. Este tipo de 
prácticas suponen un grave ataque a los derechos más fundamentales de los menores 
de edad y sus familias, y una evidente vulneración del mejor interés de los menores.

Además, Plataforma per la Llengua tiene una finalidad claramente política, hace 
campaña a favor de determinados partidos y en contra de otros, y también actos pú-
blicos en favor de la secesión como el concierto Connecta’t a la nova República que 
promocionaron diciendo que se querían «desconectar de un Estado español que los 
maltrata para conectarse a la República».

Estamos ante una asociación progubernamental que bajo la excusa de la promo-
ción del catalán se dedica al señalamiento a negocios y a personas físicas y, lo que 
todavía es peor, al espionaje de menores sin su consentimiento ni el de sus progeni-
tores o tutores legales y engañando a docentes y direcciones de los centros. La excu-
sa del fomento del catalán le sirve también para recibir cuantiosas subvenciones sin 
concurso público de diferentes administraciones, así como para desgravar impues-
tos. El año 2019 se han dejado de ingresar a las arcas públicas casi dos millones de 
euros con las desgravaciones en el IRPF de aquellas personas que hacen donaciones 
a entidades soberanistas tal y como consta en las memorias de beneficios fiscales 
que, anualmente, publica el Departamento de Economía y Hacienda de la Genera-
litat, dinero que resultaría muy útil para atender diferentes necesidades sociales.

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 revocar la consi-

deración de entidad cultural a Plataforma per la Llengua, con el objetivo de que no 
pueda volver a infiltrarse en los centros escolares para espiar a los alumnos ni obte-
ner beneficios legales y fiscales que le son impropios por su carácter de organización 
política y por sus continuos señalamientos.

Palacio del Parlamento, 5 de agosto de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la celebració de festes aquàtiques 
privades a la cala d’en Massoni i en altres espais protegits de la 
Costa Brava
250-00939/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 44451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 

d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ta la Proposta de resolució sobre el botellón acuàtic a l’espai protegit de la Cala d’En Mas-
soni, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-

vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural 
(PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap Roig pel 
que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir per les xarxes 
socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una festa en el ma-
teix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus repartits per la cala. 
Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zones ambientalment prote-
gides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Instar al Govern de la Generalitat a prendre les mesures necessàries per evitar 

que es produeixin aquest tipus d’esdeveniments, especialment en espais protegits de 
la Costa Brava, tant a nivell marí com a les seves platges.

2. Instar al Govern de la Generalitat a obrir una investigació per determinar si 
aquestes activitats estan organitzades amb ànim de lucre, comptem amb llicència 
d’activitat i en aquests contrari establir les sancions oportunes.

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la 
seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic a 
Roses
250-00940/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

Castel Sucarrat, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Carlos Sánchez 
Martín, diputado del Grupo Parlamentario de Cituadans, de acuerdo con lo esta-
blecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre las medidas urgentes para garantizar la seguridad 
ciudadana y erradicar la venta ilegal en el espacio público en Roses, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La multiplicación de la población estival en el municipio de Roses ha conlleva-

do en los últimos años una mayor implantación de mafias ilegales que, explotando 
en muchas ocasiones a inmigrantes, se dedican a la venta ilegal de productos en la 
vía pública.

A la evidente competencia desleal que esa actividad supone respecto de los co-
merciantes que cumplen con todas sus obligaciones legales, la proliferación de la 
ilegal venta ambulante en la vía pública está generando cada vez mayores y más 
graves problemas de seguridad ciudadana.

La gravedad de la situación es tal que es habitual que gran parte del paseo ma-
rítimo del municipio se vea indebidamente ocupada para la explotación de la venta 
ilegal ambulante. Esta situación, además de comportar un evidente deterioro de la 
actividad económica del municipio de Roses, está empujando a muchos pequeños y 
medianos comerciante a plantearse el cierre de sus negocios.

Asimismo, es evidente que los recientes enfrentamientos violentos entre algunos 
vendedores ilegales y tanto vecinos como efectivos del cuerpo de Policía Local son 
una muestra de la insuficiencia de los efectivos policiales tanto de este último cuer-
po como del cuerpo de Mossos d’Esquadra para remediar esta situación y erradicar 
la práctica de la venta ilegal.

Por ello, es indispensable que las administraciones públicas competentes adop-
ten medidas urgentes para paliar esta grave situación, especialmente la Generalitat 
de Cataluña que como administración autonómica tiene encomendado el manteni-
miento de la seguridad pública.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat: 
1. Destinar los efectivos policiales necesarios del Cuerpo de Mossos d’Esquadra 

para combatir la delincuencia organizada, la venta ilegal en el espacio público y los 
problemas de seguridad ciudadana que padece el municipio de Roses y que se agra-
va especialmente durante el periodo estival. 

2. Actuar proactivamente contra prácticas ilícitas y dañinas para la seguridad, la 
convivencia en la vía pública, la actividad económica de los comercios y los puestos 
de trabajo que esta genera como la venta ilegal en el espacio público, «top manta» 
o la venta ambulante de bebidas alcohólicas que son especialmente atractivas para 
las mafias y muy perjudiciales tanto para los comerciantes que sufren injustamente 
estas graves formas de competencia desleal.
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3. Elaborar un plan sociolaboral específico en el plazo máximo de 3 meses para 
las personas vulnerables que son explotadas por las organizaciones criminales que 
se lucran con esas prácticas ilícitas y dañinas.

4. Incrementar la colaboración y la cooperación con todas las administraciones, 
especialmente la Administración local de Roses y los Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado, a efectos de detectar, prevenir, investigar y perseguir las prácticas 
ilegales y los problemas de Seguridad del municipio de Roses.

Palacio del Parlamento, 13 de agosto de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, 

diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’Institut Nova Història
250-00941/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el Institut 
Nova Història, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Institut Nova Història (INH) está compuesto por pseudohistoriadores con-

vencidos de que la Historia, tal y como la conocemos, está tergiversada y es fruto 
de una censura que oculta que, en realidad, una gran cantidad de sus personajes 
más relevantes como Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes, Santa Teresa de Jesús, 
Erasmo de Rotterdam, Leonardo da Vinci, la Gioconda y un largo etcétera eran, en 
realidad, catalanes. Evidentemente, ninguna universidad ni ninguna institución aca-
démica da valor a estas teorías.

Pese a esta falta de apoyo académico, el INH sí tiene apoyos políticos. El ayun-
tamiento de Montblanc (Tarragona) financia su «universidad» de verano; el ayunta-
miento de Arenys de Munt (Barcelona) unas jornadas y el de Calella, un ciclo anual. 
En 2013 celebraron unas jornadas en Crepià (Girona) con los logos de la Diputación 
de Girona, el Consell Comarcal del Pla d’Estany y de los ayuntamientos de Crepià, 
Arenys de Munt y Arenys de Mar.

Desde 2015, los ayuntamientos de Montblanc y de Arenys de Munt han abonado 
30.000 euros el primero, en concepto de convenio y 4.247 el segundo en contratos 
menores.

Por otra parte, ERC galardonó al INH con el Premi Nacional President Lluís 
Companys (2013) por «su labor de investigación, estudio y divulgación de la histo-
ria de Catalunya, con un carácter iconoclasta e innovador, explotando al máximo las 
posibilidades de interacción, participación e internacionalización de los estudios, y 
por su compromiso con el conocimiento de la historia de Catalunya».

Un miembro del actual Gobierno de la Generalitat, el conseller Puigneró, firmó 
el prólogo y las conclusiones de un documento del INH titulado «La gran mentida 
del Mil·leni: Cristòfor Colom, Cristobal Colon [sic] o Christofer Colombus?». En el 
prólogo de este documento, el conseller Puigneró afirma que «aquell mateix dia em 
vaig dir a mi mateix que l’ajudaria en aquesta tasca esgotadora de difondre la ve-
ritable veritat d’aquesta gran mentida que portem anys i panys creient-nos [...]. El 
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que ha descobert Bilbeny és una bomba. Històricament parlant, no hi ha cap altra 
descoberta que desmunti tantes teories (falses) com ho fa la seva». Y para finali-
zar añade: «Ja ho diu la dita: la Història la fan els vencedors. I els segles que van 
precedir la descoberta d’Amèrica van veure una Castella en auge vers una corona 
Catalano-Aragonesa en absoluta decadència. Per tant, és fàcilment deduïble que la 
Història la van fer els espanyols».

El documento que prologa el conseller Puigneró es una antología de artículos 
delirantes según los cuales Bartolomé de las Casas era catalán al igual que Colon 
y que todos sus marineros partieron de Pals rumbo a América. Ante esto, Puigne-
ró escribe una conclusión en la que sostiene que: «[...] en el tema del descobriment 
d’Amèrica, ja és hora que comencem a entendre que aquella gesta nàutica no podia 
ser, mai dels mais, duta a terme per un grapat de galifardeus, que ni sabien on ana-
ven, ni amb qui anaven, ni qui els guiava. Nosaltres, els catalans, hem descobert 
Amèrica. I la resta, ha sigut una gran mentida al servei d’Espanya que ara ja no ens 
ha de preocupar ni espantar, ni tan sols el fet que estigui tan amplament estesa i 
hagi estat tan llargament sostinguda. Que [sic] cal fer ara? Doncs [sic] una mica de 
publicitat senyors [sic]. Que ho sàpiga tothom...» Y concluye con la siguiente nota: 
«les autoritats sanitàries no recomanen intentar argumentar a cap espanyol la falsi-
ficació de la descoberta d’Amèrica sense abans tenir ben apreses les idees principals 
d’aquest document; i es [sic] és possible que us tractin d’imbècil i ignorant).

No solo el conseller Puigneró se ha encargado de difundir las teorías del INH, 
también lo hace TV3 que emitió el documental pseudohistórico del INH Desmun-
tant Leonardo y desde el 5 de noviembre de 2015 hasta ahora, está disponible en el 
apartado de su web TV3 a la Carta https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-documen-
tal/desmuntant-leonardo/video/5561885/.

El hecho de que los partidos que dan apoyo al Gobierno de la Generalitat, uno 
de sus consellers y la televisión pública apoyen y premien al INH y se dediquen a 
difundir teorías sin ningún tipo de base científica nos parece altamente preocupante 
y creemos que no se debe producir.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
a. Advertir a las diferentes administraciones catalanas de la falta de rigor cientí-

fico de las actividades del Instituto Nova Història (INH) y por tanto, del deber que 
tienen de dejar de sostener sus actividades por no perseguir los intereses generales 
de los ciudadanos.

b. A que sus diferentes miembros no colaboren en la difusión de las teorías del 
INH por su falta de rigor científico.

2. El Parlament de Cataluña condena que la CCMA aproveche su condición de 
prestador del servicio público audiovisual para difundir a los espectadores de sus 
medios las teorías del INH manifiestamente infundadas y faltas de rigor científico.

Palacio del Parlamento, 19 de agosto de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-documental/desmuntant-leonardo/video/5561885/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-documental/desmuntant-leonardo/video/5561885/
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Proposta de resolució sobre el preu del raïm al Penedès
250-00942/12

PRESENTACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 44480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parla-

mentari 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 el 
preu del raïm al Penedès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’anunci dels preus del raïm per a la present campanya, anunciats per part de 

dues de les principals empreses compradores ha despertat profund malestar i inquie-
tud en tot el sector vitícola. La baixada de preus, d’una mitjana d’entre un 25 i un 
30% en relació a les darreres campanyes, junt amb les perspectives de la reducció 
de compres, estan posant en perill el futur de moltes explotacions vitícoles penede-
senques.

Amb aquesta baixada de preus moltes explotacions haurien de vendre el raïm 
per sota del preu de cost i es posaria en perill la viabilitat a curt termini d’un gran 
nombre d’explotacions vitícoles penedesenques.

L’impacte econòmic i social de la baixada de preu del raïm, d’altra banda, afec-
taria també a les empreses auxiliars lligades al sector (maquinària vitícola, fitosa-
nitaris, material vegetal, materials vitícoles diversos,..) i altres activitats comercials, 
que al Penedès tenen una gran dependència de la bona marxa de les explotacions 
vitícoles.

Igualment, el progressiu abandonament de moltes explotacions agràries, que ja 
s’està experimentant i que es podria accentuar amb la baixada de preus, tindria un 
gran impacte sobre el territori, trencant el ja fràgil equilibri entre el mon urbà i ru-
ral, desequilibrant la tinença i propietat de la terra i afectant a la funcionalitat soci-
oecològica de l’espai agrari, entre d’altres.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir un futur digne a les explotacions vitícoles que, d’implementar-se l’es-

mentada baixada de preus, posarien en risc la seva viabilitat.
2. Exercir, amb la màxima urgència, la missió de mediació i arbitri per l’esta-

bliment d’una negociació transparent entre representants dels viticultors i els com-
pradors de raïm que condueixin a fixar uns preus rendibles, per sobre dels costos de 
producció, i unes condicions de pagament conegudes amb anticipació suficient a la 
firma de contractes de compra del raïm.

3. Realitzar un estricte control de l’entrada de raïm de fora de les Denominaci-
ons d’Origen o amb manca o irregularitats de documentació, sancionant severament 
totes les infraccions.

Palau del Parlament, 19 d’agost de 2019
Marc Parés Franzi, diputat; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP CatECP
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Proposta de resolució per a combatre la inacció del Govern davant 
el nombre creixent de ciutadans en situació de pobresa energètica 
privats del dret d’accés als subministraments bàsics
250-00943/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grupo 

Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para combatir 
la inacción del Govern de la Generalitat ante la creciente falta de acceso a los sumi-
nistros básicos por parte de los ciudadanos más desfavorecidos, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según la encuesta Condicions de Vida del 2018 publicada por el Institut d’Esta-

dística de Catalunya (Idescat) indica que la vulnerabilidad energética en Cataluña 
es un fenómeno en alza en Cataluña, el porcentaje de personas que no pueden man-
tener la vivienda a una temperatura adecuada ha aumentado del 6,3% al 8,8%. Es 
un deber de todos los poderes públicos que los ciudadanos pueden acceder a los 
suministros básicos, especialmente las familias más vulnerables, evidenciado en 
las encuestas e informes que denotan la falta de acción por parte del Govern de la 
Generalitat para dar respuesta y poder cubrir los derechos energéticos básicos que 
requieren cada día más usuarios. Desde hace años, se viene advirtiendo la necesidad 
de establecer medidas urgentes tendentes a asegurar el efectivo acceso recurrente y 
regular a los suministros básicos.

La situación de pobreza energética que sufre actualmente Cataluña es cada día más 
preocupante de acuerdo con los datos suministrados por el propio Idescat, ahora se le 
une la alarma junto denunciada en estos días por ayuntamientos que están recibiendo 
notificaciones por parte de las empresa suministradoras que aceptan el pago del 50% 
de las facturas emitidas en concepto de suministros básicos a los usuarios de servicios 
sociales que acreditan la situación de vulnerabilidad, mediante el respectivo informe.

A día de hoy los ayuntamientos son la administración más próxima al ciudadano 
siguen estando completamente desbordados para cubrir las necesidades básicas de 
ciudadanos vulnerables debido a la mala gestión, falta de acción y coordinación que 
manifiesta la Generalitat. Con unas deficiencias en la gestión que denotan la falta 
de desarrollo reglamentario necesario para dar cobertura a los usuarios de servicios 
sociales, o el establecimiento de los convenios y protocolos necesarios para que de 
forma efectiva los ayuntamientos dispongan de la información y asesoramiento ne-
cesario que encuadre las situaciones actuales de los usuarios. Los cuáles necesitan 
tener una respuesta rápida y eficaz a las necesidades energéticas básicas para que no 
se vean abocados a los cortes de luz, gas y agua en sus viviendas, según estipula el 
artículo 6 de la ley 24/2015.

La Generalitat como administración pública responsable de la ciudadanía cata-
lana debe establecer de una vez un marco jurídico claro y regulado de acuerdo con 
el principio de precaución que lleve a cabo una eficaz política pública en materia  
de pobreza energética llegando a solventar la creciente demanda existente por parte de  
los usuarios que solicitan la protección de sus derechos básicos por parte de las ad-
ministraciones públicas según la obligación regulada en la propia ley, permitiendo 
clarificar las estipulaciones que tienen las empresas suministradoras, así como las 
administraciones municipales para dar la respuesta adecuada y más satisfactoria po-
sible. El aumento constante en la demanda de las sectores de población más vulne-
rables en la sociedad catalana que manifiestan la imposibilidad de poder cubrir las 
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necesidades básicas en materia de suministros básicos agua, luz y gas, se debe a la 
falta de políticas públicas contundentes por parte de la administración competente, 
que en este caso es propio Govern de la Generalitat, el cuál reconoce esta situación 
en los informes publicados por diferentes organismos que reclaman medidas con-
cretas que permitan establecer un marco jurídico con más seguridad, sin olvidar 
una mejor gestión de los recursos y liderazgo en la acción política en materia social.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución 
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Adoptar las medidas necesarias en colaboración con las administraciones lo-

cales, para hacer efectivo el principio de precaución y garantizar el acceso a los su-
ministros básicos de los ciudadanos más sensibles y desfavorecidos.

2. Revisar el cumplimiento en la ejecución presupuestaria del fondo destinado, y 
en su defecto proceder a la ampliación de la dotación presupuestaria del Fondo des-
tinado a paliar la Pobreza energética.

3. Trabajar para simplificar los protocolos que mejoren los trámites administrati-
vos destinados a la tramitación de subvenciones de facturas impagadas.

4. Hacer efectivo el mecanismo necesario para poder satisfacer el pago de las 
deudas pendientes por parte de las personas desfavorecidas, subrogándose en su po-
sición acreedora liberándolas así de los prejuicios de la morosidad.

5. Redactar un informe anual para la valoración y conocimiento de los datos 
actuales en materia de pobreza energética en aras al deber de información y trans-
parencia.

6. Impulsar campañas de comunicación e información, sobre las medidas adop-
tadas por parte de todos los entes a nivel europeo, nacional y autonómico en mate-
ria pobreza energética para conocimiento de todos los actores sociales involucrados 
incluido Servicios Sociales en el territorio catalán.

Palacio del Parlamento, 19 de agosto de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics i 
biosimilars
250-00944/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 44520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 resolu-
ció sobre l’impuls dels medicaments genèrics i biosimilars a Catalunya, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les dades oficials sobre la venda de medicaments genèrics a Espanya mostren 

un estancament del mercat situat en un 46% xifra que es ve mantenint des de 2014 i 
que es situa lluny del valor mitjà del 65% a la Unió Europea o del 80% a Alemanya 
i al Regne Unit. Aquest estancament de la presència dels genèrics en les vendes de 
medicaments és una conseqüència directa de la passivitat de les Administracions.

El Ministeri de Sanitat ha anunciat un Pla que adoptaria estratègies de reducció 
de la despesa farmacèutica basades en les recomanacions de la Comissió Europea i 
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la OCDE, les quals apunten que l’impuls dels medicaments genèrics i biosimilars és 
clarament una mesura d’estalvi per a la despesa pública en farmàcia, essent del 33% 
l’estalvi quan s’assoleix una quota del 80% de genèrics.

La industria farmacèutica ha manifestat el perjudici que els suposaria. No obs-
tant, els medicaments genèrics són fonamentals per la sostenibilitat del Sistema Na-
cional de Salut (SNS) en tant que actuen com a reguladors del mercat i contribuei-
xen a que les marques no disparin els preus.

Entre les mesures que impulsa el Pla serà promoure el canvi de la prescripció 
mèdica per principi actiu i afavorir així l’increment dels genèrics.

La Comissió Permanent de Farmàcia del SNS, integrada per les CCAA serà qui 
adopti els acords definitius que ja compten amb un ampli consens. No obstant, el go-
vern de Catalunya a través del Departament de Salut, ha estat l’únic contrari en afa-
vorir els medicaments genèrics. Aquest paper discordant de la Generalitat ha estat el 
representant dels interessos mercantils de la indústria farmacèutica, tan contraris als 
propis interessos del mateix Departament de Salut i de la necessària racionalització 
de la despesa farmacèutica del sistema català de salut, disparada per la despesa que 
es paga a les marques i per afavorir a la indústria farmacèutica.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Considerar prioritari l’impuls dels medicaments genèrics i biosimilars per la 

seva importància en la contenció i estalvi de la despesa farmacèutica.
2) Ampliar el catàleg de medicaments genèrics i biosimilars i potenciar la seva 

entrada al sistema públic per situar-la en una quota del 80% com recomana la CE.
3) Recolzar i promoure les mesures del Pla dels genèrics a la Comissió Perma-

nent de Farmàcia del SNS.

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Proposta de resolució sobre les accions necessàries per a lluitar 
contra la pobresa energètica
250-00945/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 44580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
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, presenta la Proposta de resolució sobre les accions necessàries per 
lluitar contra la pobresa energètica, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-

ta la següent: 

Proposta de resolució
Durant el mes d’agost diferents alcaldes i alcaldesses de Catalunya han rebut una 

carta de la companyia elèctrica Endesa comunicant als ajuntaments que l’esmentada 
empresa realitzarà les «accions necessàries per agilitzar el cobrament» de factures 
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impagades de clients, inclòs el tall del subministrament elèctric en el cas que no es 
faci efectiu el pagament del deute. Endesa reclama als ajuntaments que assumeixin 
el 50% del pagament del deute acumulat, assumint el 50% restant l’empresa. En cas 
contrari l’empresa amenaça iniciar els talls del subministrament a les persones afec-
tades a partir de l’1 d’octubre.

Cal recordar que la llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afron-
tar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica estableix el principi 
de precaució, segons el qual les empreses subministradores no poden realitzar talls 
en el subministrament energètic sense sol·licitar prèviament un informe als serveis 
socials municipals per determinar si la unitat familiar o la persona afectada es tro-
ba en risc d’exclusió. En cas que es compleixin els requisits s’han de garantir els 
subministraments bàsics mentre duri la situació d’exclusió i s’han d’aplicar els ajuts 
necessaris per no generar deute a la persona o a la unitat familiar. La llei estableix 
que les administracions públiques establiran acords o convenis necessaris amb les 
companyies subministradores per «garantir que es concedeixen ajuts a fons perdut 
a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apli-
quin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims».

Aquesta llei, aprovada gràcies a l’impuls de la societat civil, i que es troba plena-
ment vigent, dóna les eines per evitar que les famílies i les persones vulnerables es 
quedin sense l’accés a un bé bàsic com és l’energia, malgrat que fins ara no ha estat 
plenament desenvolupada pel Govern de la Generalitat.

L’amenaça d’Endesa a les famílies vulnerables i als ajuntaments és del tot into-
lerable tan pel fons, menysté la realitat social de la pobresa energètica i la legislació 
catalana que protegeix les persones vulnerables; com per la forma, és una amenaça 
als ajuntaments i a les persones afectades del tot inacceptable. Milers de famílies 
pateixen una situació angoixant per l’acumulació de deute amb les empreses, donada 
la impossibilitat de fer front a les factures energètiques per la seva situació de vul-
nerabilitat social i l’elevat preu de l’energia, conseqüència d’una mala regulació que 
afavoreix l’oligopoli elèctric.

Endesa és una empresa de l’oligopoli elèctric, amb ingents beneficis i que gau-
deix d’una situació de quasi monopoli en la producció i distribució d’electricitat a 
Catalunya. El Govern de la Generalitat ha de tenir un posicionament públic clar i 
coherent en defensa dels ajuntaments i de les persones afectades, ha de posar en 
marxa tots els mecanismes jurídics i polítics per fer front a l’actuació d’Endesa i 
ha de desenvolupar plenament la llei 24/2015 per garantir la plena protecció de les 
persones vulnerables i que el deute acumulat per les famílies que no poden fer front 
als pagaments sigui assumit per les empreses mitjançant els corresponents convenis.

El Govern de la Generalitat ha d’exigir a l’empresa la retirada de la carta envia-
da als ajuntaments. El president a la Generalitat s’hauria d’implicar directament en 
aquesta qüestió. El deure del Govern de la Generalitat és garantir el dret als submi-
nistraments bàsics a totes les persones que viuen a Catalunya. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Exigir a l’empresa subministradora Endesa la retirada de la carta enviada als 

Ajuntaments i declarar invàlid el seu contingut.
2. Firmar abans de 3 mesos els convenis amb les companyies subministradores 

de llum i gas que operen a Catalunya segons indica la llei 24/2015, on consti que les 
empreses subministradores s’han de fer càrrec de la totalitat del deute i del cost del 
servei de les famílies vulnerables.

3. Garantir que l’Agència Catalana de Consum realitza inspeccions d’ofici periò-
diques per a garantir el compliment de la llei 24/2015.

4. Implementar abans d’un mes el protocol de detecció de casos de pobresa ener-
gètica a través de la intervenció del cos de Bombers de la Generalitat.

5. Elaborar abans d’un mes un protocol que obligui les empreses subministrado-
res d’energia a la instal·lació de comptadors socials de caràcter provisional per als 
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subministraments d’electricitat i de gas en habitatges en situació d’ocupació en pre-
cari de persones en situació de vulnerabilitat.

6. Realitzar abans de 3 mesos una campanya de difusió a tot Catalunya per in-
formar dels drets de la ciutadania previstos de la Llei 24/2015.

7. Obrir un expedient informatiu a Endesa i procedir, en cas d’incompliment de 
la llei 24/2015, a un expedient sancionador.

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores 
estructurals al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00946/12

PRESENTACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 44606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parla-

mentari 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 la 
creació d’una bossa d’hores estructurals al cos dels mossos d’esquadra, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’absència en els darrers anys de noves promocions, les excedències voluntàri-

es, les jubilacions, les morts o les incapacitats permanents totals, juntament amb el 
continu degoteig de mossos i mosses d’esquadra que decideixen marxar a diferents 
policies locals han estat els principals motius pels quals a dia d’avui, la Policia de la 
Generalitat arriba a tenir un important dèficit d’efectius.

Si bé és cert que el Govern ha aprovat la convocatòria de noves promocions d’ac-
cés al cos de mossos d’esquadra, aquestes no tindran un impacte positiu immediat 
sobre el sistema de seguretat pública de Catalunya.

Aquest dèficit està provocant que a dia d’avui, el sistema de seguretat pública 
de Catalunya, i per tant el servei que rep la ciutadania, es vegi greument afectat. 
Destaca, en aquest sentit, un increment del nombre de robatoris amb violència i 
intimidació, robatoris a l’interior de domicilis, d’estafes, de delictes d’odi, d’agres-
sions sexuals i homicidis el que suposa un increment considerable de la sensació 
d’inseguretat percebuda per la nostra ciutadania. A l’efecte han estat constants les 
notícies que darrerament l’opinió pública ha anat manifestant sobre aquesta qüestió, 
especialment a la ciutat de Barcelona, però també en altres municipis de Catalunya.

Per altra banda, les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos 
d’esquadra han mostrat la seva preocupació per la manca d’efectius que pateix des 
de fa temps la Policia de la Generalitat, destacant les conseqüències no només en 
l’àmbit de la seguretat ciutadana, sinó també en l’àmbit de l’ordre públic, del trànsit, 
de la investigació o dels propis serveis centrals.

Per tot això, és urgent adoptar mesures com les que, en l’àmbit intern del Depar-
tament d’Interior, han proposat les organitzacions sindicals del cos de mossos d’es-
quadra referents a la creació d’una bossa d’hores estructurals per a totes aquelles 
unitats que pateixen aquestes greus conseqüències de la manca d’efectius.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear per al cos de mossos d’esquadra una bossa anual d’hores estructurals su-

ficient, que serveixi per reduir l’impacte que la manca d’efectius està generant en el 
servei de seguretat pública de Catalunya, actualitzant el preu de l’hora extraordinà-
ria que a dia d’avui és inferior al de l’ordinària. Aquesta bossa no podria ser inferior 
a les 840.000 hores estructurals.

2. Renovar anualment i de manera automàtica aquesta bossa d’hores estructurals 
mentre aquesta problemàtica de manca d’efectius no quedi solucionada.

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2019
Marc Parés Franzi, diputat; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP CatECP

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre 
la contractació administrativa del Departament de Justícia, 
corresponent a l’exercici del 2016
256-00030/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 44175 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 03.09.2019

L’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la contractació administrativa del De-
partament de Justícia, corresponent a l’exercici del 2016 pot ésser consultat a l’Arxiu 
del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 06.09.2019 al 20.09.2019).
Finiment del termini: 23.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.09.2019.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/9600481.pdf
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3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de 
l’elaboració d’un informe de fiscalització sobre les subvencions i els 
ajuts del Departament d’Educació corresponents als exercicis del 
2016 al 2019
253-00006/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44199 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 190.2 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Exposició de motius
L’últim Informe de fiscalització realitzat per la Sindicatura de Comptes relatiu 

a les subvencions i altres ajuts concedits per part del Departament d’Educació és el 
corresponent a l’exercici 2015.

La concessió d’aquestes subvencions i ajuts per part del Departament han estat 
objecte de diverses notícies als mitjans de comunicació, tant per la falta de transpa-
rència en els atorgaments com per la forma opaca en què s’han dut a terme els pro-
cediments per a aquestes concessions. Això fa molt difícil el treball de fiscalització 
que és part de la missió dels diferents grups parlamentaris.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la següent: 

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

un informe de fiscalització relatiu a les subvencions i ajuts per part del Departament 
d’Educació, corresponents als exercicis 2016 al 2019 (ambdós inclosos), que inclogui 
tant el compliment de la normativa per a la seva concessió com el compliment dels pro-
cediments establerts pel propi Departament i per la legislació vigent en aquest àmbit.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.09.2019 al 17.09.2019).
Finiment del termini: 18.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.09.2019.
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, presentat el juliol del 2019
360-00018/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 44184).
Acord: Mesa del Parlament, 03.09.2019.

Al president del Parlament
Benvolgut,
L’article 93 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern estableix que el Síndic de Greuges ha d’elaborar 
anualment i presentar al Parlament un informe general d’avaluació de l’aplicació 
d’aquesta llei.

Per donar compliment a aquest article, us lliuro l’informe sobre transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. De l’edició d’enguany de l’informe us 
vull destacar el fet que es mantenen les mancances detectades en anys anteriors tot 
i els quatre anys des de l’entrada en vigor de la Llei, i que les xifres sobre la manca 
de resposta a les sol·licituds d’accés a la informació pública són inacceptables. De la 
mateixa manera, cal aprovar amb celeritat el Reglament de desplegament de la Llei.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 30 de juliol de 2019
Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya

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

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/9003177.pdf
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 36/XII, sobre l’avaluació de 
l’efectivitat de l’impost sobre els habitatges buits
290-00022/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44169 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 36/XII, sobre l’ava-
luació de l’efectivitat de l’impost sobre els habitatges buits (tram. 290-00022/12), us 
informo del següent:

L’impost sobre els habitatges buits
L’impost sobre els habitatges buits és un tribut propi de naturalesa directa que 

grava la desocupació permanent d’un habitatge durant més de dos anys sense causa 
justificada, per tal com aquesta desocupació afecta la funció social de la propietat 
de l’habitatge. Es tracta d’un impost propi de la Generalitat de Catalunya i, per tant, 
és exigible en tot el territori de Catalunya.

L’impost neix amb una doble finalitat: per una banda, com a font de recursos 
per a finançar polítiques d’habitatge; i, per una altra, com a mesura de mobilització 
del parc immobiliari, incentivant els grans tenidors d’habitatges buits per a què els 
aportin al mercat i, principalment, a sistemes de lloguer social.

L’impost va entrar en vigor el 24 de juliol de 2015, amb l’aprovació de la Llei 
14/2015, de 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de 
normes tributàries i de la Llei 3/2012, modificada mitjançant la Llei 5/2017, del 28 
de març. El reglament de l’impost es va aprovar pel Decret 183/2016, de 16 de febrer.

El 25 d’abril de 2016 el Govern de l’Estat va interposar recurs d’inconstituciona-
litat contra la Llei 14/2015; el 28 d’abril de 2016 es va admetre a tràmit el recurs i es 
va suspendre la seva vigència fins el 20 de setembre del 2016, quan es va aixecar la 
suspensió. Actualment l’impost està en vigor i declarat constitucional per sentencia 
STC 4/2019 de 17 de gener de 2019.

Són subjectes passius, en qualitat de contribuent, les persones jurídiques propie-
tàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys, i els titulars 
d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que ator-
gui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge.

La base imposable està constituïda pel nombre total de metres quadrats dels ha-
bitatges subjectes a l’impost de què és titular el subjecte passiu en la data de meri-
tació de l’impost (31 de desembre de cada any), reduïda en 150 metres quadrats en 
concepte de mínim exempt. Aquest mínim exempt s’aplica a partir del 2017.

La quota íntegra de l’impost, s’obté d’aplicar a la base imposable els tipus de gra-
vamen de l’escala progressiva següent: 

Base imposable Quota íntegra Resta base imposable Tipus aplicable 
fins a (m2) (euros) fins a (m2) (euros/m2)

0,00 0,00 5.000,00 10,0

5.000,00 50.000,00 20.000,00 15,0

20.000,00 275.000,00 40.000,00 20,0

40.000,00 675.000,00 en endavant 30,0

Fascicle segon
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Els subjectes passius que destinen part del seu parc d’habitatge al lloguer asse-
quible o a sistemes de propietat compartida, poden aplicar-se una bonificació en la 
quota, en funció del percentatge d’aquests habitatges sobre el total d’habitatges buits 
subjectes a l’impost.

Per últim, esmentar que l’impost sobre els habitatges buits té caràcter finalista. 
Els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions prote-
gides pels plans d’habitatge i es prioritza que els recursos es destinin als municipis 
on s’han obtingut aquests ingressos.

Principals variables de l’impost en el període 2015-2018
En el quadre següent es mostren les principals variables de l’impost del exercicis 

2015, 2016, 2017 i 2018.

Impost sobre els habitatges buits
Dades autoliquidacions

Concepte 2015 2016 2017 2018 16/15 17/16 18/17 18/15

N. Liquidacions presentades 198 174 89 100 -12% -49% 12% -49%

Amb BI subjecta 148 158 85 88 7% -46% 4% -41%

Base imposable (m2) 930.464 1.516.254 1.532.297 1.089.121 63% 1% -29% 17%

Base imposable mitjana 6.287 9.597 18.027 12.376 53% 88% -31% 97%

Quota íntegra 21.745.760 37.449.403 39.215.244 26.589.285 72% 5% -32% 22%

QI mitjana 146.931 237.022 461.356 302.151 61% 95% -35% 106%

Tipus mitjà (QI/BI)(euros/m2) 23,37 24,70 25,59 24,41 6% 4% -5% 4%

Bonificacions 10.284.514 18.880.058 22.060.531 13.960.944 84% 17% -37% 36%

% Bonificació s/QI 47,29 50,41 56,25 52,51 7% 12% -7% 11%

Quota líquida (recaptació) 11.461.247 18.569.345 17.154.713 12.628.342 62% -8% -26% 10%

QL mitjana 77.441 117.528 201.820 143.504 52% 72% -29% 85%

Tipus mitjà efectiu (euros m2) 12,32 12,25 11,20 11,59 -1% -9% 4% -6%

Font: ATC. Dades relatives a les autoliquidacions presentades

L’exercici 2016 la BI subjecte a gravamen va ser d’1,5 milions de metres qua-
drats, mentre que al 2015 era de 0,9 milions de metres quadrats, un increment d’un 
63% a causa del fort augment en el nombre de municipis de forta demanda acredita-
da (és a dir, no exempts) derivat de l’aprovació de la Llei 4/2016, que van passar de 
72 a 234 municipis. La quota líquida de l’impost també experimenta un creixement 
d’un 62% el 2016 (18,6 milions d’euros) respecte del 2015 (11,5 milions d’euros).

L’any 2017 es produeix una davallada del nombre d’autoliquidacions amb BI sub-
jecta (-46%) per dos fets. D’una banda, per l’establiment d’un mínim exempt de 
150m2 (Llei de mesures per al 2017) que fa que un gran nombre de contribuents, 
amb una BI menor que el mínim exempt, ja no tinguin l’obligació de presentar l’au-
toliquidació; i de l’altra, es detecta que els Fons de Titulització d’Actius que no es-
taven obligats a presentar la autoliquidació, però ho havien fet els exercicis 2015 i 
2016, a partir del 2017 i següents van deixar de fer-ho.

També al 2017 s’observa una certa estabilitat de les xifres respecte del 2016, si bé 
destaca el fort increment de la base imposable mitjana. No obstant això, els valors 
mitjans totals no són gaire representatius dels valors de cada autoliquidació ja que 
tant la BI com les quotes s’acumulen en pocs subjectes passius, que concentren un 
gran percentatge de la BI i de la quota líquida.
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Al 2018 la BI i la QL decreixen d’un 29% i d’un 26%, respectivament a causa de 
l’increment de les operacions de transmissió d’actius immobiliaris, tal i com s’ex-
plica en l’apartat següent relatiu a l’evolució del nombre d’habitatges buits declarats.

El tipus mitjà impositiu (quota íntegra/BI) dels quatre exercicis se situa entre un 
mínim de 23,37 euros/m2 (el 2015) i un màxim de 25,59 euros/m2 (el 2017), amb 
importants diferències entre els diferents contribuents, pel gran volum de m2 que 
concentren els principals subjectes passius i l’existència d’una escala progressiva.

Al llarg dels 4 exercicis, entre 16 i 22 subjectes passius s’han aplicat la bonifi-
cació per destinar part del seu parc d’habitatge al lloguer assequible o a sistemes 
de propietat compartida. El percentatge de bonificació que es pot aplicar a la quota 
íntegra oscil·la entre el 10% i el 100% i la mitjana de bonificació aplicada se situa 
al voltant del 50%.

Finalment, un cop aplicada la bonificació, el tipus mitjà efectiu se situa al vol-
tant dels 12 euros/m2, però amb un ampli rang de valors individuals dels subjectes 
passius que, per exemple, el 2018 oscil·len entre 0 euros/m2 dels contribuents amb 
el 100% de bonificació i els 20,17 euros/m2 del contribuent que suporta una major 
càrrega.

Evolució dels nombre d’habitatges buits declarats en el període 2015-2018
En el període 2015-2018 s’ha produït una disminució del nombre d’habitatges 

declarats tal com s’observa en el quadre següent: 

Impost sobre habitatges buits
Nombre d’habitatges declarats

Concepte 2015 2016 2017 2018

Habitatges subjectes i no exempts 11.424 18.878 19.166 12.308

Habitatges subjectes i exempts 10.504 8.649 5.284 5.258

Total habitatges subjectes 21.928 27.527 24.450 17.566

Font: ATC. Dades obtingudes de les autoliquidacions presentades

Més enllà dels efectes positius que ha pogut tenir l’impost en aquesta tendència 
a la baixa dels habitatges subjectes a l’impost, ha tingut també un pes significatiu 
l’increment de les operacions de transmissió d’actius immobiliaris per part d’entitats 
financeres i grans tenidors a fons d’inversió en actius immobiliaris que expliquen 
una part important de la disminució produïda l’any 2018, ja que ha suposat la inter-
rupció del termini de desocupació de 2 anys fixat per la llei. Un altre motiu de la 
baixada d’habitatges buits declarats és la millora del mercat immobiliari, i de la si-
tuació econòmica en general, que ha facilitat l’inici d’operacions de transmissió per 
part de les entitats financeres i grans tenidors a particulars.

Actuacions finançades amb els recursos finalistes provinents de l’impost
L’aplicació de l’impost i la conseqüent aportació de recursos finalistes ha estat 

positiva en diversos àmbits:
– S’han aportat recursos per al finançament d’algunes àrees de la política pública 

d’habitatge de la Generalitat.
– S’ha aconseguit ampliar, en part amb finançament provinent de l’impost, en 

més de 1.800 habitatges el parc públic de lloguer social sota responsabilitat de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) a través de l’exercici del dret de tan-
teig i retracte previst a l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària, amb les següents anualitats:
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Habitatges exercits

Any
Habitatges

exercits
Import

2015 180 7.456.978,15

2016 250 11.534.491,00

2017 543 25.683.963,77

2018 853 48.929.643,44

Total 1.826 93.605.076,36

Celebració de convenis de cessió d’habitatges d’entitats financeres a la Generalitat
Amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’impost sobre els habitatges buits, 

s’han subscrit 6 convenis amb entitats financeres que han suposat el compromís de 
cessió d’un total de 2.750 habitatges a la Generalitat de Catalunya a través de l’AHC. 
Aquests convenis, d’una banda, han permès a les entitats financeres reduir el cost 
fiscal derivat de l’impost en els seus comptes de resultats, atès que han quedat fora 
de l’impost, d’acord amb l’article 10.c) de la llei, un total de 2.302 habitatges (els 
efectivament cedits, que representen el 84,7% dels 2.750 habitatges compromesos); i 
d’altra banda, amb aquests acords de cessió d’habitatges les entitats financeres s’han 
pogut beneficiar de les bonificacions de la quota líquida establertes a l’article 13 de 
la llei. El grau de desplegament dels convenis de cessió subscrits amb entitats finan-
ceres a partir de l’aprovació de la llei es mostra en el quadre següent:

Convenis de cessió d’habitatges d’entitats financeres a la Generalitat

Entitat financera
Hab. 

conveniats

Hab. 
efectivament 

cedits

% Hab. cedits 
vs conveniats

Bankia 300 104 34,7%

UCI 100 63 63,0%

BBVA 1800 1776 98,7%

CaixaBank 200 138 69,0%

Criteria Caixa 300 211 70,3%

Abanca 50 10 20,0%

Total 2.750 2.302 83,7%

Conclusions
D’acord amb l’exposat anteriorment, l’avaluació de l’efectivitat de l’impost sobre 

els habitatges buits es considera positiva ja que mitjançant la recaptació de l’impost 
ha estat possible incrementar la capacitat de despesa de la Generalitat destinada a 
polítiques d’habitatge.

Així, des de l’entrada en vigor de l’impost s’han meritat quatre exercicis (2015, 
2016, 2017 i 2018) i la recaptació ha estat la següent:

Impost sobre els habitatges buits
Drets liquidats imports en euros

Any 
d’ingrés

2016 2017 2018 2019 * Total

Drets 
liquidats 11.499.428,80 18.420.176,43 16.295.818,27 11.795.240,63 58.010.664,62

* Dades provisionals a 30.06.19
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Quant a la despesa en matèria d’habitatge, en concret, a través de l’impost s’han 
aportat recursos per al finançament d’algunes àrees de la política pública d’habitatge 
de la Generalitat i per a l’ampliació, en més de 1.800 habitatges, del parc d’habitatge 
públic de lloguer social sota responsabilitat de l’AHC.

A més, l’existència de l’impost ha permès l’establiment de convenis amb sis en-
titats financeres que, pels beneficis fiscals que la cessió comporta per a aquestes en-
titats, ha suposat la cessió de 2.302 habitatges a l’AHC.

Barcelona, 26 de juliol de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalu-

nya i conseller d’Economia i Hisenda

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44376 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 223/XII, sobre l’ic-
tus infantil (tram. 290-00200/12), us informo del següent: 

El sistema nacional de salut és un instrument de cohesió social, cabdal per fer 
front a les desigualtats i respondre als nous reptes de salut que se’ns plantegen, amb 
l’objectiu de garantir el dret a la salut a tota la població. L’estructura actual de la so-
cietat, amb una població cada cop més envellida, amb més problemes de salut crò-
nics, discapacitats, noves malalties i amb més necessitats socials, ha requerit d’un 
canvi en els models assistencials que s’estan construint per donar resposta a noves 
necessitats de salut de la població i a les demandes ciutadanes i fer del sistema sa-
nitari de Catalunya un sistema públic de salut integrat, centrat en la persona i obert 
a la seva participació.

Aquest, seria un repte inassolible sense el suport i la implicació dels professio-
nals de la salut. El seu coneixement i les seves bones pràctiques són el principal ac-
tiu del sistema públic de salut i la garantia de l’èxit en la transformació dels models 
d’atenció, orientats a les persones. La seva expertesa i la dedicació en el dia a dia 
aporten valor afegit a la seva labor, fent possible que gaudim actualment d’un sis-
tema dotat d’excel·lents professionals. El Departament de Salut, conscient de la im-
portància de la seva tasca, sempre ha considerat els professionals de la salut una de 
les seves prioritats.

En aquesta línia, amb l’objectiu de vetllar per la millora de l’exercici professio-
nal, des del Departament de Salut, vam crear el Fòrum de Diàleg professional, per 
assolir un diagnòstic i definir mesures concretes que donin resposta a les necessitats 
del sistema sanitari públic. En el marc del Fòrum hem implicat tots els actors del 
sector treballant conjuntament, amb el propòsit de procurar una adequada planifi-
cació en la cobertura de les necessitats actuals i futures, dels perfils i els rols dels 
professionals d’acord amb els nous models assistencials, i oferir solucions operatives 
a curt i mitjà termini en polítiques de planificació, abocant els esforços i recursos 
necessaris pel que fa a l’escenari de futur d’aquests experts i expertes.

Però més enllà de pacient i professionals, també hi són les famílies, especialment 
quan les malalties afecten als més petits, als fills. Cal que procurem tots els recur-
sos necessaris per possibilitar la recuperació de l’infant el més aviat possible i que 
garantim els mitjans necessaris per tal que recobrin la normalitat i la quotidianitat 
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de les seves vides. En la cas de l’ictus infantil facilitem la telerehabilitació com un 
recurs essencial de l’assistència sanitària, incloent les diferents modalitats del trac-
tament rehabilitador (fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, teràpia neurocog-
nitiva i neuropsicològica) que permeten realitzar la rehabilitació al domicili del pa-
cient. Entre els avantatges d’aquesta tècnica, hem de destacar la major accessibilitat 
i intensitat del pacient al tractament, la llibertat d’horaris i indrets on realitzar-lo i 
sobretot la comoditat de la família.

El sistema de telerehabilitació es basa en unes tauletes que porten instal·lades un 
conjunt d’aplicacions, intuïtives i fàcils d’utilitzar, amb les quals els pacients poden 
realitzar els exercicis de recuperació motora des del seu domicili. A través de la 
plataforma, el terapeuta envia de manera personalitzada al pacient els exercicis en 
format multimèdia (text, foto i/o vídeo). Aquest s’hi connecta des de casa quan vol 
iniciar la sessió i tots els exercicis que realitza queden gravats en vídeo, de manera 
que el professional pot supervisar la seva evolució i anar adequant el tractament.

Hem d’assenyalar que aquestes intervencions innovadores que actualment estan 
en plena fase de desplegament, com són la realitat virtual, els entorns enriquits i el 
biofeedback, juntament amb l’atenció estàndard, ofereixen diversos avantatges al 
pacient i a l’entorn, les famílies, tot i que l’evidència sobre potencials beneficis en-
cara és limitada.

Una altra de les actuacions que duem a terme des del Departament de Salut, 
prioritza en la prevenció de malalties i focalitza en malalties específiques de l’àmbit 
infanto juvenil, considerada població vulnerable. El Pla estratègic de recerca i inno-
vació en salut (PERIS) 2016-2020, estableix entre les seves prioritats la contribució 
de la recerca biomèdica en la lluita contra les malalties i l’alineació de la recerca 
clínica, epidemiològica i de serveis als objectius de salut. Temàticament, el PERIS 
centra les seves estratègies alineant-les amb les que estableix el Pla de Salut, desta-
cant, entre d’altres, les malalties específiques de l’àmbit infanto juvenil i la promoció 
de la salut i la prevenció de la malaltia com a eines per disminuir l’impacte de les 
malalties en la societat i promoure l’equitat.

Amb el desplegament del PERIS, s’han d’anar concretant aquestes prioritats mit-
jançant la publicació de les convocatòries per a la concessió de subvencions, en rè-
gim de concurrència competitiva, per al finançament de diferents programes i ac-
cions instrumentals inclosos en el Pla. Les convocatòries estan orientades cap a les 
accions i d’acord amb les línies prioritàries que durant la vigència del PERIS s’han 
de dur a terme.

Tanmateix, vetllem per tal que els infants afectats d’ictus puguin seguir gaudint 
del servei multidisciplinari de rehabilitació neuropsíquica, cognitiva i logopèdica, 
conscients que la rehabilitació permet l’alleugeriment de la discapacitat.

Hi ha molt poca recerca però en aquesta àrea i la translació de l’escassa evidència 
a la pràctica assistencial rutinària es troba, a més, obstaculitzada per una sèrie de 
factors com l’ampli ventall d’edats en que l’ictus pot ocórrer (amb un estat maduratiu 
del sistema nerviós central diferent), la diversitat d’entitats que causen ictus (l’ictus 
és un calaix de sastre que inclou mecanismes i malalties diverses que probablement 
no tenen la mateixa resposta al tractament rehabilitador); o la diversitat dels dèficits 
observables després de la fase aguda, cadascun dels quals requereix un abordatge 
terapèutic i especialistes diferenciat.

Així, els equips que treballen la rehabilitació de Dany Cerebral Adquirit (DCA) 
estan enfocats a dues àrees: la motora i la neuropsicològica, i incorporen als seus 
equips diferents professionals entre els que generalment hi ha metges rehabilitadors, 
fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, infermers, logopedes, neuropsicòlegs, psi-
quiatres, psicòlegs, treballadors socials, i en menor grau, neurocirurgians, cirurgi-
ans ortopèdics i digestòlegs.

La presència de seqüeles després de l’ictus pediàtric se situa al voltant del 75% i 
inclou seqüeles motores (paràlisi, espasticitat, desequilibri), sensitives i sensorials, 
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disfàgia, alteracions del llenguatge i la parla que dificulten la comunicació, dèficits 
de visió i limitació de les activitats de la vida diària. Entre les seqüeles neuropsico-
lògiques més freqüents hi ha les alteracions del llenguatge i les alteracions d’atenció 
i executives que intervenen en la funció cognitiva, conductual i emocional de l’in-
fant.

En l’accés al tractament rehabilitador dels dèficits neuropsicològics i cognitius 
dels infants amb ictus, cal assenyalar dos aspectes rellevants: l’inici precoç, vital per 
minimitzar les seqüeles, i el seguiment periòdic a llarg termini. Però també és fo-
namental, a banda dels professionals sanitaris, la implicació tant de la família com 
de l’escola.

El cronograma del tractament rehabilitador intensiu (tant motor com neuropsico-
lògic, cognitiu i del llenguatge) ha d’incloure aquestes fases: 

Fase aguda (inferior a 1 mes, tractament hospitalari), amb una primera valoració 
cognitiva/ llenguatge i l’inici del tractament tan aviat com sigui possible.

Fase subaguda (inferior a 6 mesos, tractament hospitalari i ambulatori), amb una 
primera valoració cognitiva diagnòstica (als 3 mesos), el tractament i seguiment, i 
l’implicació de l’escola.

Fase crònica (inferior a 24 mesos, tractament ambulatori), amb la valoració cog-
nitiva diagnòstica als 12 i 24 mesos.

El procés de rehabilitació intensiva de l’ictus pediàtric es porta a terme al llarg 
dels primers dos anys post-ictus. Posteriorment, el programa intensiu es considera 
finalitzat i es fan revisions per anar adaptant les intervencions. En aquesta fase de 
cronicitat es prioritza el retorn a la normalitat tenint en compte els recursos de l’en-
torn del nen (família i escola).

Amb l’objectiu de treballar en una estratègia integral de l’ictus pediàtric que in-
clogui tant la fase aguda i hospitalització del nen amb ictus com la seva rehabilita-
ció, l’any 2019 s’ha recuperat la Comissió de l’Ictus pediàtric que ja havia treballat 
el 2016 per definir un protocol. En el moment actual, la Comissió treballa en una 
proposta de Codi Ictus pediàtric, basada en la del 2016, que s’ha d’acabar de con-
sensuar amb el Catsalut i el SEM/112. En absència d’evidència científica que guiï 
el maneig del pacient pediàtric amb ictus agut, tant el sistema organitzat d’atenció 
dels nens amb sospita d’ictus com el protocol assistencial en els casos amb diagnòs-
tic confirmat s’han de basar en els mateixos principis que guien l’assistència i cures 
del pacient adult amb ictus. De manera similar al què es fa en els adults, cal definir 
indicadors de qualitat assistencial i habilitar un registre específic que ofereixi infor-
mació amb la granularitat adequada que permeti detectar quins aspectes del procés 
assistencial són deficitaris i fer les correccions necessàries en temps quasi-real. Pel 
que fa a l’organització de l’accés de nens amb ictus i seqüeles a un tractament de re-
habilitació integral, actualment s’està configurant el grup de treball.

A partir de les bases de dades administratives sanitàries del SISCAT (CMBD-
HA), sabem que a Catalunya la incidència de l’ictus pediàtric es situa entre 2 i 4 ca-
sos per 100.000 nens i any (nens: 3,8/100.000; i nenes: 2,5/100.000). L’edat mitjana 
d’aquests casos és de 9 anys (rang: 4-14), i hi ha un pic d’incidència en els primers 
12 mesos de vida. En nombres absoluts, a Catalunya hi ha entre 30 i 60 ingressos 
per ictus i any. Si bé el nombre de casos incidents és baix, l’ictus se situa entre les 
10 primeres causes de mort infantil al nostre entorn (supervivència als 10 anys: 91% 
dels ictus isquèmics, i 82% dels ictus hemorràgics) i té un impacte familiar i social 
evident, amb una taxa de seqüeles permanents del 75%.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut



BOPC 406
5 de setembre de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 48

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44377 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 226/XII, sobre la 
reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari públic (tram. 290-00203/12), us 
informo del següent: 

El Departament de Salut estem treballant en l’elaboració d’un decret de Govern, 
que inclourà entre d’altres mesures, la introducció de criteris d’equitat en l’accés. 
Aquests nous criteris tindran en consideració, a més del temps i dels criteris clínics, 
altres aspectes relatius a la condició de la persona, com poden ser la dependència, 
el rol de cuidador o la situació laboral. La implementació d’aquests criteris es realit-
zarà de forma progressiva, per procediments i amb el consens de les societats cien-
tífiques i del sector. En aquest mateix sentit, també està previst que el nou Decret 
d’accessibilitat ampliï el temps de garantia en l’accés per a nous procediments qui-
rúrgics respecte als existents actualment.

Un altre aspecte que es preveu incloure en el nou Decret fa referència a mesu-
res estructurals, duradores en el temps, que contribueixin a fer del sistema de salut 
públic català un sistema més accessible. Entre aquestes, estem treballant per tal que 
el Decret reculli la possibilitat d’incorporar una llista única a Catalunya, per a de-
terminats procediments quirúrgics, en intervencions molt específiques i complexes, 
com és el cas de la reassignació sexual per a les persones transgènere, per tal de 
garantir una major equitat en l’accés, així com també la realització d’auditories de 
forma sistemàtica, respecte el procés de gestió de les llistes d’espera que realitzen 
els centres del Sistema sanitari integral de Catalunya (SISCAT).

Val a dir que a Catalunya les garanties en temps d’accés són molt més altes que 
al conjunt de l’Estat. Així, es garanteix un temps d’accés inferior o igual a quaran-
ta-cinc dies per a intervencions vinculades a processos oncològics, quan a la resta 
de l’estat no es garanteix. A la vegada que el termini de referència per a patologies 
greus/preferents, sempre d’acord amb el criteri clínic, es situa en noranta dies, o bé 
es garanteix l’accés a intervencions cardíaques en noranta dies, quan a la resta de 
l’Estat el temps de garantia s’eleva a cent vuitanta dies.

En referència al Pla integral per a la millora de les llistes d’espera, respecte d’al-
gunes intervencions quirúrgiques, des del Departament de Salut vàrem fer públic 
el passat mes d’abril que en els propers mesos introduirem tres nous procediments 
amb un temps màxim d’espera garantit inferior o igual a 180 dies: el de reconstruc-
ció mamària, –inclòs també el tatuatge de mugró–, i les reconstruccions després 
d’haver patit un càncer de còlon i de bufeta. El decret de Govern en el que estem 
treballant inclourà aquests tres nous procediments en temps de garantia, també un 
abordatge de país respecte raquis i obesitat mòrbida entre altres, així com els nous 
criteris d’equitat.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut



BOPC 406
5 de setembre de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 49 

Control del compliment de la Resolució 252/XII, sobre els serveis 
odontològics infantils de la sanitat pública
290-00228/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44378 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 252/XII, sobre els 
serveis odontològics infantils de la sanitat pública (tram. 290-00228/12), us informo 
del següent: 

El Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a la edat pediàtrica 
(també conegut com a protocol del programa Infància amb Salut), editat per l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), comprèn el conjunt d’actuacions pre-
ventives, de promoció i educació per a la salut, que es duen a terme de forma indi-
vidual en el marc de l’equip d’atenció primària de la salut (equip de pediatria) en 
les visites preventives programades al llarg de tota la infància (dels zero als catorze 
anys), per tal de fer una revisió sistemàtica de tots els aparells. S’hi inclouen cribrat-
ges esglaonats en les diferents edats, vacunacions, detecció i orientació del risc i 
consells per a la salut en aquesta etapa.

L’objectiu d’aquest document és orientar i facilitar hàbits i actituds de salut posi-
tius en els infants i adolescents, detectar precoçment els problemes de salut infantil 
i facilitar-ne el seguiment i la derivació quan calgui. Aquest programa s’implementa 
a tota la xarxa sanitària pública de Catalunya i tracta aspectes relacionats amb el 
desenvolupament físic i psicomotor, l’aparell locomotor, l’aparell genitourinari, of-
talmologia, otorinolaringologia, salut mental infantojuvenil, salut bucodental, etc. 
El protocol, resultat d’un treball basat en l’evidencia científica de les activitats pro-
posades, permet alertar i detectar situacions complexes que requereixen de la deri-
vació a l’especialista.

En aquest sentit, dintre la promoció de la salut i la prevenció de les situacions de 
risc i d’atenció precoç als problemes, el Departament de Salut, estem actualitzant 
el programa de salut escolar Salut i Escola, impulsat a través de l’Agència de Salut 
Pública conjuntament amb el Departament d’Educació. L’objectiu del Programa és 
promoure la millora de la salut infantil i dels adolescents a Catalunya, mitjançant les 
tasques de prevenció i promoció de la salut que desenvolupa el personal sanitari de 
l’atenció primària de Catalunya en col·laboració amb els centres educatius i en coor-
dinació amb el personal docent, per a totes les etapes educatives (dels 3 als 18 anys).

També amb l’objectiu de millorar la salut bucodental, des del Departament de 
Salut hem desplegat el programa Dents fortes i sanes, fomentant el raspallat de les 
dents com un hàbit de la salut essencial per a la prevenció de la càries i altres ma-
lalties bucodentals, amb especial atenció també per a persones amb discapacitat. 
Aquest programa pretén que els infants assoleixin una higiene correcta de les dents 
i implica que aprenguin i consolidin l’hàbit de forma rutinària després de cada àpat 
o, com a mínim, dos cops al dia. A més, per difondre la importància i la tècnica del 
raspallat dental s’ha realitzat un vídeo explicatiu que es projecta a les sales d’espera 
dels centres d’atenció primària.

La cobertura de serveis d’odontologia, oftalmologia, i otorinolaringologia pedià-
trica a Catalunya està determinada fonamentalment pel que es deriva de la cartera 
de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut (Reial decret 1030/2006, de 15 
de setembre) que comprèn les activitats assistencials, diagnòstiques i terapèutiques, 
així com aquelles de promoció de la salut, educació sanitària i preventives. La indi-
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cació d’aquesta prestació la realitzen els odontòlegs i especialistes en estomatologia 
i queda supeditada a la seva valoració i criteri professional.

Així, amb relació a l’atenció odontològica, la cartera de serveis comuns estableix 
la cobertura de les mesures preventives i assistencials per a la població infantil: apli-
cació de fluor tòpic, obturacions, segellats de fissures i altres. El Protocol d’activitats 
preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica concreta aquestes cobertu-
res, recollint les actuacions que es deriven del programa de salut bucodental (l’ob-
jectiu principal del qual és la prevenció de les malalties bucodentals en els infants 
d’alt risc) i del programa Dents Fortes i Sanes (que funciona en el camp escolar des 
de l’any 1982), i estipula un cribratge orientat a la detecció precoç dels principals 
problemes de salut bucodental: càries dental, malalties gingivals i maloclusions. 
També formen part de la cartera de serveis totes les intervencions de cirurgia ma-
xil·lofacial.

La cartera de serveis del sistema Nacional de Salut ha estat actualitzada recent-
ment amb l’aprovació de l’Ordre SSI/1356/2015, de 2 de juliol, que comporta canvis, 
pel què fa als implants quirúrgics. L’actualització del catàleg d’implants reparadors 
ha incorporat els implants dentals (d’acord amb tres grups patològics: accident, ma-
laltia o malformació congènita).

Pel que fa a estudiar la possibilitat d’ampliar els serveis odontològics per a me-
nors amb diversitat funcional, menors tutelats i menors en situació de pobresa, cal-
dria conèixer, de forma generalitzada, quines són les seves necessitats, per determi-
nar quins serveis odontològics es podrien oferir.

No obstant, a Catalunya, l’Hospital Sant Rafael és el referent per atenció odon-
tològica i d’implantologia en persones en situació de discapacitat de totes les edats, 
que presta els següents serveis: 

1. Qualsevol problema odontològic en població <18 anys afectada de patologia 
de base greu: A títol orientatiu es defineix com patologia de base greu les situacions 
següents: 

− Discapacitat intel·lectual, paràlisis cerebral, Trastorn Mental Greu (autisme, 
espectre autista, o TMG no autista).

− Malalties sistèmiques: trastorns hemato-oncològics, cardiopaties greus, situa-
cions d’immunodeficiència.

− Casos de difícil tractament a la butaca dental i que es preveu la necessitat de 
fer tractament al quiròfan.

2. Urgències odontològiques (traumatismes o abscessos) en població < 15 anys.
3. Tractaments d’ortodòncia en pacients afectes de malformació congènita (fissu-

ra llavipalatina) en població <18 anys: Inclou logopèdia.
4. Tractaments d’ortodòncia en nens sans amb deformació maxil·lo-facial d’etio-

logia congènita en població <18 anys: Inclou logopèdia.
Anualment, des del Departament de Salut s’atorguen subvencions pel concep-

te de salut bucodental en la població desfavorida a dues entitats que treballen amb 
aquesta població, Odontologia Solidària i CUS (projecte OdontoCUS), que fan pro-
moció de la salut i higiene bucodental i tractament als usuaris (obturacions, endodò-
ncies, higienes, pròtesis, etc.).

També, pel que fa a la prevenció de la càries en població de risc, el Departament 
de Salut a través de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya i el Programa per a la 
prevenció de malalties bucodentals per a persones amb discapacitat, ofereix pasta 
de dents als centres i tallers ocupacionals de persones amb discapacitat, per tal de 
fomentar l’hàbit i la pràctica de la salut bucodental entre aquestes persona. Anual-
ment, es distribueixen 25.000 tubs de 50 ml. prestant atenció a 8.500 usuaris.

En relació a l’aplicació de protocols relacionats amb les infeccions bucodentals 
a tots els centres hospitalaris de Catalunya, hem de recordar que en tots els centres 
hospitalaris existeixen protocols relacionats amb les infeccions. I què, a més, el Ser-
vei Català de la Salut, a través del Programa VINCat, estableix un sistema de vi-
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gilància unificat de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya. Amb la 
missió de contribuir a reduir les taxes d’aquestes infeccions mitjançant la vigilància 
epidemiològica activa i continuada.

Pel que respecta a la millora de la detecció precoç del càncer oral en l’atenció 
primària, hem de destacar, en aquesta línia, l’actuació impulsada des del Departa-
ment de Salut, en col·laboració amb diverses entitats, per a la prevenció del càncer 
oral mitjançant una campanya divulgativa anomenada #Stopcanceroral, de la qual 
se’n va fer difusió a través dels Centres d’Atenció Primària, les oficines de farmàcia 
i les xarxes socials.

L’objectiu de la campanya era conscienciar de la importància de la prevenció i 
la detecció precoç en el càncer oral i com a referent de l’actuació es va assenyalar 
el dia 12 de juny, dia europeu contra el Càncer Oral, jornada durant la qual tots els 
usuaris es van poder adreçar al seu CAP per tal de sotmetre’s a revisions bucoden-
tals sense cita prèvia. La Campanya es va prolongar fins el 5 d’agost amb missatges 
informatius publicats a través de diferents mitjans divulgatius i xarxes socials.

En referència a l’anàlisi de la incorporació de més places d’odontologia als cen-
tres d’atenció primària, en el marc de l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Sa-
lut Comunitària (ENAPISC) des del Departament de Salut treballem en l’evolució 
del model d’atenció i de salut per adequar-lo a les necessitats de les persones i incre-
mentar la capacitat resolutiva d’aquesta atenció en proximitat.

Per a fer-ho, hem previst crear la comissió tècnica per a la salut bucodental. que 
tindrà com a encàrrec l’elaboració d’un document guia sobre model organitzatiu, 
assistencial i la cartera de serveis en l’àmbit de l’Atenció Primària.

El nou model garantirà l’alineament amb els actuals protocols impulsats per 
l’Agència de Salut Pública, tant pel que fa al programa Infància amb Salut (pro-
tocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a la edat pediàtrica) com al 
programa Salut i escola, ambdós en procés de revisió i d’actualització. A partir del 
que emani del nou model, especialment en relació a la cartera de serveis, s’elabora-
rà l’estudi de càrregues de professionals i de les necessitats d’aquests i dels diferents 
perfils professionals per a fer-lo efectiu.

L’ENAPISC i cadascun dels processos assistencials que defineix, posa en el cen-
tre d’atenció les necessitats de les persones, sota criteris d’equitat, proximitat, ús 
eficient dels recursos i sostenibilitat. L’Atenció Primària esdevé l’eix vertebrador del 
Sistema Nacional de Salut promovent el treball en xarxa, la continuïtat assistencial 
i la integració efectiva dels diferents serveis que la conformen.

Actualment, es garanteix atenció odontològica especialitzada infantil arreu del 
territori, a través de les diferents regions sanitàries del Servei Català de la Salut. 
Tot i això, determinats serveis especialitzats, considerats de terciarisme, necessiten 
un nombre mínim de casos per tal de poder funcionar de manera eficient i garantir 
l’experiència i els millors resultats en salut. D’aquesta manera, la concentració d’ac-
tivitat en l’Hospital Sant Joan de Déu com a centre de referència per a les patologies 
descrites anteriorment, i en l’Hospital Sant Rafael, esdevé una necessitat per al seu 
bon funcionament i per a garantir la prestació d’un servei de màxima qualitat, efi-
cient i segur.

El Departament de Salut, mitjançant l’Agencia de Salut Pública de Catalunya, in-
clou entre els seus àmbits d’actuació la salut bucodental i prioritza l’atenció odonto-
lògica infantil. A través del Servei Català de la Salut, responsable de la prestació de 
l’assistència sanitària pública en tot el territori de Catalunya, treballa conjuntament 
amb tots els proveïdors per tal de garantir els protocols i les actuacions definides en 
el marc de la salut bucodental per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Control del compliment de la Resolució 255/XII, sobre el centre 
d’atenció primària de Tossa de Mar
290-00231/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44379 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 255/XII, sobre 
el centre d’atenció primària de Tossa de Mar (tram. 290-00231/12), us informo del 
següent: 

Tossa de Mar, juntament amb Lloret de Mar, conforma l’Àrea Bàsica de Salut 
(ABS) Lloret de Mar, que va entrar en funcionament l’any 1994, gestionada per 
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Aquest ABS disposa de 2 Centres 
d’Atenció Primària (CAP) a Lloret de Mar i el Consultori local (CL) de Tossa de Mar.

El CAP Dr. Agustí Cabañas de Lloret de Mar i l’hospital Comarcal de la Selva, 
garanteixen l’atenció continuada a la ciutadania de Tossa de Mar durant 24 hores al 
dia, els 365 dies de l’any, així com també mitjançant el telèfon 061 CatSalut Respon. 
A més del Consultori Local de Tossa de Mar, que presta atenció continuada des de 
les 8:00 fins les 20:00 hores, de dilluns a diumenge durant tot l’any, horari que en 
període estival s’amplia donant cobertura a la ciutadania des de les 8:00 del matí 
fins les 12:00 de la nit.

Pel que fa al servei de pediatria al Consultori Local de Tossa de Mar hem d’as-
senyalar que aquest servei es presta els dimarts, dimecres i divendres en torn de 
matí, que atén els 741 menors de 15 anys del municipi (d’acord amb les dades del 
registre central d’assegurats (RCA) del Servei Català de la Salut, corresponents a 
l’any 2017). D’acord amb aquestes dades, disposen d’una taxa de referència de 0,6 
pediatres/usuari que s’ajusta a les necessitats de la població a atendre. Cal apuntar 
que les urgències pediàtriques que s’originen més enllà de l’horari de presència dels 
pediatres al consultori local s’atenen pels metges de família, amb formació pedià-
trica especialitzada, per tant l’atenció pediàtrica a la població està garantida les 24 
hores del dia, els 365 dies l’any.

En darrer lloc, referit al personal i pressupost necessaris per a cobrir les neces-
sitats dels ciutadans, hem d’afegir que Tossa de Mar, juntament amb Lloret de Mar, 
compta amb els dispositius adients per donar l’assistència als ciutadans de la zona. 
A més, disposa de transport sanitari urgent, gestionat pel Servei d’Emergències Mè-
diques de Catalunya (SEM) format per 1 unitat de suport vital avançat (SVA) 24 
hores a Blanes, 3 unitats de suport vital bàsic (SVB) de 24 hores a Blanes, Lloret de 
Mar i Tossa de Mar, més una unitat de SVB de 12 hores a Blanes. Durant el període 
estival, tan a Blanes com a Lloret de Mar, es reforça el servei amb una ambulància 
de SVB de 24 hores a cada municipi, i un vehicle d’intervenció ràpida (VIR) de 24 
hores a Lloret de Mar.

El SEM mitjançant la gestió dinàmica de vehicles, sistema que li permet via els 
dispositius de localització GPS tenir controlats els seus vehicles, pot reforçar el ser-
vei en qualsevol moment activant vehicles de zones limítrofs en cas de necessitat, 
millorant d’aquesta manera l’eficiència i l’accessibilitat al servei. Pel que amb aquest 
servei es garanteix la cobertura de les necessitats de la ciutadania de Tossa de Mar, 
en cas que fora necessari, també amb el trasllat a l’hospital Comarcal de La Selva o 
al CAP Dr. Agustí Cabañas de Lloret de Mar.

Barcelona, 29 de juliol de 2019 
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Control del compliment de la Resolució 256/XII, sobre l’addicció dels 
adolescents al joc i a les noves tecnologies
290-00232/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44633 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 256/XII, sobre 
l’addicció dels adolescents al joc i a les noves tecnologies (tram. 290-00232/12), us 
informo del següent:

L’Estratègia Nacional sobre addiccions 2017-2024, que es desplega a través del 
Pla Nacional de Drogues i dóna lloc a un marc institucional on prenen part admi-
nistracions autonòmiques i locals, societats científiques, entitats i col·lectius, ha fixat 
entre les línies prioritàries d’actuació les noves formes d’addicció, i més específica-
ment l’atenció a les addiccions sense substància o comportamentals, entre les que 
incorpora joc patològic, noves tecnologies, sexe, etc.

El Departament de Salut, d’acord amb les pautes fixades pel Pla director de Sa-
lut Mental i Addiccions, publicarà properament el Pla sobre drogues i Addiccions 
Comportamentals 2019-2023 que presenta les línies estratègiques i actuacions en les 
àrees de prevenció, assistència, reducció de danys i reinserció relacionades amb el 
consum de drogues i els riscos associats. I proposa, de manera consensuada i parti-
cipada, les accions a desenvolupar en els propers cinc anys a Catalunya per abordar 
de forma integral la prevenció, detecció precoç i l’atenció dels problemes relacio-
nats amb els usos de les tecnologies de la Informació i comunicació i el consum de 
drogues.

En el marc de les Estratègies de Salut Mental i Addiccions 2017-2020 del Depar-
tament de Salut hem actualitzat la cartera de serveis dels Centres d’Atenció i Segui-
ment a les Drogodependències, incorporant els programes de tractament específic 
de conductes addictives sense substància tals com joc patològic, compra compulsi-
va, addicció al sexe, ús d’internet i d’altres, que es desenvoluparan de manera coor-
dinada amb els centres de salut mental i les unitats especialitzades.

Des del Govern de la Generalitat, en el marc del Pla integral d’atenció a les per-
sones amb trastorn mental i addiccions, on de forma coordinada hi participem els 
departaments de Presidència, Salut, Ensenyament, Treball, Afers Social i Família i 
Justícia, hem acordat incorporar un objectiu específic per a la prevenció de les no-
ves patologies relacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comu-
nicació.

Des de la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut, 
unitat responsable, s’han organitzat un seguit de sessions amb els principals agents 
implicats en l’abordatge de les drogues i les addiccions comportamentals a Catalu-
nya, per tal de consensuar les actuacions a desenvolupar en aquest àmbit en els pro-
pers 5 anys. La darrera d’aquestes sessions, de tancament, va tenir lloc el passat 26 
de juny, coincidint amb el Dia Internacional contra l’ús indegut i el tràfic il·lícit de 
drogues, per validar el Pla sobre Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023 
i constatar el consens i el grau d’implicació de tothom. El resultat assolit, és fruit 
del treball i la col·laboració de més de setanta professionals que al llarg del darrer 
any han participat d’aquestes sessions per definir-ne el contingut junt amb els de-
partaments implicats (Educació, Justícia, Interior, Treball, afers socials i famílies..), 
representants de plans estratègics del Departament de Salut (Pla director de salut 
mental i addiccions, Estratègia nacional de l’atenció primària i salut comunitària, 
Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addicions), administra-
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cions locals (diputacions, Agència de Salut Pública de Barcelona), professionals dels 
serveis sanitaris i socials, la Federació i l’Associació de municipis de Catalunya, 
entitats representants de persones afectades i les seves famílies i entitats especialit-
zades.

En el marc del Pla sobre Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023, a 
través d’aquest òrgan participatiu, s’ha analitzat transversalment la incidència de les 
addiccions sense substàncies i s’ha definit la cartera de serveis d’atenció a aquestes 
addiccions, determinant-ne les necessitats per abordar la problemàtica de les dro-
gues i les addiccions comportamentals en els propers anys, a través de les principals 
línies estratègiques acordades que són: promoure comunitats educadores i resilients, 
apoderar les persones i comprometre’s amb els seus drets, i consolidar les actua-
cions des de la prevenció universal fins a la reducció de danys.

Com ja en línies anteriors hem referit, en el marc de les Estratègies de Salut 
Mental i Addiccions 2017-2020 del Departament de Salut, amb l’actualització de la 
cartera de serveis dels Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències, s’ha 
previst la cobertura de les unitats d’expertesa incorporant els programes de tracta-
ment específic de conductes addictives sense substància tals com joc patològic, com-
pra compulsiva, addicció al sexe, ús d’internet i d’altres, així com els fluxos que es 
desenvoluparan de manera coordinada pels centres de salut mental i les unitats es-
pecialitzades. Actualment a Catalunya disposem de cinquanta centres de salut men-
tal infantil i juvenil (CSMiJ), setanta-tres centres de salut mental d’adults (CSMA), 
seixanta-cinc centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CASD) i onze 
unitats de joc patològic.

D’acord amb la cartera de serveis definida pel Pla sobre Drogues i Addiccions 
Comportamentals 2019-2023, d’atenció a les addiccions sense substàncies, aquests 
s’incorporaran paulatinament, des d’una perspectiva funcional i territorial a través 
dels centres especialitzats.

En darrer lloc, pel que fa a les directrius de joc responsable, afegir què, d’acord 
amb les recomanacions dels organismes internacionals, des del Departament de la 
Vicepresidència, Economia i Hisenda, l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat, d’acord amb el seu programa d’actuació, ha desenvolupat durant el pri-
mer quadrimestre de l’any 2019 les seves actuacions previstes en matèria de joc 
responsable, seguint les directrius definides per les organitzacions internacionals de 
referència en matèria de joc responsable, incloent aquelles que van adreçades espe-
cíficament a la protecció dels menors.

Barcelona, 26 d’agost de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 271/XII, sobre la lluita contra 
el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual
290-00247/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44356 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 271/XII del Parlament de  
Catalunya, sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explota-
ció sexual.
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El tràfic d’éssers humans està tipificat a l’article 177 bis.1 del Codi penal i castiga 
qui, tot emprant violència, intimidació o engany, o abusant d’una situació de supe-
rioritat o necessitat o de vulnerabilitat de la víctima nacional o estrangera, o mitjan-
çant l’entrega o recepció de pagaments o beneficis per aconseguir el consentiment 
de la persona que posseeix el control sobre la víctima, la capti, la transporti, l’aculli 
o rebi... amb la finalitat d’imposar-li feines o treballs forçats, l’esclavatge o similars, 
la mendicitat, amb la finalitat d’explotació sexual, per realitzar activitats delictives, 
per l’extracció d’òrgans o la celebració de matrimonis forçosos.

Per part de la Policia de la Generalitat (PG-ME) existeix un important compromís 
en la lluita contra el tràfic d’éssers humans, per això es va dissenyar el Pla d’Acció 
contra el Tràfic d’Éssers Humans, que estableix com a objectiu estratègic lluitar i pre-
venir el fenomen del Tràfic d’Éssers Humans (TEH). Per a assolir aquest objectiu és 
necessari efectuar una diagnosi, en què la recollida, el tractament i l’anàlisi de dades 
objectives esdevé peça clau per al coneixement del fenomen i la presa de decisions.

La PG-ME disposa també d’un Programa Operatiu Específic de Recollida de 
Dades Relacionades amb el TEH. Pretén ser una eina útil per fer una diagnosi ac-
tualitzada i viva de la situació del TEH a Catalunya. Va entrar en vigor el dia 25 
d’octubre de 2010 i la seva vigència és indefinida.

El Programa té com a objectiu principal la recollida de dades objectives sobre 
les persones implicades en el fenomen del TEH, amb la finalitat de conèixer l’evolu-
ció d’aquesta activitat i la situació de les persones que hi són implicades. Aquestes 
dades es recullen mitjançant les accions policials desenvolupades en els espais pú-
blics i locals de pública concurrència on es poden desenvolupar activitats relaciona-
des amb el TEH. Per poder assolir l’objectiu, es segueixen unes línies estratègiques 
que serveixen d’eixos per desenvolupar les diferents accions que es determinin en el 
marc d’aquest programa.

La recopilació de dades i el seu tractament es fa al llarg de tot l’any, però el Pro-
grama preveu l’execució de dues campanyes específiques, de durada bimensual, per 
les quals els diferents serveis activen i planifiquen inspeccions i identificacions, amb 
l’objectiu de recollir tots els punts de la via pública on hi hagi activitat relacionada 
amb el TEH i efectuar una inspecció a tots els locals de pública concurrència rela-
cionats també amb el TEH.

Les dades delinqüencials conegudes per la PG-ME en matèria de tràfic d’éssers 
humans des de l’any 2014 i fins el mes de març de 2019 indiquen un total de 102 fets 
coneguts de tràfic d’éssers humans amb diverses finalitats: finalitat d’activitats delic-
tives, de matrimoni forçós, per al tràfic d’òrgans, amb finalitat d’explotació laboral 
i d’explotació sexual. Aquesta darrera tipologia és la que acumula un major nombre 
de casos coneguts amb un total de 68 (66,7% del total) per a tot el període.

En relació al segon semestre de l’any 2018, es van incrementar en un 38% les 
inspeccions respecte el segon semestre del 2017 i les regions policials amb més acti-
vitat inspectora van ser la Regió Policial Metropolitana Barcelona, la Regió Policial 
Metropolitana Nord i la Regió Policial de Girona. També es va incrementar la iden-
tificació de persones en un 44% i la de vehicles en un 31% respecte al mateix pe-
ríode de l’any anterior. Van augmentar les denúncies de locals de naturalesa sexual 
en un 27%, però el nombre de detencions es va reduir lleugerament amb un total de 
quatre detencions menys.

Finalment, s’ha pogut desarticular alguns grups criminals que s’enriqueixen amb 
la prostitució. L’any 2017 es va desarticular un grup de romanesos membres de la 
mateixa família que obligaven una dona a prostituir-se al carrer, amb un resultat de 
tres persones detingudes (cas Slobo); també, una organització de persones xineses 
que controlaven prostíbuls a domicilis i traficaven amb drogues, amb el resultat de 25 
persones detingudes i 21 dones víctimes de TEH (cas Hokkien). Enguany, s’ha pogut 
desarticular un grup criminal d’origen xinès que obligava dones xineses a exercir la 
prostitució a Barcelona, amb el resultat de 5 persones detingudes (cas Jade).
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Per part de l’Institut Català de les Dones, a través del pla estratègic de polítiques 
d’igualtat de gènere 2019-2022, dona resposta a les necessitats en l’àmbit de les vio-
lències masclistes i entre aquestes, al tràfic de dones amb finalitat d’explotació se-
xual. Concretament, en el seu eix 3, recull totes les accions de l’Institut en aquest 
àmbit. Aquestes preveuen diverses actuacions que de forma explícita o indirecta, 
tenen com a finalitat la lluita contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explo-
tació sexual. Són les següents:

– Diagnosi de les necessitats específiques dels col·lectius especialment vulnerables 
pel que fa a situacions de violència masclista, tal i com estableix la Llei 5/2008.

• Realització d’estudis amb recomanacions per a l’atenció especialitzada de col-
lectius especialment vulnerables de dones: diagnosi i propostes d’abordatge, i tenint 
en compte la detecció de necessitats específiques a nivell territorial, garantint l’accés 
a totes les dones als serveis de la xarxa.

• Aprofundir específicament en col·lectius especialment vulnerables pel que fa a 
situacions de violència masclista com són les dones víctimes de tràfic d’éssers hu-
mans amb finalitat d’explotació sexual.

– Formació especialitzada adreçada a professionals per a l’atenció de les situacions 
de violència masclista en col·lectius especialment vulnerables.

• Impulsar formació específica per a professionals adreçada a la prevenció i aten-
ció de les violències masclistes en tots els seus àmbits i en col·lectius especialment 
vulnerables en general, i específicament en tràfic de menors amb finalitat d’explota-
ció sexual infantil, matrimonis forçats i infància i adolescència víctimes de violèn-
cia masclista per convivència familiar.

– Cursos de formació especialitzada adreçats a agents de les unitats d’investigació 
de delictes Tràfic d’Éssers Humans.

• Elaboració d’accions formatives adreçades a professionals que treballen en 
l’àmbit de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual per tal de garan-
tir l’abordatge adequat de les situacions.

– Seguiment del Protocol de Tràfic d’Éssers Humans.
• Realització de reunions periòdiques del grup de treball per tal d’analitzar l’apli-

cació del protocol i proposar-ne millores i desenvolupament de circuits territorials 
d’intervenció.

– Impuls dels grups de treball de la Comissió Nacional per a una Intervenció 
Coordinada contra la Violència Masclista. Entre ells el grup de treball de tràfic de 
persones amb finalitat d’explotació sexual de la Comissió Nacional.

A través de la línia de subvencions de l’Institut Català de les Dones l’any 2018, 
també es van finançar alguns projectes que tenien com a objecte la prevenció, l’aten-
ció i la recuperació de dones víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’ex-
plotació sexual. Són els següents:

– Projecte Integras Trata - Projecte de detecció i atenció integral a dones que exer-
ceixen prostitució en situació de violència masclista, de Genera - Associació en defensa 
dels drets de les dones.

L’objectiu general del projecte era incidir contra la violència del Tràfic d’Éssers 
Humans (TEH) amb finalitats de prostitució forçada des d’una perspectiva de gè-
nere, en col·laboració amb institucions públiques, entitats amb finalitats similars i 
forces de seguretat, prioritzant el treball conjunt i l’acció comunitària coordinada.

– Programa d’atenció integral (mèdic-psico-social-laboral) per a dones immigrades 
víctimes de diferents formes de violència masclista i altres violacions dels DDHH, de 
l’Associació Exil.

L’objectiu general del projecte era mantenir i enfortir l’estratègia d’atenció inte-
gral (mèdic-psico-social-laboral) a dones immigrades víctimes de diferents formes 
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de violència (masclista, intrafamiliar, violència organitzada, violació de drets hu-
mans, ...) així com a les seves filles i fills. D’altra banda, el projecte també pretén 
capacitar professionals de la xarxa catalana perquè desenvolupin competències per 
assegurar la restitució del respecte dels Drets Humans de les dones afectades per la 
violència i el seu entorn, a través d’un intervenció destinada a protegir i reparar les 
conseqüències resultat d’aquesta violència i l’impacte en les seves filles i fills.

– Projecte Connectant drets, recuperant la dignitat, de l’Associació Adoratrius Es-
claves del Santíssim Sacrament i de la Caritat.

L’objectiu general del projecte era contribuir al canvi social a través de la visibi-
lització del fenomen del Tràfic d’Éssers Humans, específicament de dones i nenes, i 
la denúncia de la situació de les dones víctimes.

– Projecte d’Atenció integral a dones i persones trans, víctimes de violències masclis-
tes, de la Fundació Àmbit Prevenció.

L’objectiu del projecte era disminuir l’impacte de les violències en dones i perso-
nes trans que es troben en contextos de prostitució i tràfic, i que pateixen diferents 
tipus de violències. Es tracta de disminuir les desigualtats d’accés als recursos, po-
sar en marxa estratègies d’apoderament i creació de xarxes d’ajuda mútua.

Pel que fa a la formació, un tercer àmbit d’actuació de l’Institut Català de les 
Dones, durant l’any 2018 es va dissenyar una formació adreçada a professionals de 
l’administració pública anomenada «Tràfic d’essers humans: gènere i drets humans». 
El curs de 18h i realitzat a Tortosa, va ser impartit per l’entitat SICAR. Hi van par-
ticipar 43 persones.

Des de l’Institut Català de les Dones no s’ha dissenyat cap campanya de sensi-
bilització explícitament dirigida a sensibilitzar la societat contra el tràfic d’éssers 
humans amb finalitat d’explotació sexual, tot i això des de l’àrea de comunicació 
es va col·laborar en la realització i de les recomanacions sobre el tractament de la 
prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans 
de comunicació, així com es fa difusió de les mateixes. Com també cal tenir pre-
sent les campanyes de sensibilització genèrica contra totes les violències masclistes 
en commemoració del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les 
dones, concretament l’any 2018 pel dret de totes les dones a viure lliures de violèn-
cies sexuals.

Es destaca el Projecte PHIT (2016-2018) en què van participar el Departament 
d’Interior amb membres de l’àmbit universitari i social de l’Estat espanyol i d’Ho-
landa. L’objectiu general del projecte era fer un avenç important en el coneixement 
de la victimització de les dones que pateixen situacions de TEH (Tràfic Essers Hu-
mans) amb finalitat d’explotació sexual per a conèixer millor l’impacte en la salut 
d’aquestes, però sobretot centrat en l’impacte psicològic i com aquest afecta als ope-
radors que treballen amb elles.

Més recentment, el 27 d’abril de 2018, el cap de la Unitat Central de Tràfic d’És-
sers Humans va participar en una Jornada Internacional sobre lluita contra el TEH a 
la Universitat de Barcelona. Hi van participar també la fiscal de la Secció d’Estran-
geria de Barcelona i l’advocada que treballa en el programa Sicar cat, que ofereix 
atenció integral a dones i infants víctimes de TEH. El 18 de desembre de 2012 el 
Departament d’Interior va signar un conveni amb l’entitat religiosa de les Adoratrius 
en el marc del programa Sicar cat.

Des de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra existeix la voluntat ferma 
de continuar apostant per la prevenció a través de la sensibilització en una proble-
màtica tant dramàtica com complexa.

Barcelona, 4 de juliol de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 273/XII, sobre la qualitat de 
l’aire i la promoció del transport assequible
290-00248/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44592 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 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 e), en l’actualitat, el grau d’adaptació a persones amb mobilitat 
reduïda de la xarxa d’FGC és del 100%, mentre que a la de Metro és del 92% amb 
144 estacions adaptades d’un total de 157. La última en inaugurar-se ha estat l’esta-
ció de Jaume I de la línia L4, el 2 d’agost d’enguany.

També, finalitzada en data 22 de juliol, la primera fase d’adaptació de l’estació de 
Vallcarca de l’L3 (connexió vestíbul-andanes). La segona fase es troba en projecte 
amb previsió de licitació d’obres al 2020.

Es troba en licitació des del passat abril, l’obra d’adaptació de l’intercanviador 
de Maragall L4 L5 amb previsió d’inici la propera tardor i un termini d’execució 
estimat de 2 anys.

D’altra banda, es troben en redacció els projectes de la resta d’estacions (Espanya 
L1 L3, Verdaguer L4 L5, Plaça de Sants L1 L5, Clot L1, Urquinaona L1 L4, Ciuta-
della - Vila Olímpica L4). En aquest sentit, una vegada finalitzats els projectes, en 
funció de les disponibilitats pressupostaries, s’aniran licitant de manera progressiva 
les obres corresponents.

Barcelona, 26 d’agost de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 303/XII, sobre les condicions 
laborals dels professionals dels centres dependents de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
290-00275/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44357 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 303/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les condicions laborals dels professionals dels centres dependents de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

En relació a les condicions laborals dels educadors i les educadores centres pro-
pis de la DGAIA s’han dut a terme diverses actuacions per millorar la seva tasca 
professional. Una de les més destacades és l’acord per reduir el temps d’atenció di-
recta del col·lectiu d’educadors i educadores d’edat igual o superior a 58 anys que 
tenen uns serveis prestats en el cos igual o superior als 25 anys de serveis prestats. 
Aquesta mesura és de caràcter voluntari i està sotmesa a la garantia de la prestació 
del servei als menors. Es redueixen les hores d’atenció directa els caps de setmana 
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i festius, i el temps de treball efectiu passa a ser la meitat de la jornada establerta i 
com a màxim de 7 hores. Aquestes hores en què el col·lectiu deixi de prestar serveis, 
s’hauran d’incorporar mensualment en jornades intersetmanals, i no podran com-
portar en cap cas tasques d’atenció directa i vinculades al treball educatiu al grup.

També cal fer referència a la constitució d’un grup de treball conjuntament amb 
els Departaments de Salut, Justícia i Educació per abordar els casos complexos i va-
lorar la idoneïtat de revisar el model de centres terapèutics, CREI i jusíticai juvenil 
per tendir a centres més flexibles, pluridisciplinars i d’atenció integral.

A més, s’ha aprovat un Protocol d’actuació en l’àmbit de la salut pels centres re-
sidencials d’infants i adolescents sota la protecció de la DGAIA on s’estableix les 
actuacions a realitzar per tal d’evitar que els treballadors corrin riscos per la seva 
salut en l’atenció als infants i adolescents.

De la mateixa manera, i atesa l’obligació de l’Administració de la Generalitat 
de garantir la seguretat i la salut dels seus empleats i empleades públiques, i com a 
mandat del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, es va constituir un grup de treball 
per analitzar les mesures preventives i correctores proposades a l’avaluació de riscos 
psicosocials realitzada als centres d’infants i adolescents de la DGAIA durant l’any 
2015 amb l’objectiu de concretar les actuacions que es podien realitzar per aconse-
guir reduir els riscos psicosocials detectats.

El novembre de 2015 es va emetre l’informe d’avaluació de riscos psicosocials als 
centres de la DGAIA, amb l’objectiu d’estudiar les condicions de treball de tipus psico-
social, seguint els criteris marcats per la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals i pel reglament 39/1997, de 17 de gener, dels serveis de prevenció.

El novembre de 2016 es va aprovar el nou Programa Marc 2015 per als centres re-
sidencials, amb la finalitat de garantir un sistema d’actuació intensiva temporal i flexi-
ble a les necessitats concretes dels infants i adolescents separats de les seves famílies.

El 2017 es va aprovar el Protocol de prevenció i actuació davant les situacions 
de violència als centres de protecció a la infància i l’adolescència amb l’objectiu de 
reduir les agressions dels professionals que treballen en els centres de protecció, 
millorar la comunicació, intervenció i atenció dels casos de violència contra els pro-
fessionals i millorar la percepció de seguretat per part dels professionals del sistema 
de protecció. Endemés, s’està treballant per la creació d’un equip especialitzat en la 
intervenció en els casos de conflicte i violència en els centres.

També s’ha iniciat el treball per tal d’incloure la possibilitat de la segona activitat 
al col·lectiu d’educadors i educadores de centres.

Es va constituir un grup de treball amb la participació de sindicats, directors de 
centres, responsables de la DGAIA, responsables de recursos humans i de preven-
ció de riscos laborals (SPRL) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El 2017 es va ampliar el conveni amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 
(CSMIJ) de suport i supervisió de casos i de l’equip.

El 2018 es va iniciar una avaluació del Programa d’Intervenció educativa amb 
els infants infractors menors de 14 anys (EMI-14) amb el suport del Departament 
de Justícia.

Aquest any 2019 es posarà en marxa al CREI Castanyers un Projecte Pilot de 
mediació entre iguals que aportarà noves vies de resolució pacífica de conflictes per 
a la millora de la convivència i potenciarà el respecte, el diàleg i la cooperació entre 
els nois atesos en el centre.

Així mateix, s’han autoritzat per part del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies les substitucions del personal educatiu dels centres propis proposades per 
la DGAIA una vegada analitzada i valorada la necessitat. En moments puntuals, 
també s’han contractat educadors/ores de reforç per atendre infants i adolescents 
amb necessitat de suport i contenció pels comportaments de risc i amb trastorns 
mentals, per garantir el seu benestar físic i psíquic i en els moments puntuals de so-
breocupació dels centres.
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Finalment, cal tenir en compte que ja s’ha constituït i iniciat el grup de treball 
de l’àmbit professional en el marc del procés de reflexió del sistema de protecció on 
hi participen els col·legis professionals d’educadors/es, pedagogs, psicòlegs i treba-
lladors/es social i els sindicats majoritaris, per tal d’abordar, en un marc més global, 
les condicions actuals dels i les professionals el sistema de protecció de la infància 
en el sentit més ampli i fer propostes sobre com concretar i fer realitat les demandes 
de millorar d’aquestes condicions. A part d’analitzar quin són els perfils professio-
nals, les ràtios, l’especialització, la formació continuada, l’experiència, entre d’altres, 
que es requereix per treballar al sistema de protecció.

Barcelona, 31 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 310/XII, sobre l’auge del 
neofeixisme
290-00282/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44056 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 310/XII, sobre l’au-
ge del neofeixisme (tram. 290-00282/12), us informo del següent:

El Govern, per mitjà de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, anima i acompanya a 
persones i càrrecs electes a denunciar tota mena d’actituds i accions de caire xenò-
fob o contra la pluralitat política. Una altra línia de treball ha estat la promoció del 
debat sobre la igualtat de drets i sobre la llibertat d’expressió i la pluralitat política. 
Per fer-ho, s’ha volgut posar en valor la tasca que fan al nostre país les persones, col-
lectius i entitats compromeses amb la igualtat, la llibertat d’expressió, la participació 
política de tothom, l’acollida i, en definitiva, la defensa dels drets civils i polítics.

Específicament, pel que fa a fa a la realització de les gestions necessàries davant 
el Govern de l’Estat amb vista a la prohibició efectiva dels grups neofeixistes i neo-
nazis i de qualsevol fundació o associació que exalci, glorifiqui o reivindiqui el na-
zisme o el feixisme, la consellera de Justícia va enviar el text d’aquesta resolució al 
ministre de l’Interior i al ministre de Justícia de l’Estat espanyol.

Així mateix, a dia d’avui estan incloses als currículums tant d’educació primària, 
com d’educació secundària obligatòria, competències vinculades a la formació en 
història i sensibilització contra el feixisme.

El currículum d’educació primària proporciona un marc de referència als mes-
tres per al tractament dels continguts concrets a l’aula, adaptats a la realitat de cada 
context, d’acord amb el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenya-
ments de l’educació primària.

Entre altres objectius, l’educació primària ha de contribuir a l’assoliment dels ob-
jectius establerts amb caràcter general a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
i específicament dels objectius següents:

a) Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un 
ciutadà lliure capaç; de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els 
drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica.

e) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència i per pre-
venir i gestionar de forma positiva els conflictes, tant en l’àmbit familiar com en 
l’àmbit escolar i social.
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Els continguts i les competències a què fa referència la resolució es consideren 
incloses especialment dins l’àmbit de coneixement del medi i dins l’àmbit d’edu-
cació en valors, especialment per mitjà de les següents competències i continguts:

Àmbit de coneixement del medi dimensió món actual
Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes 

les conseqüències per plantejar propostes de futur.
Continguts clau:
Problemes socials rellevants.
Organització social.
Educació per a la seguretat.
Organització política.
Principis i valors democràtics.
Dimensió ciutadania.
Competència 12. Participar en la vida col· lectiva a partir de valors democràtics, 

per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.
Competència 13. Valorar el sistema democràtic partint del coneixement deis sis-

temes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics.
Continguts clau:
Organització social.
Principis i valors democràtics.
Organització política.
Problemes socials rellevants.

Àmbit d’educació en valors Dimensió interpersonal
Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves 

idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.
Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les· rela-

cions entre les persones.
Continguts clau:
Identificació dels propis prejudicis i estereotips.
Sentiments i principis morals; actituds ètiques.
Responsabilitat i coresponsabilitat.
Cooperació, solidaritat i altruisme.
Autoregulació de la conducta.
Gestió de normes i límits.
Habilitats socials.
Estratègies de mediació i gestió positiva de conflictes.
Sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat.
Drets i deures dels infants i dels adults.
Hàbits cívics i convivència en els diferents àmbits.
Dimensió social.
Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alter-

natives als problemes.
Competència 8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment 

davant de les situacions d’injustícia.
Continguts clau:
Sentiments i principis morals; actituds ètiques.
Drets i deures dels infants i dels adults.
Sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat.
Cooperació, solidaritat i altruisme.
Hàbits cívics i convivència en els diferents àmbits.
Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat.
Causes que provoquen situacions de marginació, discriminació i injustícia social 

en l’entorn local i en el món.
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Funcionament democràtic; béns comuns i serveis públics.
Valoració de les informacions deis mitjans de comunicació i les xarxes socials.
El currículum d’educació secundària obligatòria proporciona un marc de refe-

rència als mestres per al tractament deis continguts concrets a l’aula, adaptats a la 
realitat de cada context, d’acord amb el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació 
dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Competències de l’àmbit social:
Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants 

per desenvolupar un pensament crític.
Competència 12. Participar activament i de manera compromesa en projectes per 

exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica.
Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la 

llibertat i la igualtat entre homes i dones.

Continguts de l’àmbit social:
Funcionament del sistema democràtic. Canals de participació ciutadana.
Responsabilitat i compromís cívics. Els reptes de la democràcia actual.
Drets humans. Deures de la ciutadania democràtica.
Situacions de desigualtat, injustícia i discriminació. Justícia social, solidaritat i 

equitat.
Estereotips i prejudicis.
Focus de conflicte en el món actual. Formes pacifiques i alternatives de resolució 

dels conflictes. Cultura de la pau.

Competències de l’àmbit de cultura i valors:
Competència 2. Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració Universal 

dels Drets Humans.
Competència 6. Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, espe-

cialment per a la solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau
Competència 10. Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promo-

guin actituds de compromís i democràtiques.

Continguts de l’àmbit de cultura i valors:
La Declaració Universal dels Drets Humans de 1948.
Algunes disposicions legals i institucions per a la defensa deis drets humans de 

les llibertats.
Situacions i contextos de conculcació deis drets humans i les llibertats.
Els drets humans com a deures morals.
Història i fonamentació deis drets humans. Les generacions de drets. Els drets 

de les generacions futures.
Els valors del diàleg: comprensió, exclusió de violència, cooperació, participació, 

sinceritat, escolta, igualtat de les veus, assertivitat, respecte, racionalitat...
El conflicte. Anàlisi de conflictes. El tractament de conflictes interpersonals com 

a actor, com a espectador, com a afectat. Estratègies: conversa, negociació, media-
ció, etc.

La cultura de la pau. Violència directa i violència estructural. Tipus de pau. Mo-
dels exemples de la cultura de la pau.

Valors i actituds a partir d’un sistema democràtic: solidaritat, bé comú, compro-
mís, diàleg.

Barcelona, 24 de juliol de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya 

i conseller d’Economia i Hisenda
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Control del compliment de la Resolució 327/XII, relativa a l’Informe 
de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona, corresponent als exercicis del 2012 al 2015
290-00299/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44634 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 327/XII, relativa a 
l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barce-
lona, corresponent als exercicis del 2012 al 2015 (tram. 290-00299/12), us informo 
del següent:

Conforme l’Informe de fiscalització de la Sindicatura, aquest estableix quatre 
recomanacions que el Consorci Mar Parc de Salut hauria de portar a terme rela-
cionades amb els següents aspectes: Data de signatura de les clàusules del concert; 
Pressupost base de licitació; Contractació per lots; Estructura salarial.

El Consorci Mar Parc de Salut manifesta la seva voluntat de donar compliment a 
les recomanacions realitzades en funció de la seva criticitat i factibilitat. En aquest 
sentit, dona per reproduïdes les al·legacions presentades el passat juliol de 2018 da-
vant la Sindicatura (pàgina 87 de l’Informe de fiscalització 22/2018).

En relació amb la primera recomanació de l’informe de fiscalització de la Sin-
dicatura de Comptes sobre el Consorci Mar Parc de Salut 2012-2015, pel que fa a 
la data de signatura de les clàusules del concert, s’informa que el contingut de les 
clàusules addicionals als convenis de serveis assistencials entre el Servei Català de 
la Salut i el Consorci és tractat prèviament amb l’entitat, que coneix l’activitat a rea-
litzar i els compromisos que es preveu demanar durant l’any.

Tot i que la voluntat és que es puguin formalitzar les clàusules com més aviat mi-
llor, existeix un conjunt d’actuacions prèvies a la seva signatura, com són l’aprovació 
del pressupost, l’aprovació dels preus i tarifes anuals per part del Consell de Direc-
ció del Servei Català de la Salut, la publicació de les ordres del Departament de Sa-
lut de preus i tarifes, la signatura de les resolucions d’aplicació, la fiscalització de les 
clàusules i la seva tramitació, actuacions ineludibles que requereixen una determi-
nada tramitació jurídica i condicionen la formalització de les clàusules del concert.

Barcelona, 26 d’agost de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 328/XII, relativa a l’Informe 
de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de governança de l’Institut 
Català de Finances, corresponent als exercicis del 2011 al 2016
290-00300/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44170 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 328/XII, relativa a 
l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de governança de l’Institut Ca-
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talà de Finances, corresponent als exercicis del 2011 al 2016 (tram. 290-00300/12), 
us informo del següent:

L’ICF vol posar en relleu el seu compromís d’impulsar les millores i recoma-
nacions fetes pels òrgans supervisors i, en concret, les provinents la Sindicatura de 
Comptes, atenent en tot cas a les al·legacions formulades. A tal efecte, compta amb 
una comissió delegada de la Junta de Govern, la Comissió Mixta d’Auditoria 3i Con-
trol, integrada exclusivament per membres independents que vetlla, entre d’altres, 
pel acompliment de les mateixes.

En aquest context, l’ICF està treballant en les mesures i actuacions necessàries 
per donar compliment a les recomanacions formulades per la Sindicatura de Comp-
tes en el seu informe 23/2018, sobre el sistema de governança de l’ICF.

A continuació es dona compte dels avanços en les observacions destacades en 
l’informe.

Observació 1. Les normes 26 i 27 de la Circular 2/2016, del 2 de febrer, del Banc 
d’Espanya, esta bleixen que la CMAIC i la CNIR han d’estar compostes per conse-
llers no executius en un nombre mínim de tres.

Actualment la Comissió Mixta d’Auditoria i Control (CMAIC) i la Comissió de 
Nomenaments i Retribucions (CNIR) ja estan formades per tres membres indepen-
dents. Durant el darrer trimestre de 2018 i el primer trimestre de 2019 s’ha com-
pletat la seva composició amb el nomenament d’un tercer membre independent a la 
CMAIC i a la CNIR.

Observació 2. De la revisió del procediment seguit en la formalització de les 
operacions d’inversions en instruments de capital risc i operacions de concessió de 
préstecs i avals es fan les observacions següents:

– No hi ha una plataforma única d’expedients electrònics relatius a les inversions 
en instruments de capital risc que integri totes les gestions des de la fase de sol·lici-
tud i que permeti el seguiment de l’expedient (vegeu l’apartat 2.3.1).

– Seria convenient que la documentació relativa a les operacions d’inversions 
d’instruments de capital risc que es presenta al CAP per a la seva aprovació i que 
s’annexa a una acta, consti que ha estat elaborada i presentada per la direcció d’in-
versions en instruments financers (vegeu els apartats 2.3.1 i 2.3.2).

La singularitat i el nombre d’instruments de capital risc que l’ICF pot endegar 
anualment, que incloguin a Catalunya com àmbit geogràfic d’inversió rellevant, fan 
que la gestió dels expedients de la seva anàlisi pugui ser gestionada i suportada de 
manera traçable mitjançant aplicacions ofimàtiques. En aquest sentit, els expedients 
relatius a les inversions en instruments de capital risc ja es troben tots arxivats elec-
trònicament en un únic repositori, que recull tots els aspectes analitzats de manera 
sistemàtica, d’acord amb els criteris establerts en el document de polítiques i proce-
diments aprovats per la Junta de Govern de l’ICF en relació amb aquesta activitat. 
Igualment, està previst abordar una solució tecnològica àgil que permeti tenir un 
registre dels projectes, que incorpori dates i estatus de tramitació en cada moment.

En relació a la documentació relativa a les operacions d’inversions d’instruments 
de capital risc que es presenta al CAP per a la seva aprovació i que s’annexa a una 
acta, en l’actualitat, ja és visada, conforme en forma part integrant.

Observació 3. L’ICF no ha desenvolupat una declaració de l’apetit de risc o RAS 
amb les responsabilitats ben definides per la gestió de riscos, en particular, i fun-
cions de control, en general, però sí ha desenvolupat diversos documents de políti-
ques i procediments de riscos.

L’ICF controla i gestiona els seus riscos amb polítiques i procediments aprovats 
pels seus òrgans de govern i/o gestió. Això no obstant, per bona praxis de gestió, 
ICF té com un dels objectius per a l’exercici 2019 la preparació d’un marc d’apetit al 
risc, seguint les recomanacions del Financial Stability Board (FSB) i de l’Europe-



BOPC 406
5 de setembre de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 65 

an Banking Authority (EBA), que inclourà no tan sols una declaració de l’apetit per 
risc (Risk Appetite Statament, RAS) sinó també els rols i responsabilitats d’aquells 
que l’implementen, mantenen i en realitzen el seguiment (RAF - Risk Appetite Fra-
mework).

Observació 4. El conseller delegat i el president de la Junta de Govern són no-
menats i separats lliurement pel Govern de la Generalitat, a proposta de la persona 
titular del departament competent en matèria d’economia i finances, amb un infor-
me previ de la CNIR.

El CSBB recomana que el Consell, com a responsable últim de l’estratègia del 
negoci i la solvència financera, sigui qui esculli el conseller delegat i altres càrrecs 
clau en l’organització i que el president del Consell sigui independent o no executiu.

Tant la regulació europea com l’espanyola és clara i explícita quan estableix que 
ha de ser el Consell d’Administració (en el cas de l’ICF, la seva Junta de Govern) qui 
esculli el president i el conseller delegat, així com fins i tot, en alguns casos, altres 
càrrecs claus en l’organització i membres de l’alta direcció. En aquest sentit, ateses 
les apreciacions fetes per la Sindicatura de Comptes de Catalunya en el seu Informe 
23/2017, l’ICF té previst incorporar la corresponent modificació a la seva Llei per-
què reculli el nomenament del President de la Junta de Govern, per aquesta d’entre 
els seus membres.

D’altra banda, i respecte l’apreciació per part de la Sindicatura de Comptes que 
el President del Consell ha de ser independent o no executiu, fer referència al fet que 
la Sindicatura de Comptes s’ha sustentat en el document d’orientacions Principis de 
govern corporatiu per a bancs publicat pel Comitè de Supervisió Bancari de Basilea 
el juliol de 2015. Cal subratllar que aquests principis tenen caràcter orientatiu i que 
el propi Comitè estableix que s’han d’aplicar de forma proporcional i respectant els 
marcs jurídics i reguladors específics.

I en aquest cas el marc jurídic ve donat, al nostre entendre, per la normativa re-
guladora de les entitats financeres i la Llei de Societats de Capital, així com per la 
mateixa Llei que regula l’ICF actualment. I en tots tres àmbits normatius es con-
templa que la Presidència pugui tenir funcions executives, i en cap cas limita que el 
President hagi de ser independent.

En aquest context, i respecte d’aquestes dues consideracions, la governança ac-
tual de l’ICF ja permetria una adaptació íntegra de les seves estructures de govern 
intern al requerit per la normativa pròpia de les entitats de crèdit i, per tant, no cor-
respondria tramitar cap modificació addicional a la llei fundacional de l’ICF.

Observació 5. L’Estatut dels òrgans de govern regula l’àmbit d’actuació de la 
CMAIC, que abasta les filials, respectant l’àmbit de presa de decisions. L’ICF, 
d’acord amb els seus estatuts de govern, té en consideració el risc relatiu a les fi-
lials que formen el grup però manca desenvolupar el procediment i comunicació de 
la vigilància que l’ICF ha d’exercir sobre les filials del grup (vegeu l’apartat 2.4.5).

Tal i com estableix l’Estatut dels òrgans de govern de l’ICF les decisions de la 
CMAiC, relatives a la gestió i supervisió de riscos, es basen en una anàlisi integral 
tenint en compte aspectes relatius a les entitats filials que formen el Grup ICF, res-
pectant sempre l’estructura orgànica i de presa de decisions de la pròpia filial. En 
l’actualitat s’ha iniciat la revisió de l’Estatut dels òrgans de govern de l’ICF i s’es-
tà treballant en un protocol de comunicació de la supervisió i vigilància que l’ICF 
exerceix sobre les seves filials.

Observació 6. L’existència de conflictes d’interès i els seus mecanismes de ges-
tió estan regulats en el Codi de bones pràctiques i en el Codi de conducta, subscrits 
per tos els professionals del Grup ICF però l’ICF no disposa d’una política formal i 
específica sobre conflictes d’interessos (vegeu l’apartat 2.4.3).
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Els codis esmentats vigents ja incorporen també prevencions concretes que obli-
guen a tots els professionals a evitar situacions de conflictes d’interès, i pautes d’ac-
tuació enfront la seva materialització. No obstant això, en el context actual de major 
exigència normativa i en línia amb el suggeriment de la Sindicatura de Comptes, 
l’ICF ja es troba en vies d’articular, i sotmetre a l’aprovació de la Junta de Govern 
durant el segon semestre de l’any, una política específica de gestió dels conflictes 
d’interès que ha d’integrar, i en el seu cas completar, tot el que en aquesta matèria ja 
es recull en els protocols vigents.

Observació 7. L’ICF no prepara l’informe anual d’avaluació interna sobre políti-
ques de remuneracions que preveu la norma 37 de la Circular 2/2016, del 2 de febrer, 
del Banc d’Espanya i l’article 33.2 de la Llei 10/2014, del 26 de juny, d’ordenació, 
supervisió i solvència d’entitats de crèdit (vegeu l’apartat 2.4.11).

Observació 8. L’ICF ha elaborat l’informe d’autoavaluació del capital que la nor-
ma 44 de la Circular 2/2016, del 2 de febrer, del Banc d’Espanya, estableix com a 
obligatori per a les entitats de crèdit, però aquest informe no ha estat aprovat per la 
Junta de Govern (vegeu l’apartat 2.4.12).

L’informe d’auto-avaluació de capital i liquiditat (IACL) i l’informe anual d’ava-
luació interna sobre polítiques de remuneracions formen part, respectivament, del 
procés de supervisió emmarcat dins el pilar II dels acords de Basilea, i de la pròpia 
supervisió del Banc d’Espanya. Amb l’actual estatus jurídic de l’ICF i malgrat la 
seva activitat d’entitat de crèdit, aquests informes romanen exempts de ser reportats 
al regulador. Això no obstant, és previst sotmetre, al llarg del segon semestre, amb-
dós informes a l’aprovació formal de la Junta de Govern.

Observació 9. La Sindicatura ha observat que, fins a l’exercici 2018, l’ICF no dis-
posava d’un portal de transparència en la seva pàgina web que recollís tots els con-
tinguts d’informació que especificava la llei. En el portal de transparència habilitat 
es detecta la manca de continguts que han de ser publicats, com els referents als es-
tablerts en els articles 9, 13 i 14, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern, sobre organització institucional i 
estructura administrativa, contractació i convenis (vegeu l’apartat 2.4.12).

l’ICF publica anualment, a través del seu web, diferents informes financers, eco-
nòmics, de gestió, sobre governança, sobre riscos, etc. que faciliten una imatge molt 
precisa i acurada de la situació global de l’ICF, de la seva estructura i organització, 
així com de la seva activitat. Entenem que, respectant els principis de confidencia-
litat i el deure de guardar reserva als quals aquest Institut es troba subjecte, amb les 
esmentades publicacions queda satisfet el principi de transparència de l’acció finan-
cera i creditícia de l’ICF, sense perjudici que els continguts publicats es troben en 
permanent revisió per tal de vetllar per la seva completesa. Així, s’estan incorporant 
nous continguts i informacions en relació amb l’espai habilitat en el web del Grup 
pel que fa a transparència.

Barcelona, 26 de juliol de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalu-

nya i conseller d’Economia i Hisenda
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Control del compliment de la Resolució 330/XII, sobre els alumnes 
amb altes capacitats
290-00302/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44265 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 330/XII, sobre els 
alumnes amb altes capacitats (tram. 290-00302/12), us informo del següent:

Les universitats del Sistema Universitari de Catalunya desenvolupen diversos 
projectes formatius (postgraus, cursos específics, entre altres), que tenen com a ob-
jectiu capacitar per a l’exercici de la professió orientadora en la diversitat de la mani-
festació intel·lectual i, en especial, de la capacitat intel·lectual superior en un context 
d’educació inclusiva.

Des del Departament d’Educació s’organitza el curs: «Les altes capacitats en el 
marc de l’escola inclusiva» adreçat a tot el personal docent del Servei d’Educació de 
Catalunya. El curs 2018-2019 un total de 929 docents han certificat l’assoliment de 
cursos sobre la intervenció educativa amb alumnat amb altes capacitats, acreditats 
pel Departament d’Educació.

Actualment des del Departament d’Educació s’està treballant en l’elaboració de 
la Guia d’Orientacions als centres educatius per a la intervenció a l’aula amb alum-
nat amb altes capacitats, amb l’objectiu d’oferir recursos a tot el personal docent 
perquè puguin continuar millorant en el procés de detecció i d’atenció, amb l’assig-
nació dels suports adequats que permetran donar la resposta necessària que aquest 
alumnat requereix.

Barcelona, 29 de juliol de la 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 331/XII, sobre els alumnes 
amb altes capacitats intel·lectuals
290-00303/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44266 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 331/XII, sobre 
els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals (tram. 290-00303/12), us informo del 
següent:

Des del Departament d’Educació es va crear un grup de treball específic sobre 
altes capacitats intel·lectuals format per professionals dels equips d’assessorament 
psicopedagògic, personal docent i personal expert en aquesta matèria amb els que 
s’està col·laborant des de fa uns anys

Aquest grup de treball ha elaborat la «Guia d’Orientacions als centres educa-
tius per a la intervenció a l’aula amb alumnat amb altes capacitats», amb l’objectiu 
d’oferir recursos a tot el personal docent perquè puguin continuar millorant en el 
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procés de detecció i d’atenció, amb l’assignació del suports adequats que permetran 
donar la resposta necessària que aquest alumnat requereix.

Actualment aquesta guia està en fase de revisió per una comissió d’experts i ex-
pertes en la matèria, amb la previsió de poder-la publicar enguany.

El 30 d’abril de 2019 es va celebrar una reunió del grup de treball específic sobre 
altes capacitats intel·lectuals.

La Guia d’Orientacions als centres educatius per a la intervenció a l’aula amb 
alumnat amb altes capacitats sorgeix de la revisió dels resultats de la Guia Les al-
tes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu, publicada el 2013 i amb la 
voluntat de desenvolupar el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa 
a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, pel que fa a l’alumnat d’altes 
capacitats.

Aquesta nova guia respon a la necessitat d’orientar als professionals que treballen 
en els centres educatius i a tot el personal docent sobre les mesures universals, addi-
cionals i intensives que afavoreixen el desenvolupament de les necessitats educatives 
específiques de l’alumnat amb altes capacitats.

Des del Departament d’Educació es continua treballant amb l’objectiu de millo-
rar l’atenció i la detecció de l’alumnat amb altes capacitats, amb el grup de treball 
específic i altres professionals experts en aquest tema, amb el compromís de pre-
sentar els resultats del treball d’aquest grup abans del finiment d’aquesta legislatura.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 332/XII, sobre la revisió del 
Decret 161/1996, pel qual es regula el servei escolar de transport per 
tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria
290-00304/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44337 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 332/XII, sobre 
la revisió del Decret 161/1996, pel qual es regula el servei escolar de transport per 
tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria (tram. 290-
00304/12), us informo del següent:

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) estableix la gratu-
ïtat del transport quan existeix un canvi de municipi en l’escolarització de l’alum-
nat, independentment de la distància a l’escola, mentre que la Llei 12/2009, del 10 
de juliol, d’educació (LEC) estableix la possibilitat d’atorgar ajuts per al servei de 
transport escolar a l’alumnat que es trobi en altres circumstàncies, en conseqüència, 
cal modificar prèviament la LOE, per poder modificar el Decret 161/1996, pel qual 
es regula el servei de transport escolar i desplegar l’establert en aquesta qüestió a la 
LEC.

Per impulsar les negociacions amb el Govern de l’Estat és necessària la investi-
dura del President o Presidenta del Govern i la constitució del Consell de Ministres 
atès que la situació actual és la d’un govern en funcions.

Barcelona, 31 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Control del compliment de la Resolució 333/XII, sobre el restabliment 
dels drets laborals dels mestres i els professors
290-00305/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44267 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 333/XII, sobre el 
restabliment dels drets laborals dels mestres i els professors (tram. 290-00305/12), 
us informo del següent:

Les mesures relacionades amb les condicions laborals del personal docent s’han 
d’aprovar en la mesa sectorial de personal docent no universitari atès que és l’orga-
nisme de negociació existent per gestionar les demandes laborals del personal do-
cent.

El contingut de la Resolució 333/XII ha estat tractat a la mesa sectorial, on l’ad-
ministració ha manifestat reiteradament la voluntat de negociar-les tan bon punt es 
conegui la disponibilitat pressupostària amb l’aprovació del nou pressupost, i bus-
cant la coincidència en les prioritats entre l’administració i els sindicats.

En els darrers cursos i de manera continuada s’ha anat incrementant el personal 
de suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials, concretament en els dar-
rers tres cursos s’ha produït un increment d’un total del 15% en el volum d’hores del 
personal de suport a l’alumnat que manifesta dificultats en l’autonomia personal i  
en la regulació de la seva conducta, per tal de facilitar la seva inclusió educativa  
i que assoleixin el seu desenvolupament integral i disposin d’una major autonomia 
personal.

Barcelona, 26 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 334/XII, sobre la introducció 
de la perspectiva de l’economia crítica, solidària, feminista i 
ecològica a les aules
290-00306/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44338 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 334/XII, sobre la 
introducció de la perspectiva de l’economia crítica, solidària, feminista i ecològica 
a les aules (tram. 290-00306/12), us informo del següent:

El Departament d’Educació en el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació 
dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix un model d’ense-
nyament amb aprenentatge de caràcter competencial en el marc d’un sistema que 
preveu l’orientació educativa i l’atenció a tot l’alumnat, en el qual s’estableixen les 
competències (organitzades en dimensions, matèries i àmbits) que l’alumnat ha d’as-
solir en cada moment del seu procés educatiu, i que inclouen en el seu desenvolupa-
ment, la perspectiva de l’economia crítica, solidària, feminista i ecològica.
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Des del Departament d’Educació s’organitzen activitats formatives adreçades al 
personal docent on es compta amb la participació de FETS, entitat catalana dedi-
cada a donar a conèixer i fer créixer el projecte de les finances ètiques i solidàries.

També us informo que el curs vinent s’iniciarà el pilotatge a diferents centres del 
territori del Projecte d’economia social i solidària i Finances Ètiques a Secundària 
que s’ha desenvolupat conjuntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i amb l’Associació Economia Social de Catalunya que engloba la confede-
ració de cooperatives, la Confederació del Tercer Sector, la Federació de Mutualitats 
de Catalunya, la Taula del Tercer Sector i la Xarxa d’economia Solidària.

Amb aquest programa es vol donar l’oportunitat als centres educatius d’impulsar 
el coneixement d’una altra manera de fer economia i empresa, diferent als models 
tradicionals.

Barcelona, 31 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 335/XII, sobre la construcció 
de l’Escola Carme Guasch i Darné a Figueres
290-00307/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44268 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 335/XII, sobre la 
construcció de l’Escola Carme Guasch i Darné a Figueres (tram. 290-00307/12), us 
informo del següent:

La construcció de l’escola Carme Guasch i Darné de Figueres està prevista en el 
pla de construccions escolars del Departament d’Educació. L’execució de les obres 
es durà a terme quan la disponibilitat pressupostària ho permeti.

Barcelona, 25 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 336/XII, sobre la implantació 
eficient del Pla de garantia juvenil
290-00308/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44358 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 336/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la implantació eficient del Pla de garantia juvenil.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya desenvolupa els programes i serveis 
adreçats als joves d’acord amb les directius recollides a l’estratègia d’ocupació ju-
venil aprovada en el marc del Consell de Direcció de SOC, així com les prioritats i 
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criteris determinats en el Programa Operatiu de Garantia Juvenil POEJ (aprovat en 
el marc del Sistema Nacional de Empleo).

En aquest marc estratègic, anualment el SOC aprova conjuntament amb les or-
ganitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i les entitats 
municipalistes integrants del Consell de Direcció del SOC, les iniciatives a desen-
volupar amb indicació de la metodologia, el pressupost, les places destinades, els 
criteris d’avaluació i terminis d’execució.

El Programa Operatiu de Garantia Juvenil conté un pla de seguiment i avaluació, 
que desenvolupa l’Estat en col·laboració amb les comunitats autònomes i el SOC, 
a més a més, implementa avaluacions de programes específics en el marc del Pla 
d’avaluacions propi del SOC, entre ells, els programes d’ocupació juvenil.

Barcelona, 8 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 338/XII, sobre el millorament 
de la garantia juvenil i la qualitat de l’ocupació juvenil
290-00310/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44359 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 338/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el millorament de la garantia juvenil i la qualitat de l’ocupació juvenil.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i en concret del Ser-
vei Públic d’Ocupació de Catalunya, s’han continuat traslladant en tots els fòrums 
de representació estatals, la necessitat de flexibilitzar els aspectes essencials de la 
Garantia Juvenil.

En aquest sentit, s’ha aconseguit deixar inalterable l’edat fins els 29 anys (abans 
era vigent només mentre no se superés un percentatge d’atur), i s’ha seguit millorant 
en aspectes administratius pel que fa al Registre de Garantia Juvenil.

D’altra banda, s’ha continuat insistint en la necessitat de que la Garantia Juvenil 
doni cobertura a nois i noies que, tot i que estan treballant (amb contractacions par-
cials i amb alt grau de temporalitat), volen millorar la seva ocupabilitat.

També s’ha traslladat reiteradament la necessitat de vincular les polítiques d’ocu-
pació juvenil a determinats perfils que ara en queden en molts casos fora, com són 
els joves que migren sols. Algunes d’aquestes peticions s’han vist reflectides en el 
«Plan de Choque por el Empleo joven 2019-2021».

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya està duent a terme la revisió de les ba-
ses estratègiques de la garantia juvenil a Catalunya del període 2014-2020. L’objecte 
de la revisió és doble; d’una banda revisar la coherència dels objectius estratègics 
en relació al context actual del mercat laboral en el cas dels joves i, d’altra banda, 
contrastar amb agents clau del sistema la implementació de les diferents iniciatives 
d’ocupació juvenil realitzades o en curs. En aquest sentit, s’ha constituït focus grups 
de treball participatiu amb les entitats executores dels programes de garantia juve-
nil, amb les entitats representatives dels joves i amb responsables de gestió de po-
lítiques juvenils dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del propi SOC. 
L’informe definitiu d’aquesta revisió està previst que estigui enllestit durant el mes 
de juliol.
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Tota la cartera de serveis de Garantia Juvenil es va avaluant periòdicament i va 
recollint les diferents adaptacions que sorgeixen al voltant de les necessitats de les 
persones joves i els diferents perfils de qualificació.

Malgrat la inversió és més forta per aquells col·lectius de joves especialment més 
vulnerables, també mitjançant el programa d’Experiències Professionals i amb la 
incorporació de joves en polítiques d’ocupació més genèriques, es permet cobrir di-
ferents perfils de persones joves que es troben en aquest moment en atur.

En les memòries d’activitat que el SOC publica anualment, inclosa la memòria 
d’activitats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es troben les dades, 
tant pressupostàries com de persones beneficiàries de la Garantia Juvenil.

També des de l’any 2018 es poden consultar les dades d’inversió en polítiques 
d’ocupació, tant a nivell territorial com per serveis ocupacionals. Aquestes dades es-
tan en format obert a la web del SOC i al portal de Dades obertes de la Generalitat 
de Catalunya.

D’altra banda, el CTESC (Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya) 
publica una memòria socioeconòmica i laboral, on s’explica l’activitat en polítiques 
d’ocupació (a l’epígraf Mercat de Treball) i complementa la informació dels dife-
rents programes amb els resultats de les seves avaluacions.

Barcelona, 8 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 339/XII, sobre el sector lleter
290-00311/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44132 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 339/XII del Par-
lament de Catalunya, sobre el sector lleter (tram: 290-00311/12), us informo del 
següent:

En compliment del punt a de la resolució, tot i ser una opció desitjable pel sector 
ramader, cal esmentar que la regulació europea sobre aquesta competència (Art. 101 
del TFUE) no permet acords de fixació de preus entre empreses que restringeixin el 
mercat. No obstant això, amb la publicació del Reglament Òmnibus (UE) 2017/2393 
del Parlament Europeu i del Consell de 13 de desembre de 2017, es doten a les or-
ganitzacions de productors d’algunes facultats com la planificació de la producció, 
l’optimització dels costos de producció, la comercialització i la negociació dels con-
tractes de subministrament en nom dels seus membres.

Una alternativa per tal que el sector ramader obtingui més poder negociador i 
millors preus de venda de llet és la creació d’Organitzacions de Productors de Llet 
(OPL). La base legal de les OPL és el Reial Decret 95/2019, d’1 de març, pel que 
s’estableixen les condicions de contractació en el sector làctic i es regula el reconei-
xement de les organitzacions de productors. El capítol IV estipula les negociacions 
contractuals de l’OPL en relació a la llet produïda dels socis.

En resposta del punt b, en aquesta línia i a nivell Estatal, hi ha la Llei 12/2013 de 
2 d’agost per millorar el funcionament de la cadena alimentària que estableix, inde-
pendentment de l’obligació de contractació de la llet crua amb els elements mínims 
dels contractes d’acord amb l’Annex I del RD 95/2019, la formalització contractes en 
les relacions comercials dels productes lactis fins a la baula minorista quan s’esde-



BOPC 406
5 de setembre de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 73 

venen situacions de desequilibri. A més, la mateixa llei regula les pràctiques comer-
cials abusives com les modificacions unilaterals dels contractes, els pagaments addi-
cionals, el subministrament d’informació comercial sensible i la gestió de marques.

Pel que fa el punt c, s’han dut a terme moltes actuacions per tal de difondre co-
neixement al sector amb 14 jornades programades al 2019, 24 jornades al 2018 i 19 
jornades al 2017 amb la participació del sector en la pròpia definició i organització 
de les mateixes i en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT).

Per tal de potenciar la transferència de coneixement que generen les universitats 
i centres de recerca catalans cap al sector, el DARP al 2017, per primer cop, va pu-
blicar una convocatòria d’ajuts per realitzar projectes demostratius per un total d’1 
milió d’euros i al 2018, amb l’afany de potenciar i accelerar la transmissió de conei-
xement cap al sector agroalimentari, es va publicar una convocatòria de 2 milions 
d’euros.

Un altra forma de potenciar la transferència de coneixement i impulsar la inno-
vació és la generació de projectes pilot innovadors i col·laboratius. Aquests projectes 
anomenats grups operatius permeten al sector definir les seves prioritats i contactar 
amb un centre de recerca, altres empreses del sector i empreses tecnològiques que 
els ajudin a resoldre el seu repte o oportunitat.

En compliment del punt d, en l’àmbit de la formació en el sector ramader i lacti 
en els darrers anys s’han fet grans esforços i actuacions on es pot destacar la posada 
en marxa d’un programa específic adreçat al sector formatger artesanal que es des-
envolupa amb el lideratge de l’Escola Agrària del Pirineu, la qual inclou la partici-
pació en projectes interregionals com INNOLACT per tal de potenciar la formació 
en la producció de formatges i la seva promoció; una oferta de cursos que es realit-
zen en diferents escoles agràries amb més de 10 cursos a l’any de transformació de 
productes lactis i també de tecnologia de producció de llet o per poder vendre llet 
crua, amb uns 250 alumnes any; i 3 cursos d’emprenedoria en el sector làctic on 60 
ramaders de vaques van formar-se en un programa de 300 hores en com millorar la 
competitivitat i sostenibilitat de les seves explotacions.

En resposta al punt e, ja és obligatòria la indicació de l’origen de la llet tal i com 
s’estableix al Reial Decret 1181/2018, de 21 de setembre, relatiu a la indicació de 
l’origen de la llet utilitzada com a ingredient en l’etiquetatge de la llet i els productes 
lactis, en el cas de la llet i en els productes lactis en què la llet tingui un pes major 
al 50% respecte als altres ingredients del producte. En relació a la informació fa-
cultativa més precisa en relació a l’origen del producte, també es recull la manera 
de fer-ho.

Pel que fa el punt f, actualment, el DARP està preparant el programa de llet a les 
escoles pel curs 2019/2020, el qual estarà dotat amb un total de 1,75 milions d’euros.

En resposta al punt g, el Decret de venda de proximitat que va impulsar el DARP, 
es va publicar al gener del 2013 i la seva finalitat és fomentar el consum i la venda 
de productes de proximitat. Cada any creixen els productors inscrits al sistema de 
la venda proximitat i segons un estudi que des de el DARP s’ha encomanat sobre la 
demanda dels consumidors dels productes de proximitat, el 75% dels consumidors 
prefereix els productes de proximitat a altres tipus de productes com els ecològics o 
altres models de producció convencionals.

Pel que fa al punt h, per a l’any 2019 s’ha mantingut el pressupost de 499.998,79 
euros (IVA inclòs), destinat a la realització de les analítiques del control lleter a Ca-
talunya, la qual cosa representa un suport important a les explotacions ramaderes en 
control lleter. Aquesta actuació la porta a terme el Laboratori Interprofessional lleter 
de Catalunya (ALLIC) per contracte adjudicat en concurs públic, però no és la úni-
ca actuació que es porta a terme en el marc del control lleter a Catalunya. Així, cal 
tenir present que la gestió del Centre Autonòmic de Control Lleter a Catalunya, que 
per Decret té assignat la Federació Frisona de Catalunya (FEFRIC), permet destinar 
un ajut per aquest mateix concepte a aquesta entitat per un import anual de 180.000 
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euros. Les actuacions de control lleter que porta a terme la FEFRIC mitjançant les 
diverses associacions lleteres que en són membres, reverteixen sobre la millora del 
rendiment de les explotacions lleteres catalanes.

D’altra banda, des de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia es gestiona 
l’ajut al control del rendiment lleter finançat amb pressupost del Ministeri d’Agricultu-
ra, Pesca i Alimentació (MAPA), que d’acord amb la Conferència Sectorial d’Agricul-
tura i Desenvolupament Rural del 10 de juny de 2019, és per un import de 104.411,00 
euros, en base a les lactacions acabades i vàlides pels ramaders. L’ajuda, però, es ca-
nalitza també a través de la FEFRIC, atès que és l’entitat designada per a la gestió 
del centre de control lleter a Catalunya, la qual cosa permet habilitar un ajut directe a 
aquesta entitat per a sufragar els costos que generen les activitats de control oficial del 
rendiment lleter als titulars de les explotacions ramaderes de bestiar boví, oví i caprí.

En el marc dels ajuts a les explotacions que estan incloses en el control lleter, 
és destacable la publicació per aquest 2019 de l’ajut al genotipat de vedelles, amb 
un import de convocatòria de 45.000 euros. Cal tenir present que la informació que 
s’obté del genotipat permet al ramader prendre decisions molt acurades en relació al 
desenvolupament de la seva explotació de producció lletera.

En l’àmbit de la formació i la transferència, l’any 2018 es va organitzar una jor-
nada del PATT facilitant la trobada de controladors a la Vall d’en Bas, en que es van 
tractar temes tècnics de la tasca que efectuen els controladors. Per enguany, atès 
l’èxit que es considera que va significar aquella jornada, es preveu dur a terme una 
nova jornada del PATT per tal de tractar nous temes relacionats amb aquesta tasca, 
la jornada està prevista que es dugui a terme cap al novembre o desembre del 2019.

El dia 27 de març d’enguany es va realitzar la reunió del Comitè de Control Lle-
ter de Catalunya, en què es va tractar l’estat del control lleter i les tasques a realitzar 
durant el 2019. Està previst fer una altra reunió el darrer trimestre de l’any.

En resposta al punt i, la Directiva europea ja ha estat aprovada. Es tracta de la 
Directiva (UE) 2019/633 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2019, 
relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses de la 
cadena de subministrament agrícola i alimentari.

L’àmbit d’aplicació de la Directiva 2019/633 es basa en les vendes d’un proveïdor 
cap a un comprador que tingui una xifra de negocis major que el proveïdor. Aques-
tes relacions comercials queden sotmeses a una sèrie de pràctiques comercials pro-
hibides: pagaments superiors a 30 dies en productes peribles (i 60 per altres produc-
tes agroalimentaris), modificacions de contractes, cancel·lació de comandes sense 
preavís, exigir pagaments addicionals, divulgar informació comercial sensible, ame-
naces del comprador cap al proveïdor, entre d’altres.

També s’estableixen els poders de les autoritats competents, així com la seva 
cooperació en les inspeccions i intercanvis de denúncies i expedients sancionadors 
entre els Estats Membres.

En resposta al punt j, la Unió de Petits Agricultors (UPA) ja va formular una 
denúncia contra les empreses transformadores de la llet en la que es manifestava 
la possible existència de conductes restrictives en el mercat d’aprovisionament de 
llet crua. L’Audiència Nacional ha anul·lat l’aplicació de la sentència per defecte de 
forma que preveia aplicar multes de 88 milions d’euros imposades per la Comissió 
Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) a 11 indústries làcties pel suposat 
intercanvi d’informació i el repartiment en el mercat de llet crua de vaca.

Finalment, en resposta al punt k, atès que l’any 2018 no es va dur a terme cap tau-
la sectorial de la llet, enguany sí que està prevista l’organització d’una taula sectorial 
per tal de debatre l’actualitat del sector. Es preveu poder convocar la taula sectorial 
de la llet a partir del proper mes de setembre.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
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Control del compliment de la Resolució 341/XII, sobre els agents 
rurals
290-00313/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44133 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 341/XII del Par-
lament de Catalunya, sobre els agents rurals (tram: 290-00313/12), us informo del 
següent:

Pel que fa al punt a de la resolució, el Govern ha aprovat, en data 16 de juliol, 
el Pla Estratègic de Catalunya d’Agents Rurals (PECAR) que pretén precisament 
consolidar el cos i adaptar-lo a les necessitats i reptes actuals, dimensionant la seva 
plantilla, desplegant les diferents categories professionals i reforçant la seva estruc-
tura per potenciar l’operativitat del cos per continuar prestant un servei de qualitat. 
A més a més, s’ha publicat una convocatòria de 50 places de la categoria de sot-
sinspector/a, s’està tramitant el reglament d’armes del cos que ha de permetre de-
terminar amb quin armament s’ha de dotar el Cos d’Agents Rurals i al mes de juny 
d’enguany s’ha publicat una licitació per al subministrament de 109 vehicles per 
començar a renovar el parc mòbil del cos, també molt obsolet per la manca d’inver-
sions d’aquests darrers anys.

Pel que fa al punt b, com ja s’ha esmentat, el Govern va aprovar, en data 16 de 
juliol de 2019, el Pla Estratègic de Catalunya d’Agents Rurals, amb la voluntat ex-
pressa de consolidar i potenciar al màxim l’operativitat del CAR i poder continuar 
prestant un servei de qualitat i una resposta altament professional. Cal indicar, no 
obstant això, que en relació al fet de disposar dels recursos econòmics suficients per 
aplicar-lo, seria molt convenient un major esforç per part dels partits polítics per 
aprovar els futurs pressupostos que ho permetin i així poder impulsar aquest docu-
ment estratègic.

Pel que fa al punt c de la resolució, s’està actualment en plena tramitació del 
decret que ha de regular reglamentàriament l’armament del cos, una regulació que 
tampoc mai s’ha arribat a aprovar tot i estar previst, com indica la pròpia resolu-
ció, en la llei del cos de 2003. No obstant això, el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació (DARP) va iniciar l’any 2017 la tramitació d’aquest 
decret com a una altra mostra del compromís per potenciar aquest cos com a eina 
imprescindible en la funció de vigilància i control, de protecció i prevenció integrals 
del medi ambient de la policia administrativa especial i judicial, i amb aquesta nor-
mativa es pretén dotar i regular l’ús de les armes per part dels agents rurals, des de 
la defensa extensible, fins a les armes de foc de gestió o de defensa, regulant també 
les normes per administrar aquestes armes i les mesures de seguretat necessàries, 
reforçant així la seguretat dels agents en les seves actuacions. Actualment, s’ha fina-
litzat el tràmit d’informació pública i s’han demanat els preceptius informes als di-
ferents organismes corresponents per tal de poder-lo elevar al Consell Tècnic previ 
a la seva aprovació, si escau, pel Govern.

Pel que fa al punt d, el PECAR preveu la creació (i posterior convocatòria) de 
50 noves places del Cos d’Agents Rurals per a l’any 2020, que s’afegirien a les ac-
tuals que estan o bé vacants o bé ocupades en règim d’interinatge, sense perjudici 
de que, si els propers pressupostos ho preveuen, aquesta xifra pugui ser superior. Tot 
i així, cal tenir en compte que actualment està en tramitació el procés selectiu de la 
convocatòria de 50 places de la categoria de sotsinspector/a que també reforçarà el 
dimensionament en nombre d’efectius del cos. Tanmateix, cal dir que des de l’any 
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2017, amb l’arribada de l’Honorable Consellera Meritxell Serret, es va poder revertir 
la tendència negativa en nombre d’efectius del cos i que amb l’Honorable Conselle-
ra Teresa Jordà i l’aprovació del PECAR permetrà al DARP començar a dimensio-
nar-lo d’acord a les necessitats i reptes actuals.

Finalment, pel que fa al punt e, el DARP compareixerà per donar compliment 
d’aquesta resolució i de les accions impulsades quan es consideri convenient.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Control del compliment de la Resolució 342/XII, sobre les obres de 
modernització i ampliació del reg de la conca de Tremp
290-00314/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44134 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 342/XII del Parla-
ment de Catalunya, relativa a les obres de modernització i ampliació del reg de la 
Conca de Tremp (tram: 290-00314/12), us informo del següent:

En compliment del punt a, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) ha realitzat diverses reunions amb els agricultors per impulsar 
i promoure el desenvolupament del regadiu i aconseguir augmentar el percentatge 
d’adhesió per tirar endavant el projecte.

El DARP ha lliurat als regants l’estudi E1-VX-03921 elaborat per regar 35-40 ha 
amb la intenció que els regants s’adhereixin a aquest projecte.

Actualment, encara no disposem de les dades del percentatge d’adhesió, ja que 
aquesta tasca l’està duent a terme la Comunitat de Regants. El DARP no iniciarà 
les obres de millora fins a disposar d’una adhesió de més del 60% dels regants, amb 
l’objectiu que les inversions puguin ser viables en la fase d’explotació que han de 
realitzar les Comunitats de Regants.

Pel que fa el punt b, els conceptes de la inversió executada del 2003 al 2017 són 
els següents: 

Descripció operació Import (€)

Execució d’obra 5.864.503,35

Projecte 2.571.349,72

Assistència tècnica 770.146,01

Publicitat - DOGC 11.784,89

Total general 9.217.783,97

Està pendent incorporar l’import corresponent a l’aportació dels regants, corres-
ponent al 30% del valor total de l’obra.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
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Control del compliment de la Resolució 344/XII, sobre el sector de 
l’avellana
290-00316/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44135 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 344/XII del Parla-
ment de Catalunya, sobre el sector de l’avellana (tram: 290-00316/12), us informo 
del següent:

En resposta al punt a, a dia d’avui ja s’ha superat la fase de consulta. Les bases 
reguladores, elaborades conjuntament per les Direccions Generals d’Agricultura i 
Ramaderia i de Desenvolupament Rural, han superat la revisió de l’Assessoria Jurí-
dica. Així mateix, també s’ha tramitant la revisió de la resolució de la convocatòria 
dels ajuts. Ambdues propostes es van enviar a revisió jurídica el passat 12 de juliol. 
La previsió, doncs, és que les bases es publiquin de manera immediata i, posterior-
ment, també la convocatòria dels ajuts.

Pel que fa el punt b, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació (DARP), es va adquirir un compromís amb la Taula Sectorial de la Fruita 
Seca per a la constitució d’un grup de treball sobre l’avellana, liderat pels Serveis 
Territorials a Tarragona i per treballar per la millora del sector de l’avellana.

Aquest grup de treball es va constituir el passat 13 de desembre de 2016 i en for-
men part els diferents actors del sector, així hi ha representants de productors del 
Camp de Tarragona i de Girona, d’organitzacions agràries, de la Federació Catalana 
de Cooperatives, de cooperatives del sector de l’avellana, de l’IRTA, de la Facultat 
de Geografia i Turisme de la URV, de la Cambra de Comerç de Reus i de la DOP 
Avellana de Reus.

El grup de treball es reuneix amb una periodicitat bimensual. Entre les fites 
aconseguides cal destacar l’elaboració d’un Pla Estratègic de Valorització de l’Ave-
llana. En aquest marc, s’ha començat a establir la col·laboració amb l’establiment 
d’una metodologia per la recollida, presentació i anàlisi de les dades de preus agro-
alimentaris de la fruita seca, de l’Observatori de Preus Agroalimentaris del DARP.

És per aquest motiu que es considera que ja s’estan establint els mecanismes de 
control per a reduir les pràctiques incorrectes o abusives dels mercats per a assegu-
rar un preu mínim en origen dintre del marc competencial del DARP.

En resposta al punt c, a través de Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentà-
ries (IRTA) i en el marc del Pla de l’Avellana esmentat, s’ha creat un grup de treball 
format per la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials, IRTA i 
ADV de l’avellana per estudiar els problemes de qualitat que afecten la producció de 
l’avellana. Actualment, aquest grup afronta la tercera campanya de treballs.

Pel que fa al punt d, actualment la normativa vigent ja permet indicar l’origen i 
la varietat sense necessitat de fer cap nova regulació.

Responent el punt e, en el marc del Pla Estratègic de la Valorització de l’Avellana 
s’ha realitzat la planificació, coordinació i execució d’accions de promoció i foment 
del consum de l’avellana sota el lema «Temps d’avellana».

Pel que fa el punt f, en el marc del Pla Estratègic de la Valorització de l’Avellana, 
com ja s’ha apuntat anteriorment, ja s’estan realitzant accions de promoció de l’ave-
llana des del mes d’octubre de 2018, sota el lema «Temps d’avellana». Igualment, i 
en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica del DARP, durant aquest any 
es realitzaràn 6 actuacions de divulgació científica i una actuació d’experimentació 



BOPC 406
5 de setembre de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 78

realitzada per l’IRTA a Constantí per la creació d’un banc de germoplasma en ave-
llaner. Aquestes activitats són les següents: 

Títol de l’activitat Municipi Mes

Gestió de produccions i control de plagues 
en cultiu ecològic d’avellana Riudarenes Abril

Nous reptes en la protecció fitosanitària de l’avellaner Constantí Maig

Nou ajut per a les explotacions d’avellaner Valls Agost

L’esporga de rejoveniment en avellaner Morell Març

L’esporga de rejoveniment en avellaner Riudoms Febrer

Avellana de Reus, qualitat i valorització Selva del Camp Octubre

En resposta al punt g, el passat 9 de juliol es va produir una reunió entre el 
DARP i una representant del Consell Regulador de la DO de l’Avellana, per tal d’in-
formar sobre els requisits formals l’elaboració de la documentació necessària per tal 
de tramitar la sol·licitud de LA circumscripció econòmica de l’avellana. L’adminis-
tració té 6 mesos, des que el sector entra en el registre la sol·licitud formal, per tal de 
resoldre l’establiment de la circumscripció econòmica de l’avellana.

Finalment, pel que fa al punt h, en la darrera taula sectorial agrària de l’avellana, 
la qual es va celebrar el passat 20 de novembre de 2018, i on es van estar analitzant 
molts dels temes d’interès del sector, inclosos els que fan referència a actuacions 
derivades del marc del grup de treball de l’avellana, que es va crear el desembre de 
2016.

Una de les actuacions que ha desenvolupat i concretat aquest grup de treball és el 
Pla Estratègic de la Valorització de l’Avellana, que parteix d’una anàlisi i diagnòstic 
de la situació actual del sector per acabar definint un marc estratègic i un Pla d’acció 
en el que s’hi contemplen 37 mesures concretes.

En aquests moments, la majoria de punts que proposa aquesta mateixa resolu-
ció o bé s’estan desenvolupant o bé s’han de plantejar encara, per bé que el grup 
de treball de l’avellana es va reunint periòdicament i pot anar debatent i concretant 
aquestes actuacions.

No obstant això, ja s’han adoptat compromisos amb el sector de l’avellana, com 
són el de l’establiment d’ajuts directes a joves i professionals o la creació d’una ofi-
cina tècnica de dinamització del sector.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Control del compliment de la Resolució 345/XII, sobre l’obertura de 
places concertades a la Residència del CAP Horts de Miró, de Reus
290-00317/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44360 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 345/XII del Parlament de  
Catalunya, sobre l’obertura de places concertades a la Residència del CAP Horts de 
Miró, de Reus.
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En relació a l’obertura de 24 places concertades a la Residència assistida de gent 
gran del CAP Horts de Miró de Reus, per poder-se fer efectiva aquesta obertura 
s’està gestionant un conveni de col·laboració (CO-191/18) entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Fundació per a 
l’Atenció Social i l’Ajuntament de Reus per a la prestació del servei de residència 
assistida per a gent gran dependent «Horts de Miró», a Reus.

Barcelona, 8 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 346/XII, sobre la gestió i la 
planificació públiques de l’acollida de temporers de la fruita
290-00318/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44361 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 346/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la gestió i la planificació públiques de l’acollida de temporers de la fruita.

La Generalitat de Catalunya ha estat participant en la coordinació de les cam-
panyes agràries de temporada a Catalunya des del 2004, data en què es va signar 
un acord marc de col·laboració entre les organitzacions empresarials i sindicals del 
camp català i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per tal de contribuir a la 
millora en el conjunt dels processos d’intermediació laboral (registre formal d’ofer-
tes, demandes i contractes), d’acolliment en el territori, de la gestió dels fluxos mi-
gratoris i de la presència ordenada en el territori de les persones treballadores de 
temporada, especialment de les persones immigrades.

La participació del SOC es basava, d’una banda, en facilitar els processos d’in-
termediació, apropant els serveis que presten les oficines de Treball a la pagesia, 
mitjançant la contractació d’oficines mòbils; i de l’altra, a subvencionar contractes 
mitjançant plans d’ocupació als ajuntaments i agents socials implicats en les cam-
panyes, per fer tasques a les oficines municipals d’informació i per a la gestió dels 
allotjaments. I des dels serveis territorials del SOC a Lleida es va participar en la 
Taula per a la gestió de les campanyes agràries que convocava el Ministeri a cada 
província de l’Estat, on es desenvolupen campanyes agràries de temporada.

També en aquesta línia la direcció dels Serveis Territorials de Lleida del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies va redactar un Projecte de Gestió de la 
Campanya Agrària de la Fruita Dolça a Lleida 2019. Es marquen 3 línies de treball:

1. Coordinació de les campanyes durant tot l’any.
2. Allotjaments per a persones temporeres (important distinció laborals/socials)
3. Formació de mà d’obra especialitzada.
Durant els anys de la crisi, el model de gestió de les campanyes agràries de tem-

porada, va canviar, ja que la majoria de les persones que hi van treballar eren resi-
dents al territori català.

Com a conseqüència de la recuperació econòmica, la pagesia es troba amb difi-
cultats per trobar mà d’obra per treballar al camp. És per això que l’últim any s’han 
mantingut reunions amb les organitzacions implicades en les campanyes i s’han 
analitzat les necessitats actuals d’aquest sector. Des del SOC, s’ha fet una difusió 
de les campanyes agràries de temporada a través de cartes informatives personalit-
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zades a diferents perfils d’interès, fulletons, cartells i a través de la pàgina web del 
SOC i de les seves xarxes socials.

Enguany, els resultats d’inscripcions de disponibilitats per treballar en la campa-
nya agrària superen abastament l’any anterior.

Per part del SOC s’ha aprovat l’Ordre TSF/95/2019, de 9 de maig, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de 
la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya 
(SOC - campanya agrària) amb l’objectiu de facilitar una experiència professional i 
expertesa a les persones participants en el marc de la gestió de les campanyes agrà-
ries. Les tasques que desenvoluparan aquestes persones van des de la gestió dels 
allotjaments fins a facilitar informació relacionada amb les campanyes.

I s’ha publicat també la Resolució TSF/1437/2019, de 15 de maig, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions per al fo-
ment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida 
(SOC - Campanya Agrària a Lleida).

El balanç de la campanya és el següent:
– S’han registrat 2.769 sol·licituds, multiplicant gairebé per 14 la que es va regis-

trar l’any passat, realitzades per un total de 1.829 persones.
– Per primera vegada s’han incorporat a la campanya prop d’una trentena de me-

nors immigrants sense referents familiars tutelats per la DGAIA
– També es recupera el finançament (629.000 euros) a la contractació de personal 

de mediació, intermediació, suport i acolliment a les persones temporeres
Per més informació poden consultar el següent enllaç: https://govern.cat/sa-

lapremsa/notes-premsa/371845/treball-afers-socials-families-agricultura-rama-
deria-pesca-alimentacio-registren-mes-2700-sol·licituds-treballar-campanya-agra-
ria-2019

Des de l’inici de les campanyes agràries de temporada ha existit una «Mesa de 
les campanyes agràries» de coordinació institucional a cadascuna de les provín-
cies on es desenvolupaven campanyes agràries de temporada, i que es reunia abans 
d’iniciar-se la temporada, convocada per la subdelegació de govern de la província.

A l’octubre de 2018, i desprès de diferents reunions entre els diferents actors es 
va veure la necessitat de crear una Taula institucional de coordinació de la campa-
nya de la fruita dolça. La Taula es va constituir al març de 2019 i està formada pels 
següents participants:

– Generalitat (Delegació de Govern - Departaments implicats en les campanyes - 
Mossos d’esquadra)

– Estat (Subdelegació del Govern-Oficina d’estrangers-Comissaria provincial de 
Lleida-Comandància de la Guardia Civil)

– Diputació de Lleida
– Consells comarcals (Garrigues - Noguera - Pla d’Urgell - Segrià - Urgell)
– Municipis (Lleida, capital-Representació de municipis de les comarques es-

mentades)
– Agents socials: (Patronals agràries: Unió de Pagesos - Joves agricultors i ra-

maders de Catalunya-Associació d’empresaris agraris de Lleida - Associació em-
presarial de Fruita de Catalunya) i (Sindicats: Comissions Obreres - Unió general 
de Treballadors)

– Entitats col·laboradores (Creu Roja - Caritas diocesanes de Lleida)
– Altres associacions de tipus local
Els treballs de la Taula es desenvoluparan en dues fases diferenciades:
– Durant la temporada de fruita, entre maig i octubre, les principals tasques se-

ran de coordinació dels equips que treballen directament en la campanya de perso-
nes treballadores temporeres: Punt d’Informació, Suport als serveis socials, Oficines 
municipals, Allotjaments i Suport a la intermediació.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/371845/treball-afers-socials-families-agricultura-ramaderia-pesca-alimentacio-registren-mes-2700-sol-licituds-treballar-campanya-agraria-2019
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/371845/treball-afers-socials-families-agricultura-ramaderia-pesca-alimentacio-registren-mes-2700-sol-licituds-treballar-campanya-agraria-2019
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/371845/treball-afers-socials-families-agricultura-ramaderia-pesca-alimentacio-registren-mes-2700-sol-licituds-treballar-campanya-agraria-2019
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/371845/treball-afers-socials-families-agricultura-ramaderia-pesca-alimentacio-registren-mes-2700-sol-licituds-treballar-campanya-agraria-2019


BOPC 406
5 de setembre de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 81 

– Fora de la temporada de fruita, entre novembre i març, les tasques seran de 
preparació i de revisió de la campanya, recavant tota la informació necessària per 
determinar els aspectes millorables, i preparant les estratègies per la gestió més acu-
rada possible de la futura campanya.

Més enllà de la gestió durant la campanya, també s’ha previst un equip tècnic 
de coordinació durant tot l’any. Aquesta figura es fa necessària per poder planificar 
amb temps els recursos, allotjaments disponibles, coordinar ajuntaments, etc. S’ha 
pactat el seu finançament per part de la Diputació de Lleida. I si encara no ha entrat 
en funcionament ha estat per les eleccions municipals que han suposat una interrup-
ció en l’activitat de la institució

La tasca de detecció dels infrahabitatges tradicionalment l’ha fet el Consell Co-
marcal del Segrià. Les tècniques d’acollida i immigració han dedicat els estius a de-
tectar i atendre assentaments. Tenint en compte que les seves funcions pròpiament 
són unes altres, considerem que el seguiment dels assentaments, com així també es 
recull al Projecte, és una tasca assumible per l’equip tècnic de coordinació.

La cobertura de places dels allotjaments de temporers correspon a l’equip tècnic 
de coordinació, però no hi ha prevista cap convocatòria específica de subvenció per 
a cobrir els costos d’aquest tipus d’allotjament, tret de la línia D9 de la COSPE, que 
es dedica a projectes residencials pe a persones en situació d’irregularitat adminis-
trativa.

Sobre la instal·lació de mòduls itinerants per cobrir les necessitats més bàsiques 
d’allotjament no coneixem cap proposta de fer-ho aquest any. Tot i que el nou ajun-
tament de Lleida sí s’ha compromès a reobrir l’oficina única d’atenció i, a més a més, 
a facilitar algun tipus de sostre (per no dir-ne encara allotjament). Hi ha alguna pro-
posta (pavelló, ex-oficines...) que volen consensuar amb les entitats participants. Van 
a contrarellotge perquè la campanya ja fa dies que ha començat.

La construcció de nous allotjaments va ser una prioritat fa anys, amb una sèrie de 
10 convocatòries de subvencions finançades des de la Secretaria d’Igualtat, Migraci-
ons i Ciutadania, entre l’any 2001 i el 2010. La represa d’aquesta política requereix 
de la voluntat dels ajuntaments, per a aportar cofinançament, i de la disponibilitat 
pressupostària de la Generalitat.

D’altra banda, per mitjà del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, s’ha 
fet extensiu als agents socials i econòmics més representatius, de les diferents situa-
cions que es generen en l’aplicació de la norma convencional vigent en aquest sector, 
així com també el trasllat d’altres situacions provinents del món municipal, que en 
recollir-se en la norma convencional pugui donar més seguretat jurídica a totes les 
parts, tot respectant l’autonomia de les parts, en matèria de negociació col·lectiva.

La Inspecció de Treball vigila i exigeix el compliment de les normes legals, re-
glamentaries i del contingut dels acords i convenis col·lectius, i davant la comprova-
ció de qualsevol incompliment exercirà les seves facultats d’advertir o requerir i, si 
escau, iniciar el procediment sancionador mitjançant les propostes d’actes d’infrac-
ció o d’infracció per obstrucció.

Així doncs i com cada any la Inspecció de Treball de Catalunya, conjuntament 
amb la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, està desenvolupant contínues ac-
tuacions de comprovació de la normativa de l’ordre social a la campanya estacional 
de la recollida de la fruita a la província de Lleida. Aquestes actuacions de control 
de la normativa laboral són d’ofici i es duen a terme al llarg de tota la campanya de 
recollida de fruita, que comença al juny i acaba a l’octubre, amb l’acompanyament 
dels cossos i forces de seguretat.

Enguany, a Lleida la campanya sobre les condicions laborals dels estrangers i la 
campanya agrària de treball no declarat inclou les condicions laborals en el camp, 
amb 60 i 75 expedientes planificats, respectivament. A més, la Inspecció de Treball 
està sensibilitzada amb aquestes situacions i té molt en compte les denúncies que es 

Fascicle tercer
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presentin en aquesta matèria, treballant conjuntament amb les organitzacions sin-
dicals.

Per tant, cada any es duen a terme actuacions inspectores per a la comprovació 
del compliment de la normativa laboral en la campanya de la recollida de la fruita.

Finalment, cal dir que la Resolució 346/XII no aborda un tema clau per a la re-
gulació d’aquest sector, com és el de la reforma legislativa de la llei d’estrangeria, 
–normativa d’àmbit estatal–, que permeti procediments de regularització adaptats 
a les necessitats específiques d’aquest tipus de treball. Aquesta és una reivindicació 
cada cop més estesa per part d’Unió de Pagesos, entre d’altres, ja que evitaria irre-
gularitats i explotació que es donen ara.

Barcelona, 24 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 347/XII, sobre el nivell terra 
d’inversió social
290-00319/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44283 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 347/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el nivell terra d’inversió social, d’una banda, els hi faig saber que el 27 
de febrer de 2019 el Govern va explicar davant del Parlament l’elaboració de l’Avant-
projecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 que preveia 
una despesa no financera no finalista de la Generalitat, de 26.157 milions d’euros i 
un augment de la despesa de 1.665,5 milions d’euros pel conjunt de departaments. 
Això suposava una pujada de la despesa global del 7,4 per cent respecte del 2017, i 
recuperar els nivells precrisi en despesa corrent de la Generalitat, en bona part, dels 
àmbits socials.

Així mateix, la despesa dels departaments d’Educació, de Treball, d’Afers Soci-
als i Famílies i Salut incrementava en nivells superiors als màxims assolits el 2009 
i 2010. L’increment de despesa de només aquests tres departaments, representava, el 
73,6 per cent de l’increment total del conjunt de la Generalitat.

En concret l’esmentat Avantprojecte prioritzava de manera important la despesa 
en els àmbits de treball i afers socials que creixia en 222,2 milions d’euros, destinats 
a millorar l’atenció a la dependència, a l’atenció a la infància i l’adolescència en riscs 
socials, o als centres especials de treball.

Atès que finalment encara no s’ha aprovat l’Avantprojecte de pressupost 2019 es 
manté vigent la situació de pròrroga pressupostària. Donades dues pròrrogues pres-
supostàries consecutives, amb importants increments retributius pactats per l’ad-
ministració de l’Estat i els sindicats, el calendari de retorn de les pagues extraordi-
nàries que ha aprovat el Govern i a les quals tots els grups parlamentaris hi havien 
instat, es fa molt difícil la cobertura d’aquestes obligacions i alhora garantir el nor-
mal funcionament dels serveis bàsics de l’estat del benestar. Hi ha una necessitat 
d’increment de personal en els principals col·lectius de docents, sanitaris i cossos de 
seguretat, per la qual cosa el Govern ha tramitat un suplement de crèdit per poder 
atendre les obligacions envers aquests increments de despeses de personal directes i 
indirectes, que ha esta aprovat mitjançant Decret llei 7/2019, de 2 d’abril.
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El suplement de crèdit permetrà atendre els increments retributius que poden 
arribar a un increment del 2,75%, i de retorn de les quantitats no percebudes durant 
el 2013 en un percentatge molt superior al d’anys anteriors, atès que es constata la 
insuficiència del crèdit prorrogat de 2017 per atendre a tots aquests compromisos.

A banda dels increments de personal directes i indirectes, també hi ha altres des-
peses que tenen uns increments tendencials derivats de l’evolució dels beneficiaris, 
dels costos de prestació o de l’impacte de compromisos pluriennals adquirits en el 
passat que, en conjunt, superen els crèdits pressupostaris inicials prorrogats de 2017, 
i que no tenen cabuda en el suplement de crèdit.

En l’actual context el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisen-
da ha treballat conjuntament amb tots els departaments de la Generalitat l’elabora-
ció d’un pla d’acció per afrontar l’exercici pressupostari. L’objectiu del pla d’acció 
davant de la situació de pròrroga pressupostària és el de garantir, d’una banda, el 
manteniment del nivell de prestació dels serveis públics fonamentals; i, de l’altra, el 
compliment de tots els compromisos ineludibles de despesa que d’entrada no poden 
ser atesos amb els comptes prorrogats.

La Generalitat treballa per trobar aquests espais fiscals des de diferents àmbits, 
tant pel que fa a assolir nivells més alts de recursos com per millorar l’eficiència i 
l’eficàcia de la despesa, i ho fa a través de l’elaboració d’escenaris pressupostaris, 
l’inici d’un procés de revisió de despesa i la promoció de l’avaluació ex-ante i ex-
post de les polítiques públiques per tal de maximitzar el valor públic dels recursos 
disponibles de cada moment.

Les regles fiscals actualment vigents limiten molt la capacitat d’incrementar la 
despesa pública perquè la Generalitat de Catalunya encara està en una situació de 
reducció de dèficit. Els escenaris a mitjà termini indiquen que els increments de des-
pesa futurs seran moderats perquè una vegada assolit l’equilibri començarà actuar 
la restricció de la regla de despesa. L’increment tendencial de la despesa pública 
derivada de l’envelliment de la població, les innovacions mèdiques, el desplegament 
de la Renda Garantida de Ciutadania aprovada per unanimitat al Parlament, i les 
millores laborals aprovades, entre altres, esgoten la totalitat de l’increment permès 
per la regla de despesa.

Per tot això, cal tenir present que en els propers anys caldrà continuar vetllant 
de manera molt rigorosa pel compliment de la disciplina fiscal per tal de garantir la 
sostenibilitat financera de la Generalitat de Catalunya.

D’una altra banda, un dels objectius principals del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, en el marc del Pla de Govern, és promoure polítiques pre-
ventives i d’inclusió social per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. 
Les mesures que s’impulsen es basen en apoderar-les i donar-los suport al llarg de 
tot el seu cicle vital, potenciant especialment la dimensió preventiva i comunitària. 
En aquest sentit són de destacar actuacions com: la col·laboració amb els ens locals, 
mitjançant contracte-programa, per a l’increment dels professionals dels serveis so-
cials bàsics, l’atenció a la pobresa energètica, el servei d’ajuda a domicili social, els 
ajuts d’urgència social i altres actuacions adreçades a persones i famílies en situació 
de risc d’exclusió social; la mateixa Renda Garantida de Ciutadania i els comple-
ments de pensions, prestacions i ajuts estatals per equiparar els seus imports als de 
la Renda Garantida de Ciutadania, amb l’objectiu d’assegurar uns ingressos mínims 
a les persones; la promoció de la participació de nens, nenes i adolescents en risc o 
situació d’exclusió social en activitats d’oci i d’educació en el temps lliure, amb el 
triple objectiu de permetre que tinguin una manutenció si la precisen, accedeixin a 
aquest vehicle de creixement personal i integració social i permeti la conciliació en 
el seu si familiar; els ajuts econòmics a famílies amb infants a càrrec –per naixe-
ment, adopció, tutela o acolliment– sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar; 
i també les actuacions preventives d’inclusió social i comunitària.
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I també és un objectiu essencial del Departament i del Govern prioritzar po-
lítiques que garanteixin els drets dels infants i els adolescents en tots els àmbits 
mitjançant actuacions com: la col·laboració amb els ens locals, mitjançant contrac-
te-programa, per al finançament dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(EAIA’s), dels Serveis d’Intervenció en Família Extensa (SIFE), els Serveis d’Inter-
venció Socioeducativa no residencial (centres oberts), i el Programa Estiu dels cen-
tres oberts per a prestar una atenció continuada a infants i adolescents en situació de 
risc social durant el període de vacances escolars d’estiu i alhora garantir la cober-
tura de les seves necessitats bàsiques.

En el seu àmbit, el SOC, en la seva diagnosi anual vinculada al Pla de Desen-
volupament de Polítiques Actives, analitza especialment la situació de les dones al 
mercat de treball per tal que els programes i polítiques tinguin en compte la seva 
realitat i es puguin prioritzar actuacions de forma efectiva sobre aquest col·lectiu.

El col·lectiu de dones continua registrant unes taxes d’atur superiors a les dels 
homes.

El Pla de desenvolupament de polítiques d’ocupació 2019-2020 determina que 
les dones de famílies monoparentals i/o en situació de violència masclista, són un 
col·lectiu d’atenció prioritària. Així mateix, els programes de polítiques actives per 
a l’ocupació, prioritzen la participació de dones que es volen reincorporar al mercat 
de treball, dones amb baixa qualificació, dones procedents de sectors en reestruc-
turació i, amb especial esment, les dones en situació d’atur de llarga durada o molt 
llarga durada.

A més, el SOC estableix anualment unes mesures específiques que tenen com a 
objectiu incrementar la participació de les dones en polítiques actives d’ocupació i 
contribuir a la seva inserció laboral tot aplicant la perspectiva de gènere. Així, els 
programa Treball i Formació (contractació+formació) té una línea DONA específi-
ca per a dones víctimes de violència masclista i/o més grans de 52 anys en situació 
d’atur de molt llarga durada i sense cobertura de prestació o subsidi amb una dotació 
de 10 milions d’euros per al 2019.

D’igual manera, en els programes de desenvolupament local, Treball als barris i 
Treball a les 7 comarques es fan actuacions amb perpectiva de gènere:

– Dispositius d’inserció laboral per a dones en situació de violència masclista, de 
reincorporació al mercat de treball, i d’atur de llarga durada. També procedents de 
sectors en reestructuració i amb baixa qualificació professional.

– Programes de foment de l’equitat de gènere i de la integració de les dones dins 
els barris i en la població.

– Accions per combatre la fractura digital social i de gènere.
En el programa Ubicat que contempla actuacions d’orientació, acompanyament 

a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives, o persones 
treballadores, preferentment, les que es troben en una situació de precarietat laboral 
es prioritza les dones en situació de violència masclista.

Barcelona, 25 de juliol de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 348/XII, sobre el centre de 
dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central
290-00320/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44284 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 348/XII del Parlament de Catalu- 
nya, sobre el centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central

Donada la política actual de la Generalitat respecte a la construcció i posada en 
marxa de noves residències, i d’acord amb l’Ajuntament de Sabadell, la licitació de 
les obres i la posada en funcionament de la residència és un procés de comú acord 
que serà impulsat per l’Ajuntament de Sabadell en cooperació amb la Generalitat i 
no pas la Generalitat directament. Hi ha l’acord amb l’Ajuntament de Sabadell res-
pecte el model de residència, després d’un procés participatiu amb l’Ajuntament i les 
associacions de persones grans de la ciutat i de Sabadell Sud.

Per això, en data 22 de febrer, hi ha un acord entre l’Ajuntament de Sabadell i el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el model acordat i els com-
promisos de les parts. A més, el Ple de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar un acord 
per tirar endavant amb la construcció de la residència.

Així doncs, la Generalitat ja està prestant el suport econòmic i tècnic necessari, 
per habilitar el projecte de la residència i centre de dia, així com per finançar públi-
cament i garantir la sostenibilitat i funcionament de la Residència mitjançant la con-
certació de places públiques. D’aquesta forma de comú acord es garanteix una resi-
dència de titularitat pública, amb accés públic, finançament públic i control públic.

A més, s’ha desbloquejat el projecte a partir d’una comissió d’estudi participada 
per l’Ajuntament de Sabadell i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
en què s’han produït una sèrie de passos:

1) S’han analitzat les necessitats de places i serveis, s’ha revisat el projecte cons-
tructiu, s’ha fet una reversió del sòl en benefici de l’Ajuntament de Sabadell i s’estu-
dia juntament amb l’Ajuntament de Sabadell la proposta per a la seva construcció i 
sostenibilitat.

2) La Generalitat ha destinat un ajut de fons conveniats a l’Ajuntament de Sa-
badell durant el 2017, de 150.000 euros per a realitzar un estudi de sostenibilitat i 
adequació del projecte executiu.

Barcelona, 26 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 349/XII, sobre la 
commemoració del centenari de la vaga de La Canadenca
290-00321/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44362 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 349/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la commemoració del centenari de la vaga de La Canadenca.

La Commemoració d’aquests tipus d’esdeveniments que suposen avenços en l’as-
soliment de drets laborals tan rellevants com la limitació del treball a vuit hores 
diàries a principis de segle justifica la seva commemoració, sobretot quan, fruit de 
nous escenaris com la globalització, vivim situacions de retrocés i precarietat pel 
que fa a les relacions laborals. Per tant, considerem adient una declaració institu-
cional en motiu d’avenços laborals com el derivat de la vaga de «La Canadenca» al 
febrer de 1919.

El Govern de la Generalitat va aprovar un acord amb data 22 de gener pel qual 
s’aproven els esdeveniments i les personalitats objecte de commemoració per la Ge-
neralitat de Catalunya l’any 2019. Mitjançant el Decret 270/2016, de 12 de juliol, de 
la política commemorativa del Govern de la Generalitat i de la Comissió de Com-
memoracions, el Govern de la Generalitat va establir els objectius de la política 
commemorativa del Govern i va regular la Comissió de Commemoracions com a 
òrgan col·legiat que ha d’impulsar i proposar els esdeveniments i personalitats que 
han de ser objecte de commemoració per part de la Generalitat.

L’article 2 de l’esmentat Decret estableix que és objecte de la política comme-
morativa del Govern, entre altres, posar en relleu, recuperar i divulgar la memòria 
d’esdeveniments i personalitats històriques, artístiques, científiques o culturals, que 
han deixat empremta en el patrimoni col·lectiu dels catalans. I entre d’altres com-
memoracions, a proposta de la consellera de la Presidència, el Govern acorda que 
un dels Departaments responsables de desenvolupar totes les actuacions necessàries 
per a la realització de la commemoració dels 100 anys de la vaga de «la Canadenca» 
és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En aquest sentit, el Govern va acordar el passat 14 de maig donar suport a la 
commemoració del centenari de la vaga de «la Canadenca», tot encarregant al De-
partament el impuls en l’organització dels actes relacionats amb la commemoració.

Així, s’ha creat una imatge gràfica que s’identifiqui amb la commemoració del 
centenari de La Canadenca, per tal de posar de relleu, recuperar i divulgar la me-
mòria històrica del patrimoni col·lectiu de les catalanes i els catalans i alhora ajudi a 
donar visibilitat qualsevol acció que es faci entorn a La Canadenca. Aquesta imatge 
gràfica no solament s’utilitzarà en els actes que s’organitzin, sinó també s’utilitzarà 
per donar difusió en línia a través de les xarxes socials, webs...

Actualment estem treballant en una exposició commemorativa del centenari de 
la Canadenca per tal de divulgar i homenatjar a les dones i homes que van lluitar 
pels drets laborals i llibertat dels treballadors i les treballadores, en una de les fites 
més rellevants de la història del moviment obrer català, la qual tindrà lloc de novem-
bre de 2019 a febrer del 2020, i en l’acte d’inauguració de la qual es donarà lectura 
a la declaració institucional.

Barcelona, 30 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 350/XII, sobre el 
perllongament de la línia 1 del metro
290-00322/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44593 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 350/XII, sobre el 
perllongament de la línia 1 del metro (tram. 290-00322/12), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat disposa d’un estudi informatiu i 
d’impacte ambiental redactat i aprovat referent a la primera fase de perllongament 
de la línia L1 de metro entre Santa Coloma de Gramenet i Badalona, que inclou dues 
estacions i cotxeres.

Així mateix, s’han iniciat els tràmits per impulsar la redacció de l’estudi infor-
matiu i l’estudi d’impacte ambiental de la segona fase del perllongament, que inclou-
rà tres estacions més.

Properament, es preveu licitar el projecte bàsic que desenvoluparà la primera 
fase del perllongament de la línia, d’acord amb l’estudi informatiu aprovat.

Pel que fa a la segona fase, una vegada redactat l’estudi informatiu corresponent, 
es disposarà de la definició de l’actuació a desenvolupar en el projecte posterior.

Barcelona, 26 d’agost de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 370/XII, sobre l’impuls de 
l’entrada en funcionament dels jutjats 9 i 10 de Sabadell
290-00342/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44210 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 370/XII, sobre 
l’impuls de l’entrada en funcionament dels jutjats 9 i 10 de Sabadell (tram. 290-
00342/12), us informo del següent:

Tots els òrgans judicials de Sabadell es troben en una única seu a l’Eix Macià, 
36-38. La tipologia constructiva d’aquesta seu es caracteritza per ser l’agrupació de 
dues torres comunicades: una, planta baixa més 17 plantes i, l’altra, planta baixa 
més 9 plantes. Les plantes 0 a 9 d’ambdues torres són propietat de la Generalitat 
de Catalunya i són ocupades exclusivament per usos judicials. Addicionalment, la 
Generalitat de Catalunya va llogar les plantes 14 i 17 per ubicar els òrgans judicials 
creats el 2007 i el 2009. La resta de plantes estan o han estat ocupades per oficines 
privades.

La situació l’any 2017 era de màxima ocupació de totes les plantes i, amb la 
creació de dos òrgans judicials, ha calgut la incorporació de nous espais. Les gesti-
ons entre el Departament de Justícia i la Direcció General de Patrimoni del Depar-
tament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya 
s’han dirigit a llogar una planta en el mateix edifici per garantir la concentració dels 
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jutjats en una única seu. Fins al mes de gener de 2018, no s’ha disposat de la planta 
16 de l’edifici. I fins que no s’ha disposat dels espais, no s’ha iniciat la redacció del 
projecte constructiu que permeti l’adequació funcional dels mateixos als usos judi-
cials.

Ateses les diferents fases necessàries fins a la disponibilitat dels espais adequats 
als usos judicials - redacció del projecte, licitació d’obres, adjudicació d’obres, exe-
cució d’obres i equipament– i els terminis que fixa la normativa de contractació pú-
blica, així com els terminis necessaris des d’un punt de vista tècnic i logístic, no serà 
possible la finalització en la data fixada en l’Ordre JUS/1277/2017. La finalització 
contractual de les obres és prevista pel 8 de novembre de 2019 i les intervencions 
posteriors, com ara són d’equipament de mobiliari d’oficina, armaris, prestatges i 
equipament TIC, ens porten a la data del 31 de desembre de 2019.

Per Ordre JUS/672/2019, de 14 de juny, es disposa la data d’entrada en funcio-
nament de 4 jutjats en la Comunitat Autònoma de Catalunya, corresponents a la 
programació de l’any 2017 i creats per Reial Decret 902/2017, de 13 d’octubre. Es 
disposa que els jutjats de primera instància núm. 9 i 10 de Sabadell entraran en fun-
cionament el dia 31 de desembre de 2019. Un jutjat d’instància ordinari i un jutjat 
d’instància amb atribucions de família.

L’actual jutjat de família i aquest òrgan nou de família que es crea, s’agruparan 
en la planta 16, mentre que els dos jutjats de primera instància ordinaris s’ubicaran 
a la planta 17, per agrupar tipologies.

Barcelona, 29 de juliol 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 371/XII, sobre la inversió 
pendent del Fòrum Judicial de Tarragona
290-00343/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44211 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 371/XII, sobre la 
inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona (tram. 290-00343/12), us informo 
del següent:

La inversió sobre el Fòrum Judicial de Tarragona, atesa la capacitat pressupos-
tària del Departament de Justícia, no es pot portar a terme de manera immediata.

Com que la situació als òrgans judicials a Tarragona no és adequada, el Depar-
tament està estudiant com millorar la situació dels òrgans judicials que actualment 
estan en pitjors condicions.

Hi ha diverses alternatives sobre la taula respecte de la programació de la inver-
sió per a la millora dels equipaments judicials a Tarragona. En aquest sentit, el De-
partament de Justícia fa tot el que pot fer ara: invertir prop de 10 milions en la cons-
trucció del Centre Obert per poder tancar l’antiga presó. És una inversió milionària 
en un context de falta de pressupost, però encara ens falten 50 milions més. Quan el 
nou Centre Obert estigui acabat, l’antiga presó quedarà en desús i podrem disposar 
d’un solar de prop d’11.000 metres quadrats situat en un enclavament privilegiat.

També s’han compartit plantejaments i alternatives de solució urbanística amb 
l’Ajuntament de Tarragona, i s’han reprès converses amb l’Ajuntament de Tarragona 
un cop constituït el nou govern municipal. Ara hem d’avançar de bracet amb l’Ajun-
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tament. Tant la Generalitat com l’Ajuntament coincidim que el Fòrum de Justícia de 
Tarragona és una prioritat i col·laborem perquè sigui també una realitat.

Treballem conjuntament amb l’Ajuntament per trobar solucions que donin el mà-
xim valor al solar i contribueixin a la viabilitat econòmica de la construcció del Fò-
rum de la Justícia de Barcelona. El nostre propòsit és que el solar de l’antiga presó 
i els altres immobles del Departament de Justícia a Tarragona siguin atractius per a 
possibles compradors. Perquè això passi, i per assegurar la viabilitat econòmica del 
nou Fòrum de la Justícia de Tarragona, cal un canvi al Pla Urbanístic i que en fina-
litzi la seva judicialització.

El Departament de Justícia té un pressupost anual d’inversions de 20 milions per 
a tot Catalunya. Sense la col·laboració de l’Ajuntament per buscar solucions, Justícia 
no pot assumir una inversió de 50 milions només a Tarragona.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 373/XII, sobre el 
reconeixement del poble gitano de Catalunya
290-00345/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44363 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 373/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el reconeixement del poble gitano de Catalunya.

Des de l’Oficina de Drets Civils i Polítics (ODCP) treballa per la defensa dels 
drets civils i polítics de tota la ciutadania, també del col·lectiu gitano. En aquest sen-
tit, s’identificaran aquells dèficits en els àmbits dels drets civils i polítics que puguin 
afectar més específicament aquest col·lectiu, i s’estudiarà la necessitat de portar a 
terme accions concretes per donar-hi resposta, si s’escau.

Per altra banda, la pròpia Oficina, en el marc de les seves tasques de divulgació 
dels drets civils i polítics estudiarà treballar de manera específica entre el col·lectiu 
gitano, promovent-hi l’exercici del dret a la participació política.

Una altra de les línies de treball de l’ODCP és la de reaccionar de forma pro-acti-
va quan es produeixin casos de difusió de perjudicis antigitanistes. En aquest sentit, 
l’Oficina es posa a disposició del col·lectiu i de tota la ciutadania quan es pateixin o 
detectin situacions d’aquesta mena.

Així també, el Govern, mitjançant el Pla integral del poble gitano, defineix polí-
tiques d’actuació específiques a favor del poble gitano de Catalunya, partint de reco-
manacions i evidències que han demostrat científicament tenir èxit en la promoció 
i la inclusió de les minories ètniques en general, i/o del poble gitano en particular. 
Aquest Pla preveu portar a terme accions per combatre qualsevol tipus de discrimi-
nació, i de manera específica, l’antigitanisme. S’està treballant la creació de la llei 
per eradicar l’antigitanisme i garantir els drets del poble gitano, la qual té per objec-
te prevenir i combatre l’antigitanisme en les seves diferents causes, formes i mani-
festacions, així com garantir plenament els drets de la comunitat gitana en tots els 
àmbits de la seva vida.

En un altre àmbit, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació recull en l’article 
37, apartat 2 que els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 (faltes greu-
ment perjudicials per a la convivència en el centre educatiu) que impliquin discri-
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minació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal 
o social dels afectats s’han de considerar especialment greus.

L’article 4.2 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència explicita, sobre la interpretació de les normes relatives als infants i ado-
lescents que s’ha d’eliminar, entre d’altres la discriminació per raó d’ètnia, que «Els 
poders públics han d’interpretar i aplicar aquesta llei garantint la igualtat en la di-
ferència dels infants i els adolescents d’ambdós sexes, per tal d’eliminar la discri-
minació sexista, per raó d’origen, color, idioma, religió, opinió política o d’una altra 
índole, ètnica o social, posició econòmica, condicions físiques, psíquiques o senso-
rials, estat de salut, naixement, orientació sexual o qualsevol altra condició personal 
pròpia o de llurs progenitors o representants legals.»

El Departament d’Educació, a partir del marc legal descrit i d’acord amb el Pla 
integral del poble gitano i amb l’objectiu de potenciar la igualtat d’oportunitats, 
l’equitat, la inclusió i la cohesió social, considera necessària una actuació ferma 
i global en relació amb el poble gitano. Cal aconseguir una bona escolarització, 
l’èxit educatiu de l’alumnat, afavorir la visibilitat i el coneixement de la seva cultu-
ra en els centres educatius, la seva integració i participació, i la superació de qual-
sevol situació de marginació i estereotip. L’èxit escolar de l’alumnat gitano millora 
la convivència i suposa un exemple positiu, un bon model per a la resta d’infants i 
adolescents i per a tot el poble gitano, perquè ajuda a continuar treballant per a la 
recuperació de l’interès per assistir i progressar a l’escola.

Per donar resposta a aquests objectius, el Departament d’Educació desenvolupa 
el Projecte específic de Promoció escolar per atendre l’alumnat del poble gitano. 
Aquest Projecte se situa en el marc més ampli i global com és el Pla integral del po-
ble gitano que impulsa el Govern de la Generalitat de Catalunya.

El Projecte Promoció escolar té els següents objectius: 
– Aconseguir l’escolarització plena de l’alumnat gitano a Catalunya a les dife-

rents etapes del sistema educatiu de Catalunya mitjançant la prevenció, diagnosi i 
actuació precoç contra l’absentisme escolar.

– Contribuir a l’èxit escolar i a la promoció sociolaboral de l’alumnat gitano.
– Potenciar la visibilització i els valors de la cultura gitana dins el currículum 

escolar i la vida del centre.
El projecte de Promoció escolar del poble gitano inclou una sèrie d’accions posi-

tives per compensar les desigualtats històriques que ha patit aquest poble i facilitar 
la seva promoció social i millora col·lectiva de la seva situació.

Per donar resposta a aquests objectius podem distingir: 
a) unes actuacions globals que van dirigides a aconseguir l’èxit educatiu de tot 

l’alumnat, a promoure la inclusió educativa dels alumnes amb necessitats educatives 
específiques, a promoure l’educació intercultural, a treballar la convivència i la co-
hesió social de tots els alumnes i les seves famílies, a fomentar la participació de les 
famílies en el procés educatiu dels seus fills.

b) altres mesures més específiques dirigides únicament a l’alumnat i les famílies 
del poble gitano.

Dins de les mesures més específiques del projecte de promoció escolar trobem 
la dotació de la figura del promotor/a escolar a les escoles amb un alt percentatge 
de població gitana i amb alt percentatge d’absentisme. El promotor/a és una figura 
específica pertanyent al poble gitano, que coneix els elements configuradors de la 
identitat d’aquest poble i d’altres derivats de la situació socioeconòmica, i la diversi-
tat d’expectatives de les famílies davant del fet escolar. És un referent positiu per a 
la comunitat gitana, coneix les entitats i les persones de respecte, i manté bona rela-
ció amb les famílies. Aquest/a professional forma part dels serveis educatius i ajuda 
a potenciar la participació de les famílies en l’educació, les informa sobre l’accés a 
l’oferta educativa i de lleure, i crea vincles entre la comunitat gitana, el centre edu-
catiu i el seu entorn.
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Cal esmentar que en el Projecte de promoció escolar intervenen altres agents 
educatius: els centres educatius, els serveis educatius, els agents socioeducatius im-
plicats en projectes comunitaris de l’entorn, que continuaran duent a terme les ac-
tuacions encaminades a aconseguir els objectius de la promoció escolar del poble 
gitano.

Des de l’any 2014 el Govern celebra una recepció institucional a la seva seu amb 
motiu del Dia Internacional del Poble Gitano amb diferents perfils del poble gitano: 
entitats, joves, centres educatius, estudiants, etc. El Govern ha iniciat els tràmits per 
declarar el dia 30 de juliol Dia de Lluita contra l’Antigitanisme. Així també, s’està 
tramitant la iniciativa de declarar el dia 26 de novembre Dia dels Gitanos de Catalu-
nya, amb l’objectiu de millorar el coneixement i trencar els estereotips d’una de les 
cultures que conviuen a Catalunya des de fa més de sis-cents anys, amb l’objectiu de 
contribuir a suprimir definitivament les barreres del rebuig, la intolerància i la mar-
ginació envers aquest col·lectiu social

També s’està treballant l’avantprojecte de la Llei per eradicar l’Antigitanisme i 
garantir els drets del poble gitano.

Amb la publicació de la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual 
s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de convivència en els centres 
educatius dins el marc del Projecte educatiu de centre, s’ha regulat l’obligatorietat 
per part dels centres educatius vinculats al Servei d’Educació de Catalunya d’elabo-
rar i implementar un projecte de convivència en el termini màxim de tres anys des 
de la publicació de la Resolució.

Entre d’altres continguts, el projecte de convivència de centre ha de concretar 
protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes greu-
ment perjudicials per a la convivència, entre el quals trobem el Protocol de preven-
ció, detecció i intervenció davant conductes d’odi i discriminació.

Durant el primer trimestre del curs 2018/2019 des del Departament d’Educació 
hem actualitzat a nivell de recursos, eines i fases d’intervenció l’esmentat Protocol 
de prevenció, detecció i intervenció davant de conductes d’odi i i discriminació. 
Aquest protocol té com a objectiu general dotar els centres educatius d’educació 
primària i secundària d’eines per prevenir, detectar conductes d’odi i discrimina-
tòries entre iguals i ofereix pautes per a la intervenció davant d’aquestes situacions 
que s’articulen en fases que contemplen actuacions adreçades a l’alumnat afectat, a 
les seves famílies i al grup de companys com ara l’elaboració d’un mapa de segu-
retat i d’un mapa protecció i acompanyament, el reconeixement i la reparació dels 
danys i la restauració de les relacions, entre altres, així com la cooperació de dife-
rents agents educatius.

Entre les conductes d’odi i discriminació que aborda l’esmentat protocol desta-
quem per la temàtica d’aquesta Proposta de Resolució: 

– Discriminació racial (per origen ètnic, racial o nacional): té lloc quan una per-
sona, o un grup humà, és tractada com a inferior per la seva pertinència a un de-
terminat grup racial o ètnic o pel seu lloc d’origen (racisme). En el cas que l’aversió 
es manifesti cap als estrangers, es parla de xenofòbia. Encara que estan relacionats, 
aquests dos conceptes no són ben bé el mateix, atès que el racisme és una ideolo-
gia de superioritat d’un grup sobre un altre, mentre que la xenofòbia constitueix un 
sentiment de rebuig.

El Govern ha elaborat les unitats didàctiques sobre la història, valors i tradicions 
del poble gitano de Catalunya. Aquestes unitats didàctiques suposen la inclusió de 
la cultura gitana als continguts curriculars, per tal de ser una nova i eficaç estratègia 
educativa que generi dinàmiques afavoridores de la cohesió social i el reconeixe-
ment mutu entre la comunitat gitana i la resta de la societat catalana.

Des de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa es col-
labora amb la Fundació Privada Pere Closa en la difusió de la cultura gitana mitjan-
çant la difusió dels contes populars gitanos, la seva història i la seva llengua: 
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– Contes Rromane (educació primària)
– Qui som els Roma (educació secundària)
Així mateix, en el marc del Pla ntegral del poble gitano es posaran a l’abast de 

tots els centres unes unitats didàctiques que suposen la inclusió de la cultura gitana 
als continguts curriculars, per tal de ser una nova i eficaç estratègia educativa que 
generi dinàmiques afavoridores de la cohesió social i el reconeixement mutu entre 
la comunitat gitana i la resta de la societat catalana.

Aquesta programació parla de la voluntat de celebrar els 600 anys de la presència 
documentada dels primers gitanos i gitanes a Catalunya i de la necessitat de la in-
corporació de la cultura gitana als continguts escolars. Així mateix, aquest conjunt 
d’unitats didàctiques té també la voluntat de trencar els perjudicis i estereotips, que 
encara avui persegueixen el Poble Gitano, i denunciar un tracte que no ha estat just 
respecte a aquesta comunitat al llarg de la història.

En aquest marc, es pretén abordar diferents elements culturals d’aquest col·lectiu 
per fer visible el Poble Gitano dins l’escola. Es presenta, doncs, en forma de guia 
didàctica, una proposta transversal per desenvolupar al llarg dels tres cicles de l’edu-
cació primària.

Endemés, s’estan executant programes específics d’intervenció per a contribuir 
a la inclusió social del col·lectiu de gitanos migrants i a la cohesió social dels seus 
entorns, com per exemple el projecte Romest.

Pel que fa al Departament d’Educació, en el marc del Projecte de promoció es-
colar, mitjançant la contractació de la Fundación Secretariado Gitano, garanteix 
l’atenció als centres educatius amb un alt percentatge d’alumnat gitano de l’est de 
la ciutat de Badalona a través d’un promotor/a tècnic d’intervenció socioeducativa.

Des del Pla integral del poble gitano es promou la implementació d’actuacions 
educatives d’èxit, així com altres mesures destinades a la prevenció de l’absentisme 
escolar i l’èxit educatiu de l’alumnat gitano. Són actuacions educatives reconegudes 
per la comunitat científica internacional que aconsegueixen els millors resultats en 
l’aprenentatge instrumental i en la convivència en qualsevol context on s’apliquen.

El Departament d’Educació, d’acord amb el Pla integral del poble gitano i amb 
l’objectiu de potenciar la igualtat d’oportunitats, l’equitat, la inclusió i la cohesió so-
cial, considera necessària una actuació ferma i global en relació amb el poble gita-
no. Cal aconseguir una bona escolarització, l’èxit educatiu de l’alumnat, afavorir la 
visibilitat i el coneixement de la seva cultura en els centres educatius, la seva inte-
gració i participació, i la superació de qualsevol situació de marginació i estereotip.

El Departament d’Educació, per aconseguir els objectius del Projecte promoció 
escolar del poble gitano que hem detallat anteriorment, dota als centres educatius 
amb un alt percentatge d’alumnat gitano d’un suport extraordinari que ajudi a pro-
moure el valor de l’escolarització entre les famílies gitanes, col·labori en el segui-
ment de l’assistència a l’escola de l’alumnat, fomenti la relació entre la família i l’es-
cola, orienti el professorat i li faciliti l’apropament a les famílies.

Amb aquest finalitat, el projecte de promoció escolar promou que aquesta tasca 
la realitzi un equip de professionals d’ètnia gitana, els promotors i promotores es-
colars, atès que: 

– Garanteix una especial incidència en les famílies gitanes fomentant l’apropa-
ment al procés educatiu dels seus fills i promou la seva relació amb l’entorn edu-
catiu.

– La trajectòria professional dels promotors i promotores escolars ha estat reco-
neguda per la comunitat gitana i les entitats dels territoris on es desenvolupa el pro-
jecte, sent un referent positiu per a les famílies, requisit imprescindible per dur a bon 
terme les actuacions del projecte.
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Aquest projecte s’està desenvolupament des del curs 2008-2009 i en l’actualitat 
es porta a terme en les localitats relacionades en la taula següent: 

Localitat d’actuació
Serveis territorials / Consorci 
d’Educació de Barcelona

Badalona (Sant Roc)

Barcelona-Comarques
Badalona (est)

L’Hospitalet de Llobregat

Sant Adrià de Besòs 

El Prat de Llobregat (Sant Cosme) Baix Llobregat

Gràcia

Consorci d’Educació de 
Barcelona

Nou Barris (Roquetes, Torre Baró, Ciutat Meridiana) 

Sant Andreu

Sants-Montjuïc (Hostafrancs, La Marina)

Sant Martí (Besòs-Maresme, La Pau)

Figueres (barri Bon Pastor) Girona
Girona (Font de la Pólvora)

Lleida ciutat (barri antic i Santa Maria Gardeny)
Lleida

Lleida comarques (centres de Balaguer, Bellcaire 
d’Urgell, Bellpuig, La Fuliola, Mollerussa, Tàrrega)

Terrassa Vallès Occidental

El Consell Interuniversitari de Catalunya va aprovar fa un any l’acord per in-
crementar l’accés d’estudiants del col·lectiu gitano als estudis oficials de grau de les 
universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic-Universitat Central de Cata-
lunya. L’acord estableix que es reservarà una plaça a cada titulació per als estudiants 
d’aquesta comunitat que estiguin inclosos en qualsevol de les mesures vinculades 
amb estudis postobligatoris del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social.

En una altra vessant, el Siklavipen Savorença és un projecte de la Fundació Pri-
vada Pere Closa, de caire socioeducatiu que està adreçat a la població gitana. Es 
treballa amb nens/es i joves gitanos, les seves famílies, els centres educatius i les 
entitats i els serveis de cada zona d’actuació o barri on està implantat. La fita pri-
mordial és ajudar a aconseguir l’èxit escolar als nens/es i joves gitanos, basant-se en 
la incorporació i el foment de la normalitat educativa.

Es desenvolupa en zones que presenten un nombre més elevat de persones d’èt-
nia gitana, més concretament a Badalona Sud, Sant Adrià del Besòs (barri de la 
Mina), Barcelona (Besòs-Maresme), L’Hospitalet de Llobregat (barri de la Florida) 
i a Lleida.

El Departament d’Educació col·labora amb la concessió d’una comissió de ser-
veis d’un docent per tal que executi el projecte i facilita la coordinació amb els cen-
tres educatius.

El Servei d’Educació al Llarg de la Vida té entre els seus objectius incrementar 
el nombre d’estudiants que finalitzen estudis post-obligatoris, inclosos els estudiants 
de la població adulta gitana.

En aquesta línia, s’ofereixen diferents ensenyaments des dels 128 centres de for-
mació d’adults dependents del Departament d’Educació, per fomentar a totes les 
persones i a les persones del poble gitano la continuïtat formativa i les noves opor-
tunitats d’èxit educatiu: entre ells, ensenyaments de llengües catalana i castellana, 
de llengua estrangera, de competència digital i de preparació per a l’accés a cicles 
formatius.
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Són especialment rellevants els ensenyaments reglats que s’ofereixen i que con-
dueixen a l’obtenció de certificacions i/o titulacions i a l’accés a d’altres estudis dins 
el sistema educatiu de referència. Entre els ensenyaments reglats s’ofereix el graduat 
en educació secundària per a les persones adultes, que facilita l’obtenció del títol de 
graduat en educació secundària obligatòria, el cicle de formació instrumental i el 
curs d’accés directe als cicles formatius de grau mitjà.

El curs 2018-2019 s’han ofert 266 grups per a l’ensenyament de graduat en edu-
cació secundària per a les persones adultes (GESO) als centres de formació d’adults 
dependents del Departament d’Educació, amb un total de 9.310 places, aproximada-
ment. Les matrícules del curs 2017-2018 al GESO als centres públics van ser d’un 
total de 7.520 persones.

Des del Govern es potencia la xarxa associativa gitana, es dona suport via sub-
vencions, cessió d’espais, suport en l’organització d’actes, espais de diàleg, etc.

Barcelona, 26 de juliol de 2019
Chakir El Honrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 375/XII, sobre l’equiparació 
laboral i retributiva dels docents del Cos de Professors Tècnics 
de Formació Professional al Cos de Professors d’Ensenyament 
Secundari
290-00347/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44269 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 375/XII, sobre 
l’equiparació laboral i retributiva dels docents del Cos de Professors Tècnics de 
Formació Professional al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari (tram. 290-
00347/12), us informo del següent:

La disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Edu-
cació (LOE) estableix dins de la funció pública docent el cos de professors tècnics 
de formació professional per desenvolupar funcions en la formació professional.

La creació d’un cos únic de professors de formació professional emmarcats en 
el subgrup A1 d’acord amb l’establert a l’article 76 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, pel el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, no és competència de la Generalitat de Cata-
lunya.

Atès els vigents requisits de titulació per accedir a l’esmentat cos docent i les 
funcions docents que desenvolupen, es podria considerar adient que als docents 
d’aquest cos se’ls pogués classificar en el subgrup A1.

És per això, que fins assolir aquesta modificació es podria acordar l’establiment 
d’un complement retributiu d’equiparació de retribucions dels dos cossos docents 
esmentats, però la situació actual de pròrroga pressupostària no permet l’equipara-
ció progressiva de salaris entre Professors Tècnics de Formació Professional (A2) i 
Professors d’Ensenyament Secundari (A1), mitjançat un complement.

També cal tenir en compte que les mesures relacionades amb les condicions la-
borals del personal docent s’han d’aprovar en la mesa sectorial de personal docent 
no universitari atès que és l’organisme de negociació existent per gestionar les de-
mandes laborals del personal docent, on l’administració ha manifestat reiteradament 
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la voluntat de negociar-les tan bon punt es conegui la disponibilitat pressupostària 
amb l’aprovació del nou pressupost, i buscant la coincidència en les prioritats entre 
l’administració i els sindicats.

Barcelona, 31 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 376/XII, sobre l’ampliació de 
places d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans
290-00348/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44270 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 376/XII, sobre 
l’ampliació de places d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans (tram. 
290-00348/12), us informo del següent:

Des del Departament d’Educació es vol facilitar a la població adulta del Baix 
Llobregat en general, i a la de Viladecans, en particular, l’accés a la formació en 
llengua anglesa en diverses modalitats.

Tenint en compte la demanda d’escolarització, des del Departament d’Educació 
s’han endegat diverses actuacions per ampliar l’oferta d’idiomes en diverses moda-
litats:

1. L’Institut Obert de Catalunya ofereix la possibilitat de cursar tots els nivells 
d’anglès a distància i permet ampliar de manera considerable l’oferta d’ensenyament 
de la llengua anglesa arreu del país.

2. Els Centres de Formació d’Adults ofereixen l’ensenyament del nivell bàsic 
d’anglès A1 i A2 en tres cursos.

Barcelona, 31 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 377/XII, sobre l’eliminació 
dels mòduls prefabricats i la construcció d’un edifici definitiu per a 
l’Escola Ponent de Tarragona
290-00349/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44271 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 377/XII, sobre l’eli-
minació dels mòduls prefabricats i la construcció d’un edifici definitiu per a l’Escola 
Ponent de Tarragona (tram. 290-00349/12), us informo del següent:

Actualment les projeccions demogràfiques posen de manifest un descens de les 
necessitats d’escolarització a la ciutat de Tarragona, no obstant, en el cas que es pro-
dueixi un increment en les necessitats d’escolarització, ja sigui per nous projectes 
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urbanístics a la zona o per famílies nouvingudes al barri on està ubicada l’Escola 
Ponent, es podrà estudiar la possibilitat de construir un nou edifici, amb l’aprovació 
de l’acord de Govern corresponent.

Des del Departament d’educació es potencia la coordinació i la col·laboració en-
tre els diferents departaments de la Generalitat implicats en el projecte.

Des del Departament d’Educació es programa l’oferta de llocs escolars tenint en 
compte la planificació escolar elaborada en el marc de la Taula de Planificació Es-
colar de la ciutat de Tarragona

Barcelona, 30 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 378/XII, sobre la construcció 
d’un edifici per a l’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges
290-00350/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44272 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 378/XII, sobre la 
construcció d’un edifici per a l’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges 
(tram. 290-00350/12), us informo del següent:

L’ampliació de l’Institut Escola Francesc Cambó de Verges està planificada en el 
Pla d’Infraestructures Educatives previst pel Departament d’Educació. L’execució 
de les obres es realitzarà en funció de la disponibilitat pressupostària.

Barcelona, 30 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 492/XII, sobre el millorament 
de les condicions de treball i seguretat dels operadors jurídics a 
l’edifici dels jutjats de Sabadell
290-00455/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 44212 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 492/XII, sobre el 
millorament de les condicions de treball i seguretat dels operadors jurídics a l’edifici 
dels jutjats de Sabadell (tram. 290-00455/12), us informo del següent:

Les elevades temperatures enregistrades la darrera setmana de juny van provo-
car que el cap de setmana del 29 i 30, el sistema de climatització de l’edifici judi-
cial de Sabadell, que es trobava funcionant en règim continuat, patís una aturada. 
Aquest fet va provocar que les temperatures dins l’edifici judicial dilluns dia 1 de 
juliol superessin els nivells de confort que marca la normativa.



BOPC 406
5 de setembre de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 97 

Mentre es realitzaven les tasques de reparació de l’avaria i es normalitzaven les 
temperatures es va comunicar i aplicar el Protocol intern sobre les mesures preventi-
ves i pal·liatives per combatre el desconfort climàtic en equipaments judicials, adop-
tat el 2 de juliol d’enguany, que recull un conjunt de mesures a aplicar de manera 
gradual, en funció de les temperatures que es registressin i que preveu la realització 
de pauses i la reducció de la jornada ordinària de treball en funció dels mesuraments 
enregistrats.

L’avaria del sistema de climatització de Sabadell ha afectat dos dels quatre com-
pressors. Un d’ells ja s’ha reparat i els altres tres funcionen correctament. Per tant 
ja s’ha aconseguit baixar la temperatura i estabilitzar-la dins de la franja normativa 
de temperatura de confort. En el quart compressor, un cop reparades les dues fuites 
que s’hi van trobar, s’ha pressuritzat amb nitrogen, per verificar que la reparació és 
correcta i que es pot tornar a carregar amb gas el circuit. Els tècnics de manteni-
ment segueixen treballant en els ajustos del sistema de climatització de l’edifici ju-
dicial de Sabadell i les temperatures es troben dins de la normativa a tots els jutjats, 
incloent-hi els ubicats a la façana més insolada.

Així mateix, cal tenir en compte que per l’Acord de Govern d’11 de desembre 
de 2018 que aprova el Pla Econòmic Financer (PEF), s’ha establert una consignació 
de 3.100.000 € amb la finalitat de renovar tot el sistema de climatització. En aquests 
moments s’ha licitat ja la redacció del projecte de reforma de la instal·lació de cli-
matització i ha finalitat el període de presentació d’ofertes. Es preveu que s’adjudiqui 
aquest contracte durant el mes de setembre. Un cop es disposi del projecte es licitarà 
l’execució de l’obra que es preveu iniciar a mitjans del 2020.

Per la seva banda, el Protocol intern del Departament entorn a les mesures pre-
ventives i pal·liatives per combatre el desconfort climàtic en equipaments judicials, 
abans esmentat, preveu accions de protecció de la salut de col·lectius de professio-
nals, treballadors i funcionaris de l’administració de justícia, operadors jurídics i 
usuaris d’equipaments judicials en situacions de temperatures elevades provocades 
per onades de calor:

Així, s’hi recull que el Departament de Justícia practicarà mesuraments diaris 
als espais judicials en risc de desconfort climàtic. Segons el resultat dels mesura-
ments s’aplicaran gradualment les següents accions:

a) Si el mesurament dels espais que conformen el lloc de treball del funciona-
ri/a se situen per sobre dels 27º, les oficines judicials aplicaran les següents accions 
preventives:

a.1. Reducció de la jornada laboral de 09:00 a 14:00, sens perjudici de la cober-
tura del servei de guàrdia i l’atenció del servei de recepció de documentació.

a.2. Realització de pauses de quinze minuts cada dues hores de treball.
b) Si el mesurament dels espais que conformen el lloc de treball del funciona-

ri/a se situen per sobre dels 30º, les oficines judicials aplicaran les següents mesures 
preventives:

b.1 Seguir aplicant les mesures assenyalades en l’apartat a) anterior.
b.2 Determinar la rotació d’horari presencial dels funcionaris/es que integren 

l’oficina judicial, de forma que romanguin al seus respectius llocs de treball mà-
xim 2,5h i garantint l’obertura al públic del jutjat en l’interval de 09:00 a 14:00. En 
qualsevol cas, la plantilla haurà de ser suficient per donar cobertura als judicis. Així 
mateix, també s’haurà de donar cobertura al servei de guàrdia i a l’atenció del servei 
de recepció de documentació.

Cal tenir present que en tots aquest casos, el lletrat de l’Administració de Justícia 
coordinarà l’aplicació de les mesures preventives i pal·liatives a les oficines judicials 
d’acord amb el requeriments organitzatius de l’oficina judicial, en cada cas.

c) Si el mesurament dels espais judicials se situen per sobre dels 33º, el Depar-
tament, mitjançant els seus òrgans territorials competents, exclourà l’espai de refe-
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rència com àrea d’activitat on puguin romandre funcionaris/es, operadors jurídics i 
persones usuàries de les instal·lacions per un temps prolongat de temps.

Les persones que per les seves condicions físiques i de salut acreditables mostrin 
major sensibilitat i intolerància a la calor estaran exemptes de presencialitat en el 
seu lloc de treball d’ençà es mesurin els 27º en l’espai judicial d’afectació. A aquests 
efectes, el funcionari/a afectat subjecte a aquestes condicions particulars presentarà 
el certificat mèdic o document acreditatiu corresponent al lletrat de l’òrgan judicial 
d’adscripció, per tal de garantir una organització efectiva de l’oficina judicial d’acord 
amb les pautes dels apartats a), b) i c) descrits. El lletrat de l’Administració de justí-
cia trametrà aquesta documentació al Departament, a través dels òrgans territorials 
competents a l’efecte.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 13/XII, sobre la pobresa infantil
390-00013/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 44368 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 13/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la pobresa infantil us trameto l’informe de compliment següent:

Sobre doblar el pressupost per al 2019 en inversió directa en polítiques d’infància 
i famílies respecte del pressupostat el 2018, cal dir que, fins al moment, la situació 
de pròrroga pressupostària no ha permès l’increment desitjat. Tanmateix, el pressu-
post final de la Direcció General de Famílies i de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència del 2018 ha estat de 317,79 M/€ que respecte al pressu-
post previst inicialment va suposar un increment de 31,23%. 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 hem treballat amb 
UNICEF en el disseny d’una metodologia per quantificar la despesa pública desti-
nada a la Infància.

El Govern català adaptarà i aplicarà una metodologia pionera desenvolupada 
per UNICEF que permet mesurar la inversió en la infància en els pressupostos pú-
blics. L’eina es va presentar el passat 6 de juny. La Generalitat de Catalunya incor-
porarà aquesta metodologia d’UNICEF com un exercici més de transparència i de 
compromís per prioritzar les polítiques que garanteixen els drets dels infants i els 
adolescents en tots els àmbits, així com l’apoderament i la creació d’oportunitats 
per al jovent. UNICEF inclou, des de fa anys, l’anàlisi de les finances públiques en 
clau d’infància com a part de la seva actuació. La proposta metodològica elaborada 
a partir d’altres experiències internacionals, serveix per identificar i quantificar la 
dotació econòmica que les administracions públiques destinen a la infància. Alhora 
és un punt de partida per poder realitzar altres anàlisis com ara l’impacte que tenen 
aquests recursos en la infància, i fins a quin punt són ateses les necessitats dels nens 
i nenes en situació de vulnerabilitat. El Govern de la Generalitat ha col·laborat amb 
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UNICEF aportant les dades del pressupost català del 2017 per tal de realitzar un 
exercici pilot. De cara a futurs exercicis, els departaments l’adaptaran per aplicar-la 
a cadascun dels seus programes. Un cop completada aquesta adaptació, l’objectiu 
és que els pressupostos de la Generalitat incorporin cada any el càlcul específic de 
la despesa en la infància, complint així amb el compromís de transparència i rendi-
ment de comptes. La mirada transversal d’aquesta metodologia aportarà una visió 
més ajustada de la inversió que el Govern destina a aquesta matèria, i alhora con-
tribuirà a millorar la planificació i avaluació de les polítiques públiques adreçades a 
la infància. L’aplicació d’aquesta eina suposarà un factor clau per poder quantificar 
objectivament la inversió i més endavant poder fer comparatives amb altres admi-
nistracions de l’Estat i de la Unió Europea.

Per tal d’enfortir les polítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió social infan-
til a partir d’una estratègia integral que sigui els infants al centre de tota acció us fem 
saber que estem treballant en l’informe d’avaluació del Pla d’Atenció Integral a la 
Infància i l’adolescència (P.I.A.I.A.) 2015-2018 que encara no s’ha fet públic per tro-
bar-se en fase d’anàlisi de resultats. El passat mes d’abril es va celebrar la reunió de  
la Comissió Tècnica on es va tancar l’informe i està pendent d’aprovació per part  
de la Taula Nacional.

A més, ja hem iniciat les actuacions necessàries per elaborar el Pla Integral 2019-
2022 i la seva corresponent aprovació. Aquestes actuacions passen per l’avaluació 
del primer Pla Integral, analitzant els punts forts i febles del mateix, a més dels re-
sultats. A partir d’aquí s’està fent una revisió del seu plantejament per a la discussió 
en els Òrgans competents per a la seva aprovació, que són la Comissió Tècnica de la 
Taula Nacional i posterior convocatòria de la Taula Nacional.

Des de 2011, quan es deixa sense efecte la prestació econòmica universal per in-
fant a càrrec, a través de la disposició addicional tretzena de la Llei 6/2011, del 27 de 
juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011, i posteriors lleis 
de pressupostos, s’obre anualment convocatòria per a la concessió de l’ajut econòmic 
per naixement, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d’ingressos de la unitat 
familiar, amb l’objectiu d’afavorir les famílies amb més dificultats econòmiques per 
tal de prevenir possibles situacions de vulnerabilitat

Aquest ajut per naixement a les famílies és d’un sol pagament i està sotmès al 
nivell de renda de les famílies, que actualment està xifrat en 16.000 € que es mul-
tipliquen per un coeficient en funció del nombre de persones que integren la unitat 
familiar.

Reglamentàriament, està previst incloure com a situacions d’excepcionalitat con-
templades a l’article 7.3 de la llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de 
ciutadania, aquelles situacions de famílies amb risc de menors d’edat a càrrec:

1. Tenen dret a la prestació de renda garantida, excepcionalment, les persones 
que no compleixen els requisits establerts però en les quals concorren circumstàn-
cies extraordinàries per les quals es troben en una situació d’especial necessitat.

2. Als efectes d’aquest Decret, s’entén per situació d’especial necessitat d’urgèn-
cia, d’acord amb la definició establerta a l’article 12 de la llei 13/2006, com a qual-
sevol contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i 
que li impedeix de fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o per 
al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o la unitat de convi-
vència a la qual pertany; persones que els cal una actuació de suport i urgència per 
causes objectives alienes a la seva voluntat com de desnonament o pèrdua de l’habi-
tatge immediat, violència masclista, malalties greus sobrevingudes, risc dels menors 
d’edat a càrrec o d’altres anàlogues que impliquin trobar-se en situació d’exclusió 
social imminent.

En primer lloc, dir que és d’hora encara per valorar l’impacte de la renda garan-
tida de ciutadania en la lluita contra la pobresa infantil tenint en compte que la seva 
implantació va començar a partir del setembre de 2017. Tot i això, podem valorar 
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com a moderadament satisfactori que, a hores d’ara, la xifra de menors que aquesta 
prestació empara (amb dades setembre 2018) és de 25.643. Un gairebé 38% de les 
68163 persones més que integren les 27.132 unitats familiars beneficiàries actuals. 
L’import de la prestació referenciada per l’IRSC es reforça notablement amb els in-
crements per cada membre addicional (menors inclosos): 292 euros pel primer, 73 
pel segon i tercer i 80 pel quart, fins arribar al topall dels 1122€. El 2018 s’ha incor-
porat l’augment d’import des de 15 de setembre que ha suposat un increment d’uns 
50 euros mensuals per cada menor membre de la unitat familiar.

Cal esmentar també que la Llei 14/2017 preveu en el seu marc normatiu que cap 
de les beques escolars (menjador, lleure, transport o d’altres) sigui ni computable a 
efectes d’accés a la prestació, ni deduïble d’aquest.

Considerem que el conjunt d’actuacions formen un cos discriminador positiu per 
les famílies amb fills a càrrec, tal i com s’especifica a la llei on es diu que la renda 
garantida de ciutadania és, tal i com figura en el preàmbul de la Llei 14/2017, una 
prestació amb un caràcter de política familiar molt marcat, que protegeix les famí-
lies i els infants de les situacions de vulnerabilitat. El caràcter integral de la presta-
ció dona resposta també a la pobresa infantil que es deriva de l’existència de famí-
lies amb fills en situació de pobresa extrema.

D’altra banda, es fa menció específica a les famílies monoparentals en l’article 
que regula la complementarietat amb rendes del treball (art.4.1), on es fa compati-
ble i complementària amb les rendes del treball a temps parcial, per a les famílies 
monoparentals amb fills a càrrec de manera singular i prioritària. A més, s’està ela-
borant el reglament de desplegament de la llei on s preveu incorporar la compatibi-
litat amb contractes a temps parcial pel col·lectiu de famílies nombroses. En el ma-
teix decret es regularà la concessió excepcional de la renda garantida de ciutadania 
en el cas de no complir els requisits quan hi hagi risc social dels menors a càrrec 
del titular, amb informe preceptiu dels serveis socials referents i de l’òrgan tècnic.

Per últim, afegir que tots aquells casos en els que els serveis socials bàsics de 
referència consideren d’urgència per a famílies en situació d’exclusió amb menors a 
càrrec, estan sent tractats com a tals, donant-los prioritat en la gestió de la resolució 
de la prestació, tal i com ja expressa l’article 7.3 de la Llei 14/2017.

Pel que fa a les places becades o gratuïtes de casals i colònies, des del 2014, la 
Direcció General de Joventut impulsa un programa d’ajuts econòmics per accedir a 
les activitats d’educació en el lleure i promoure, d’aquesta manera, la inclusió d’in-
fants i adolescents en risc o situació d’exclusió social. Aquest programa compta amb 
un pressupost anual consolidat de 1.150.000 €, beneficia més 8.000 infants i adoles-
cents i es desenvolupa mitjançant dues línies d’actuació diferenciades:

– El finançament de beques per incloure infants i adolescents en situació de vul-
nerabilitat en activitats organitzades per la pròpia administració durant el període 
de vacances escolars d’estiu.

– La subvenció a les principals federacions i moviments d’educació en el lleure 
perquè incloguin infants i adolescents en situació de vulnerabilitat en les activitats 
educatives que duen a terme durant tot l’any.

En relació amb les activitats d’educació en el lleure impulsades per la pròpia ad-
ministració, cal fer referència al programa de colònies L’estiu és teu, organitzat per 
l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) als albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs 
Socials de Catalunya (Xanascat). Des de l’any 2014, aquest programa inclou una 
bossa especial de beques de suport per a infants i adolescents de famílies que reben 
atenció dels serveis socials dels ens locals.

Els seus beneficiaris gaudeixen d’una bonificació que oscil·la entre el 65% i el 
100% del preu de venda públic de l’estada. L’any 2014, el pressupost consignat per a 
la bossa de beques de l’Estiu és teu va ser de 300.000 euros i, posteriorment, es va 
ampliar fins els 550.000 euros (anys 2015, 2016, 2017 i 2018).
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Quant al nombre de beneficiaris, actualment, se situa al voltant dels 1.300 anuals 
(una xifra que correspon, aproximadament, al 25% del total de participants del pro-
grama).

En relació amb la subvenció a les principals federacions i moviments d’educació 
en el lleure, i també des del 2014, la Direcció General de Joventut consigna una par-
tida pressupostària específica per sufragar beques destinades a garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a les activitats de les entitats. Es tracta d’una partida que 
s’ha de destinar exclusivament a oferir beques i ajuts a infants i adolescents en situa-
ció de vulnerabilitat i que les entitats han de justificar de forma separada.

Durant el període 2014-2018 aquesta partida (que inicialment es va plantejar com 
una mesura excepcional i es finançava amb la recaptació del sorteig de la Grossa de 
Cap d’Any) s’ha transformat en un suport estructural i s’ha consolidat plenament en 
els pressupostos. Actualment, aquest suport es vehicula mitjançant la línia Q41 de  
la Convocatòria ordinària de subvencions a projectes i entitats del Departament  
de Treball Afers Socials i Famílies (COSPE).

D’altra banda, i també durant el període 2014-2018, aquesta partida econòmica 
s’ha incrementat progressivament (500.000 euros l’any 2014, 510.000 euros el 2015 
i 600.000 euros els anys 2016, 2017 i 2018). Així mateix, s’ha ampliat i diversificat 
el nombre d’entitats destinatàries, de manera que s’ha aconseguit fer una distribució 
territorial més equitativa dels ajuts. També s’ha millorar la transparència en el sis-
tema d’atorgament, fixant amb més claredat els requisits a acreditar i demanant una 
justificació documental més precisa i estandarditzada del seu compliment.

Quant al nombre de beneficiaris, se situa al voltant dels 7.000 anuals.
A continuació, resumim amb dues taules l’evolució de les partides econòmiques 

i del nombre de persones beneficiàries de totes dues línies durant el període 2014-
2018

Suport econòmic per a la participació d’infants en risc o situació 
d’exclusió social en activitats d’educació en el lleure

Any 2014 2015 2016 2017 2018

Beques a entitats 
d’educació en el lleure 500.000 510.000 600.000 600.000 600.000

Bonificacions de 
L’estiu és teu 300.000* 550.000* 550.000 550.000 550.000

Total 800.000 1.060.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000

* Els anys 2014 i 2015 no es va executar tot el pressupost ja que les sol·licituds de beques van ser inferiors a les 
inicialment previstes i pressupostades

Beneficiaris dels ajuts per participar en activitats d’educació en el lleure

Any 2014 2015 2016 2017 2018

Beques a entitats 
d’educació en el lleure 4.000 3.233 8.101 7.141 7.000**

Bonificacions de 
L’estiu és teu 229* 804* 1137 1313 1.350**

Total 4.229 4.037 9.238 8.454 8.350**

* Els anys 2014 i 2015 no es va executar tot el pressupost ja que les sol·licituds de beques van ser inferiors a les 
inicialment previstes i pressupostades

** Xifres provisionals, a l’espera de fer el tancament definitiu de l’exercici

En quant als plans educatius d’entorn, el Departament d’Ensenyament amb la 
finalitat d’aprofundir i avançar en la coresponsabilitat educativa ha iniciat aquest 
curs un pilotatge amb cinc ajuntaments de municipis que estan duent a terme plans 

1. Programa per a la participació en igualtat de condicions a les activitats d’educació en el lleure
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educatius d’entorn. Aquest pilotatge suposarà incrementar els recursos destinats a 
aquests plans (tant humans com materials).

A més, des del curs 2014-2015 el Departament d’Educació ha implantat un nou 
model per a la concessió d’ajuts de menjador escolar amb l’objectiu d’homogeneïtzar 
les convocatòries que publica cada Consell Comarcal, per assolir una major equitat 
en la concessió dels ajuts.

Des d’aquell curs, tot alumne que acompleix els requisits ha obtingut l’ajut cor-
responent, donat que ha estat garantida la dotació pressupostària suficient per a co-
brir totes les sol·licituds que acompleixen els requisits, inclosos també els alumnes 
d’educació secundària obligatòria que estudien en centre amb horari compactat i que 
tenen menjador escolar.

D’altra banda, des del curs 2016-2017, el llindar econòmic que es pren en consi-
deració per a la concessió de l’ajut de menjador és el Llindar de risc de pobresa de 
Catalunya, proporcionat per l’Idescat, que es va actualitzant cada any.

Per al curs 2019-2020, des del Departament s’ha estat treballant en el supòsit 
d’un nou escenari, amb un nou tipus d’ajut de menjador que cobriria el 80% del preu 
autoritzat, per als casos en què la renda i el patrimoni fossin 0,6 vegades el fixat 
per obtenir un ajut del 50%. El nou tram havia de permetre donar resposta a un bon 
nombre de sol·licitants que actualment tenen l’ajut del 50% i que estan en situació 
d’exclusió econòmica, sense haver d’entrar a considerar cap situació afegida de risc 
social. Aquest nou escenari comporta disposar d’un nou pressupost.

El Pla de Salut 2016-20202 recull que la proporció de població que viu per sota 
del llindar de risc de pobresa ha passat del 18,4% l’any 2009 al 20,9% l’any 2014. 
Més d’un milió i mig de persones se situen per sota del llindar de risc de pobresa. 
El patró de la pobresa per grups d’edat ha canviat durant el període de recessió eco-
nòmica: l’any 2008 la població de 65 anys i més era el grup amb un risc de pobresa 
més elevat, mentre que l’any 2014 la taxa de risc de pobresa és més elevada en la 
població de menys de 16 anys, seguida de la població de 16 a 64 anys i, finalment, 
la població de 65 anys i més.

El període 2008-2014 també s’ha caracteritzat per un augment de les llars que 
pateixen privació material greu. L’exposició a situacions de privació durant la infàn-
cia s’associa a pitjors resultats en salut a curt i mitjà termini, i aquests són més irre-
versibles com més precoç i intensa és l’exposició a les situacions adverses.

Catalunya té uns bons indicadors globals de salut tant de l’etapa infantil i de 
l’adolescència, però existeixen problemes de salut específics d’aquestes edats que 
han augmentat en els darrers anys i que, tot sovint es concentren en persones en si-
tuació de vulnerabilitat. La vulnerabilitat pot estar relacionada amb les condicions 
biològiques, psicològiques, econòmiques i socials que condicionen la salut. La in-
fància i l’adolescència són etapes vitals per al desenvolupament de la persona, i la 
forma de detectar, prevenir i tractar els problemes de salut que s’hi presenten és de-
terminant pel futur de la persona en la vida adulta, tant en l’àmbit personal i familiar 
com social i laboral.

La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del sistema nacional de sa-
lut, estableix a l’article 7.1 que el catàleg de prestacions del sistema nacional de salut 
té per objecte garantir les condicions bàsiques i comunes per a una atenció integral, 
continuada i en el nivell d’atenció adequat; que es consideren prestacions d’atenció 
sanitària del sistema nacional de salut els serveis o conjunt de serveis preventius, 
diagnòstics, terapèutics, de rehabilitació i de promoció i manteniment de la salut 
adreçats als ciutadans; i assenyala, finalment, les prestacions que ha d’incloure el 
catàleg.

2. Pla de salut 2016-2020: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/pla-de-salut-2016-2020/

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/pla-de-salut-2016-2020/


BOPC 406
5 de setembre de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 103 

El Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de 
serveis comuns del sistema nacional de salut i el procediment per a la seva actua-
lització, en l’Annex II sobre la cartera de serveis comuns d’atenció primària, l’arti-
cle 9, regula que l’atenció a la salut bucodental comprèn les activitats assistencials, 
diagnòstiques i terapèutiques, així com les de promoció de la salut, educació sanità-
ria i preventives adreçades a l’atenció en la salut bucodental. La indicació d’aquesta 
prestació la fan els odontòlegs i especialistes en estomatologia.

L’atenció bucodental en atenció primària té el contingut següent:
9.1. Informació, educació per a la salut i, si s’escau, ensinistrament en matèria 

d’higiene i salut bucodental.
9.2. Tractament de processos aguts odontològics, entenent per tals els processos 

infecciosos i/o inflamatoris que afecten l’àrea bucodental, traumatismes osseoden-
taris, ferides i lesions a la mucosa oral, així com la patologia aguda de l’articulació 
temporomandibular. Inclou consell bucodental, tractament farmacològic de la pato-
logia bucal que ho requereixi, exodòncies, exodòncies quirúrgiques, cirurgia menor 
de la cavitat oral, revisió oral per a la detecció precoç de lesions premalignes i, si 
s’escau, biòpsia de lesions mucoses.

9.3. Exploració preventiva de la cavitat oral en dones embarassades: inclou ins-
truccions sanitàries en matèria de dieta i salut bucodental, acompanyades d’ensi-
nistrament en higiene bucodental, i aplicació de fluor tòpic d’acord a les necessitats 
individuals de cada dona embarassada.

9.4. Mesures preventives i assistencials per a la població infantil d’acord amb els 
programes establerts per les administracions sanitàries competents: aplicació de flu-
or tòpic, obturacions, segellats de fissures o altres.

9.5. Es consideren exclosos de l’atenció bucodental bàsica els tractaments se-
güents:

9.5.1. Tractament reparador de la dentició temporal.
9.5.2. Tractaments ortodòntics.
9.5.3. Exodòncies de peces sanes.
9.5.4. Tractaments amb finalitat exclusivament estètica.
9.5.5. Implants dentaris.
9.5.6. Realització de proves complementàries per a fins diferents de les presta-

cions que aquesta norma preveu com a finançables pel sistema nacional de salut.
9.6. En el cas de persones amb discapacitat que, a causa de la seva deficiència, no 

són capaces de mantenir, sense ajuda de tractaments sedatius, el necessari autocon-
trol que permeti una adequada atenció a la seva salut bucodental, per facilitar-los els 
serveis anteriors, s’han de remetre als àmbits assistencials on se’ls pugui garantir la 
seva correcta realització.

Pel que fa als implants dentaris, l’Ordre SSI/1356/2056 va modificar entre d’al-
tres aquest Annex II, incloent l’implant dental per a pacients amb processos oncolò-
gics que afecten la cavitat oral que impliquin la pèrdua de dents relacionada amb la 
patologia o el seu tractament, i pacients amb malformacions congènites que trans-
corren amb anodòncia (fissures, malformacions limfàtiques, displàsia ectodèrmica, 
síndromes craniofacials, etc)

En relació amb les prestacions relacionades amb l’atenció a la salut bucodental, 
l’any 2008 hi va haver un acord entre la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social per a l’ampliació de l’assistència a la salut bu-
codental gratuïta als nens i nenes de Catalunya. Les subvencions de l’any 2008 van 
ser regulades pel Reial decret 111/2008, d’1 de febrer, i estaven dirigides als nens 
i les nenes de 7 i 8 anys. Les subvencions de l’any 2009 les regulà el Reial decret 
1464/2009, de 18 de setembre, i anaven dirigides als nens i les nenes de 7 i de 10 
anys. El Reial decret 499/2010, de 30 d’abril, fixava les subvencions de l’any 2010 
per als nens i les nenes que tenien o 7 o 12 anys. No obstant això, aquest conveni no 
es va prorrogar l’any 2011 ni els successius.
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Les activitats que incloïen aquests reials decrets eren una revisió anual en la qual 
es podien dur a terme les següents mesures preventives i assistencials:

– Instruccions sanitàries en matèria de dieta i salut bucodental, acompanyades 
d’ensinistrament en higiene bucodental, als nens i als seus pares o tutors.

– Aplicació de fluor tòpic, d’acord amb la política de fluoració del Departament 
de Salut i de les necessitats individuals de cada nen.

– Revisió anual de l’estat de salut de la cavitat oral, incloent l’exploració radio-
gràfica quan sigui precís.

– Segelladors de fissures o foses en les dents permanents.
– Obturacions (empastaments) en dents permanents.
– Tractaments pulpars (endodòncies o tractaments del nervi) de les dents perma-

nents amb lesions pulpars irreversibles que puguin ser reparades.
– Exodòncia (extracció dental) de dents temporals i permanents.
– Tartrectomies (neteges bucals) en dentició permanent quan es detectin càlculs 

(tosca dental) i/o pigmentacions extrínseques (taques dentals externes) en dentició 
permanent, que siguin incompatibles amb la salut gingival.

– Tractaments de les incisives i canines permanents en cas de malaltia, malfor-
macions o traumatismes.

Quedava exclòs del programa:
– Tractaments reparadors de la dentició temporal
– Tractaments de les maloclusions (malposicions) dentals (ortodòncia)
– Tractaments estètics
– Implants dentals
– Tractaments protèsics i restauradors quan existeixi un tercer obligat a respon-

dre del tractament (accidents de trànsit, escolars, esportius...)
– Exodòncia (extracció dental) de dents sanes (Reial decret 1030/2006)
Pel que fa a les prestacions relacionades amb l’àmbit d’atenció oftalmològica i 

l’adquisició d’ulleres no hi ha una cobertura específica per als infants. Les presta-
cions generals queden recollides en el RD 1030/2006 (veure annex 1).

Finalment, quant a la salut mental, els centres de salut mental infanto juvenil 
(CSMIJ) atenen en proximitat als infants i adolescents, que si ho requereixen poden 
ser derivats a centres hospitalaris. A més a més d’aquesta cobertura universal, la lí-
nia estratègica 2 del Pla de salut vigent prioritza l’àmbit de salut mental en l’abordat-
ge específic d’actuacions dirigides a la salut infantil i de l’adolescència en persones 
en situació de vulnerabilitat.

En els darrers anys la demanda assistencial per problemes de salut ha augmentat 
en l’etapa infantil i l’adolescència. No obstant això, hi ha una relació molt estreta 
entre aquesta i l’entorn de la persona menor (família, etc.) i els determinants socio-
econòmics de la salut. Per tant, per afrontar-los holísticament i en la seva globalitat, 
cal una actuació interdepartamental coordinada, sobretot entre els sectors sanitari, 
social i escolar.

El Departament de Salut està treballant per tal de garantir que les estratègies i 
polítiques de salut per afrontar els problemes de salut d’aquestes etapes relacionats 
amb la vulnerabilitat i la pobresa infantil (del menor i de la seva família i entorn) 
s’abordin mitjançant un treball interdepartamental (Departaments de Treball Afers 
Socials i Famílies, Educació,...), buscant el consens de criteris i actuacions centrades 
en aquest col·lectiu més vulnerable. La proposta fruit del treball interdepartamental 
ha de permetre articular i definir aquells elements de detecció de vulnerabilitat, tot 
concretant criteris d’inclusió (grup d’edat, situació laboral dels progenitors...) per tal 
d’emprendre amb coherència actuacions sanitàries derivades, prioritzant aquelles 
situacions amb un impacte més elevat sobre la salut, ja sigui en el moment actual o 
a mitjà i llarg termini.

L’estratègia haurà d’incloure altres agents rellevants que en l’actualitat ja estan 
desenvolupant accions en aquest col·lectiu de menors, com és el cas de les entitats 
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del tercer sector (com podria ser per exemple la Fundació Finestres https://www.fun-
daciojosepfinestres.cat/ca/8/la-fundacio-josep-finestres) o altres organismes d’àmbit 
municipal o comarcals per tal de poder treballar amb visió territorial i de proximi-
tat.

La concreció del treball interdepartamental, en una ampliació de la cartera de 
serveis per a infants i adolescents vulnerables ha d’incloure una avaluació econòmi-
ca de la proposta per ser-ne valorada, tenint en compte la prevalença de la situació 
i els costos dels serveis.

Així també, al llarg del 2018, el Departament de Salut ha anat completant el des-
plegament de la Cartera de serveis de salut mental i addiccions en l’atenció primària 
de salut en una iniciativa impulsada a partir del març de 2017 com a part del nou 
model d’atenció a la salut mental i addiccions que potencia l’atenció comunitària i 
garanteix l’equitat territorial. El Servei Català de la Salut contracta l’activitat a les 
entitats proveïdores que són les contractactants directes dels professionals.

L’aprovació de les estratègies de salut mental i addiccions per al 2017-2020 va 
anar acompanyada d’una dotació addicional de 70M€ que permetrà garantir la im-
plantació progressiva de les accions prioritzades i l’increment de professionals ne-
cessaris per portar-les a terme.

S’ha dut a terme l’actualització de l’Atles sanitari i social de Catalunya per tal 
de disposar d’una descripció estandarditzada dels recursos i serveis de salut men-
tal (sanitaris, socials, educatius, de treball i de justícia) i informació referent al seu 
funcionament. Així mateix ens serveix per a identificar els recursos i serveis (ja que 
conté tota una sèrie de mapes de recursos a diferents escales i de diferent temàti-
ca) de salut mental que ajuden a la presa de decisions en la planificació basada en 
l’anàlisi d’utilització de serveis. Incorpora també un anàlisis espacial per a detectar 
diferents intensitats de concentracions de prevalença dels trastorns mentals en el 
territori. Totes aquestes eines són de gran vàlua per a planificar els serveis de salut 
mental i en ser un instrument estandarditzat, ens permet la comparació amb altres 
regions que també l’hagin utilitzat.

Aquesta actualització ens permet tenir les dades exactes de l’increment de pro-
fessionals sanitaris i la seva distribució per centres sanitaris. Està prevista disposar 
de la informació definitiva durant el primer semestre de 2019. A juny del 2018 les 
dades preliminars ens informaven d’un increment de més de 1.000 professionals 
assistencials de la salut mental respecte l’any 2016. Gairebé el 75% d’aquests nous 
professionals han estat contractats en dispositius d’atenció comunitària, i d’aquests, 
un 22% s’han contractat en l’atenció comunitària infantil i juvenil.

El Departament de Salut té intenció de seguir treballant en aquesta línia al llarg 
d’aquest 2019.

Pel que fa al dret a la prestació de farmàcia gratuïta per a tots els infants, l’article 
3.4 de la Llei 9/2017, de 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb 
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, preveu que les persones 
residents a Catalunya que es troben en situació de vulnerabilitat social o sanitària o 
en situació d’insuficiència econòmica estiguin exemptes de fer aportacions econò-
miques en la prestació de farmàcia de carrer (ambulatòria).

Així, atenent el contingut d’aquest article, el Reglament que ha de desplegar 
l’aplicació d’aquesta llei, en què està treballant el CatSalut i el Departament de Sa-
lut en aquest moment, ha de contemplar l’exempció de fer aportacions econòmiques 
en la prestació de farmàcia de carrer als infants en situació de pobresa. Es preveu 
incloure aquest text normatiu en l’ordre del dia del Consell de Direcció del CatSalut 
del proper mes de març.

Pel que fa a l’increment del parc d’habitatges d’emergència social, el Govern de 
la Generalitat de Catalunya ha incidit de forma notable en l’exercici del dret de tan-
teig i retracte d’acord amb el Decret llei 1/2015.

https://www.fundaciojosepfinestres.cat/ca/8/la-fundacio-josep-finestres
https://www.fundaciojosepfinestres.cat/ca/8/la-fundacio-josep-finestres
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Des de la seva entrada en vigor l’any 2015 i fins l’any 2017, s’havia ampliat el 
parc de la Generalitat en prop de 1.000 habitatges. Només durant l’any 2018, grà-
cies a l’important esforç pressupostari, tant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(AHC) com de l’Institut Català del Sòl (INCASOL), situat al voltant dels 50 MEUR, 
s’haurà pogut quasi doblar aquesta xifra.

Així mateix, el Govern, mitjançant l’AHC i l’Institut Català de Finances (ICF), 
ha activat una línia d’ajuts adreçada a ajuntaments i entitats del tercer sector per al 
finançament d’operacions de tanteig i retracte, que a la pràctica suposa un cost zero 
en aquest tipus d’actuacions d’ampliació dels parcs d’habitatge de lloguer social. En 
el cas dels habitatges obtinguts a través del tanteig i retracte per part de la Gene-
ralitat de Catalunya, tots ells s’estan destinant a atendre les necessitats de la Mesa 
de Valoració de les Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya, 
així com de les 11 meses locals gestionades pels respectius ajuntaments.

Aquesta política d’ampliació del parc d’habitatge públic mitjançant aquest me-
canisme permet obtenir nous habitatges per a lloguer social de forma ràpida, eco-
nòmicament sostenible, i ajustada a les necessitats detectades per donar resposta als 
casos d’emergència, entre els quals, els que afecten famílies amb infants a càrrec 
tenen una priorització d’acord amb allò establert a la reglamentació de les meses.

El Govern ja està treballant conjuntament amb els Ajuntaments per mitjà de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en la mesura que les convocatòries d’ajuts al 
pagament del lloguer tenen en compte la relació entre els ingressos de la unitat fa-
miliar i el seu nombre de membres.

En conseqüència, les convocatòries tenen efectes positius per respondre a les ne-
cessitats d’aquelles unitats familiars amb infants a càrrec, atès que aquests infants 
compten com a membres de la unitat familiar i, en no aportar recursos a la renda 
disponible, fan que la relació entre ingressos i membres de la unitat sigui més pro-
cliu al compliment dels requisits definits per les convocatòries.

Finalment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant el 
contracte-programa té previst aportar 6.427.697,64€ a la fitxa 1 del programa es-
mentat, destinada a atorgar ajuts d’urgència social en matèria de pobresa energètica 
per pagar factures de subministraments a les famílies que es troben en situació de 
vulnerabilitat econòmica.

En aquest sentit, els llindars d’ingressos s’estableixen a la Llei 24/2015, de 29 de 
juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica. Aquest text normatiu estableix, també, el principi de precaució, 
de manera que les empreses subministradores no puguin tallar el subministrament 
energètic fins que els serveis socials municipals no hagin confirmat o desmentit la 
situació de vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar en què no s’hagi abonat 
l’import d’una o més factures.

Barcelona, 1 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Moció 52/XII, sobre la situació de la 
gent gran
390-00052/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 44369 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 52/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació de la gent gran, us trameto l’informe de compliment següent:

Sobre la tramitació de dues mil noves prestacions vinculades al servei de resi-
dència us fem saber que, a dia d’avui, se’n tramiten tantes com sol·licituds es pre-
senten.

Cal tenir en compte que el finançament de la dependència està congelat des de 
l’any 2011 per l’Estat espanyol, que s’ha produït una retallada del 15% del finança-
ment estatal del cost de la cartera de prestacions i serveis de la dependència, que 
s’ha suprimit el nivell acordat amb les comunitats autònomes que permetia finançar 
complements i, finalment, que la Generalitat es troba en pròrroga pressupostària de 
la Generalitat. És per això que no és possible l’aplicació d’un complement d’àm-
bit autonòmic. Sobre la quantitat de la prestació econòmica vinculada cal tenir en 
compte que depèn de la regulació estatal i de la capacitat econòmica del beneficiari 
o beneficiària.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en canvi, sí que ha incre-
mentat el número de prestacions econòmiques vinculades. En l’àmbit de les residèn-
cies, per exemple, hem passat de les 8.537 places a març de 2016 a les 9.697 places 
a 31 de desembre de 2018 fet que suposa un increment d’un 13,59%. Pel que fa als 
centres de dia hem passat de les 416 places a març de 2016 a les 1.473 places a 31 
de desembre de 2018 fet que suposa un increment d’un 254%. Endemés, estem estu-
diant l’equiparació de la quantitat de la prestació vinculada al servei del grau II i la 
prestació vinculada al servei del grau III ens els propers 3 anys.

D’altra banda, en relació a les cotitzacions a la Seguretat social dels cuidadors no 
professionals, cal tenir en compte que aquesta competència és estatal i ja s’està fent. 
Ara bé, és important tenir en compte que la prestació econòmica del cuidador no 
professional està penalitzada pel Govern de l’Estat en la determinació del nivell mí-
nim de finançament, que prioritza l’atorgament de prestacions de serveis. En el cas 
de Catalunya, on s’ha prioritzat l’atenció a l’usuari en el seu entorn, el percentatge 
de cuidadors no professionals és més important que en altres territoris, fet que re-
presenta una minoració mensual del nivell mínim rebut de l’Estat. La priorització de 
pagaments d’aquesta prestació més enllà dels casos que disposin d’informe social, 
representaria una minoració addicional de l’import rebut, que repercutiria en tot el 
sistema català de la dependència, ja molt afectat per l’actual finançament insuficient.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal de garantir l’equili-
bri territorial en la distribució dels recursos, mitjançant la Programació territorial de 
serveis socials estableix unes zones d’actuació preferent per tal que s’actuï primer en 
aquelles zones amb major necessitats en relació a l’oferta de recursos i la demanda. 
En aquest context, per tal de vetllar per l’aprofitament dels recursos existents i per 
la sostenibilitat del sistema, el Departament en el moment que la situació pressupos-
taria permeti la implementació de noves places, prèvia verificació de no duplicitat 
en les activitats que exerceixen les diferents administracions, tindrà en consideració 
els recursos existents promoguts per diferents entitats i l’Administració local per la 
concertació de noves places d’acord amb les prioritats territorials detectades.
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El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aposta pel concert de pla-
ces, d’acord amb la Programació territorial, en tant que és una mesura que permet 
ampliar de manera més eficient la cobertura d’aquests serveis. És a dir, no financem 
la construcció de de residències ni centres de dia, sinó que financem places de titu-
laritat pública a tot el territori.

D’altra banda durant el 2018 ha prioritzat un seguit de projectes d’inversió amb 
finançament del fons assignats a aquest Departament en el marc del conveni entre 
la Generalitat de Catalunya i l’obra social de la Fundació La Caixa, i alhora ha creat 
una línia de subvencions especifica per a projectes d’inversió en obres en la convo-
catòria de subvencions de l’IRPF, mitjançant la Resolució TSF/2062/2018, de 30 
d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a enti-
tats sense ànim de lucre destinades a la realització de programes d’interès general, 
amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, de l’àmbit de polítiques socials del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies (ref. BDNS 413945).

Cal dir que no ens consta el tancament de places de centres de dia per a perso-
nes grans. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies durant els darrers 
anys marcats per la contenció pressupostària ha incrementat en un 39% el nombre 
de places finançades de centre de dia per a gent gran des de l’any 2010 fins al 2017. 
A les places de centres de dia ja poden accedir les persones amb dependència de 
grau I o més lleu.

El Departament està elaborant el Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalu-
nya, que potenciarà els serveis socials de proximitat per afavorir el manteniment de 
l’autonomia personal i social i mantenir a la persona en el seu entorn proper, dins 
d’aquest marc es desplegarà un nou model de centre de dia.

D’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en relació amb l’article 
28.1.c) del decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text re-
fós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, correspon als municipis de 
més de 50.000 habitants, als municipis que són capitals de comarca, i als Consells 
Comarcals (per a aquells municipis amb una població inferior als 50.000 habitats) 
prestar, com a competència pròpia, els serveis de transport adaptat. A més, la Llei 
13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, disposa que correspon als municipis esta-
blir i coordinar els serveis de transport adaptat de viatgers.

D’altra banda, la Llei de serveis socials estableix que el finançament dels serveis 
socials especialitzats correspon a l’administració o l’entitat que n’és titular i, alho-
ra, el transport adaptat no és regulat com a una prestació garantida, sinó subjecta 
a disponibilitats pressupostàries, motiu pel qual, en no ser una prestació garantida, 
li correspon legalment finançar-lo a l’administració titular, és a dir, als municipis i 
consells comarcals que en són els titulars.

Malgrat aquesta anàlisi jurídica, la Generalitat de Catalunya col·labora en la 
prestació d’aquest servei des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
donant suport econòmic als ens locals mitjançant Contracte Programa, per tal que 
puguin fer front amb més garanties a les seves competències en la prestació d’aquest 
servei, si bé aquesta col·laboració està supeditada a la progressiva implantació dels 
criteris previstos en el Model de servei de transport adaptat i assistit, que va ser 
acordat i signat l’any 2014 entre l’administració de la Generalitat, la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.

En relació a la qualitat dels serveis que presten les empreses que gestionen re-
sidències i centres de dia de titularitat pública, els hi fem saber que la subdirecció 
general de de gestió de recursos vetlla per la qualitat residencial que es sotmet pe-
riòdicament a mecanismes de control i participació mitjançant els consells de centre 
on hi participen usuaris, familiars i professionals.
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Pel que fa a l’actualització de tarifes el Departament està mantenint converses 
per dur-la a terme amb un horitzó de quatre anys. Aquesta taula de negociació estan 
les patronals i sindicats. Ara bé, cal tenir en compte que s’han augmentat les tarifes 
de Grau II per tercer any consecutiu, enguany un 2,9%, d’acord amb una política de 
convergència tarifària que augmenta la facturació mitjana per residencia

En relació amb el Projecte de llei d’adaptació de la societat catalana a l’envelli-
ment, efectivament, per Acord del Govern de 25 de juliol de 2017 es va aprovar la 
memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei per a l’adaptació de la societat catala-
na a l’envelliment. Atès que no es va a arribar a efectuar el tràmit de la consulta pú-
blica s’ha d’aprovar novament la memòria preliminar i fer la consulta pública prèvia.

Per altra banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està desen-
volupant un nou model de servei d’atenció en l’entorn domiciliària (SAED) d’acord 
amb el nou Pla Estratègic i, per tant, es vol potenciar més la seva dimensió preven-
tiva i comunitària. El nou servei tindrà en compte les noves complexitats socials 
(familiars i relacionals).

El SAED vol donar resposta a situacions de manca d’autonomia i a situacions de 
necessitat relacional mitjançant un pla d’intervenció social que es desenvolupi bà-
sicament en el domicili tenint en compte els serveis de proximitat del territori. Un 
serveis que ajudin a la persona a mantenir una bona relació amb la seva xarxa rela-
cional, en el seu entorn habitual, tenint en compte el seu projecte de vida i el de la 
seva família. Permetrà intervencions socials de capacitació i apoderament a aquelles 
famílies que necessiten atenció, suport i acompanyament per augmentar la seva au-
tosuficiència. El redisseny del servei actual s’està duent a terme amb diferents ajun-
taments i consells comarcals i altres unitats del Departament.

El Pla integral de seguretat de les persones grans 2015-2018, aprovat per Acord 
de Govern del dia 9 de desembre de 2014, es va dissenyar per planificar, impulsar i 
coordinar totes les actuacions que el Departament d’Interior du a terme en l’àmbit 
de la seguretat de les persones grans des dels diferents nivells d’intervenció de les 
direccions generals i organismes vinculats d’aquest departament, amb implicació 
d’altres actors públic i privats, que treballen en aquesta matèria.

Actualment s’estan portant a terme els treballs per a l’actualització d’aquest ins-
trument de planificació, ja que la voluntat del Govern és continuar impulsant mesu-
res per garantir la seguretat de tota la ciutadania en general i, en especial, d’aquells 
col·lectius potencialment més vulnerables.

Una vegada aprovat es podrà presentar en el si de la comissió parlamentària adi-
ent per tractar les qüestions que afecten la seguretat de les persones grans, així com 
les accions realitzades en el marc de l’anterior Pla.

El Protocol marc i orientacions d’actuacions contra els maltractaments a les per-
sones grans es va impulsar des de la Secretaria de Família del Departament de 
Benestar Social i Famílies, actualment Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies. El Departament d’Interior va participar com a membre del grup de treball 
que va participar en la seva elaboració l’any 2012, per la qual cosa, el Departament 
d’Interior col·laborarà amb el Departament que impulsi aquest nou Protocol en cas 
que se li demani aquest tipus de col·laboració.

Estem tancant els protocols de Terres de l’Ebre, Lleida, Girona, Tarragonès i 
Baix Camp. Queden pendents Pirineu i la resta de comarques del Camp de Tarrago-
na. La resta de territoris estan previstos realitzar-se el 2020.

La cartera de serveis es desplegarà d’acord amb les directrius del Pla Estratègics 
de serveis socials, i anirà orientada a donar resposta a les necessitats de l’àmbit re-
lacional, de manca d’autonomia i les necessitats materials i instrumentals indepen-
dentment, aquest enfoc es mantindrà en tots els col·lectius.

Actualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està elaborant 
el Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2023 que serà el marc de referència per 
actualitzar la cartera de serveis.
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Per acabar, els hi fem saber que el 3 de setembre de 2013, mitjançant acord de 
govern, es va crear el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanità-
ria (PIAISS) amb la finalitat de promoure la creació d’un sistema d’interacció dels 
serveis sanitaris i socials que contribuís a generar un model d’intervenció global co-
ordinada, amb una mateixa visió de conjunt i centrada en la persona, i es va renovar 
mitjançant acord de govern de 25 de febrer de 2014.

La missió del PIAISS és la de promoure i participar en la transformació de l’ac-
tual model d’atenció sanitària i social per tal de garantir una atenció integrada cen-
trada en les persones capaç de donar una resposta adequada a les seves necessitats 
d’atenció sanitàries i socials.

El PIAISS esdevé, des de la seva creació, l’instrument estratègic en la definició 
d’un model d’atenció que respongui d’una manera integral i integrada a les necessi-
tats socials i sanitàries de les persones eficaç i sostenible, i al servei de les persones 
del nostre país.

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

Control del compliment de la Moció 54/XII, sobre les polítiques de 
joventut
390-00054/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 44285 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 54/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques de joventut, us trameto l’informe de compliment següent:

D’entrada cal tenir en compte que el marc normatiu que desplega la base jurídica de  
l’orientació educativa en l’etapa d’ensenyament obligatori es regeix per:

– Estatut d’Autonomia de Catalunya,
– Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16 de juliol de  

2009),
– Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig 

de 2006),
– Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 

secundària obligatòria.
– Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, 

els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària 
obligatòria.

– Documents per a l’organització i la gestió dels centres 2018-19 Concreció i 
desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO

El Departament d’Educació porta a terme les següents actuacions per tal que els 
centres educatius planifiquin, implementin i avaluïn l’orientació educativa:

a) Publicar en format document actuacions que els centres educatius de Catalunya 
han de desenvolupar per potenciar l’orientació personal, social acadèmica i professional

El document «L’orientació educativa i l’acció tutorial al llarg i en cada 
una de les etapes educatives i ensenyaments. Aprenentatge i formació conti-
nuats» (http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/orientacioeducativa/Docu-
ments/20180925-transversal-GENCAT.EDUCACIO.pdf) ha estat elaborat amb la 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/orientacioeducativa/Documents/20180925-transversal-GENCAT.EDUCACIO.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/orientacioeducativa/Documents/20180925-transversal-GENCAT.EDUCACIO.pdf
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participació de representants de les diferents etapes educatives i ensenyaments del 
Departament d’Educació i coordinat per la Direcció General d’Innovació, Recerca i 
Cultura Digital. Aquest document recull de forma seqüenciada les accions docents 
i les actuacions del centre i de la comunitat educativa en dues línies de treball. La 
primera línia se centra en l’acollida i la coordinació i planificació de les accions pe-
dagògiques compartides entre etapes i ensenyaments; la segona, en l’acció tutorial 
i l’orientació acadèmica i professional al servei de la personalització i la projecció 
dels aprenentatges. Les actuacions descrites en el document ajuden a l’autoavaluació 
de centre en relació a l’orientació, a la planificació de noves estratègies d’orientació 
y a la millora continua.

b) Promoure activitats formatives especialitzades per als professionals d’orientació 
educativa i equips de centre per a la millora de l’orientació

Corresponen al Servei d’Èxit Educatiu i Noves Oportunitats les següents fun-
cions:

– Desplegar xarxes de centres per a l’intercanvi de bones pràctiques en orientació 
i acompanyament de l’alumnat, coordinar-les i donar-hi el suport necessari.

– Detectar necessitats formatives del professorat i d’altres professionals per a 
l’aplicació de programes de foment de l’èxit escolar, dissenyar i executar les activi-
tats de formació permanent.

En conseqüència, l’esmentada Direcció, a través de la Subdirecció de Trans-
formació educativa, desenvolupa un Pla formatiu d’orientació adreçat a centres i 
professorat, que promou l’acompanyament i la personalització de l’aprenentatge i 
la dotació d’eines per fomentar les relacions saludables dins el marc d’un sistema 
inclusiu.

Aquest pla formatiu:
– Emfatitza el treball de l’orientació personal i social.
– Dona recursos perquè la tasca docent faciliti el desenvolupament de les com-

petències bàsiques de l’àmbit d’aprendre a aprendre a primària, i de l’àmbit perso-
nal i social a secundària, tenint en compte la construcció de la identitat personal de 
l’alumne a partir de l’autoconeixement i de l’assoliment de l’autonomia, la relació 
interpersonal i la gestió de les emocions.

– Promou el reconeixement del dret a la diferència individual en un marc de res-
pecte als valors comuns contribuint a la comprensió de la pròpia identitat de l’alum-
ne, a la cohesió social i la interculturalitat com a acció preventiva a situacions de 
violència.

El Pla formatiu contempla la creació d’una xarxa territorial de centres amb bo-
nes pràctiques en orientació educativa i evidències, a partir d’indicadors, de que el 
desplegament d’accions per al desenvolupament de les competències de l’àmbit per-
sonal i social, i l’acompanyament personalitzat de l’alumnat, actuen de forma pre-
ventiva fomentant la cohesió social i reduint les situacions de violència als centres 
escolars. També es fa formació específica dirigida a tots els professionals de l’orien-
tació educativa que fan docència en els diferents ensenyaments.

c) Sistematitzar en format digital, facilitant instruments i recursos per a la millora 
de l’orientació als centres educatius, als joves i a les famílies

En l’entorn de plataforma web d’Estudiar a Catalunya, apareix l’espai «d’orienta-
ció» famílies. Aquest apartat del web presenta recursos d’orientació educativa, aca-
dèmica i professional amb la finalitat d’ajudar els centres, les famílies i els joves en 
la construcció del seu itinerari formatiu, professional i projecte de vida. La formació 
de ciutadans creatius, crítics, conscients de les seves responsabilitats, i capaços de 
donar resposta als canvis de la societat globalitzada, és feina de l’orientació educa-
tiva i responsabilitat de tots.

El jove construeix el seu projecte de vida personal i professional a partir dels 
interessos i necessitats, la realitat de l’entorn i els reptes de la societat. Per tal de 
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garantir un bon acompanyament durant aquest procés tots els agents educatius, la 
família i els agents socials tenen una responsabilitat compartida amb l’orientació.

d) Elaborar els documents en els centres educatius seguint la normativa actual: El con-
sell orientador vinculat al full de seguiment intern

El Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria. En l’article 17 sobre orientació educativa en diu:

1. L’orientació educativa comprèn les accions de centre que promouen l’acompa-
nyament personalitzat de l’alumne i suposen l’eix vertebrador de l’acció educativa 
del centre. El projecte educatiu n’ha d’establir els principis que la regulen.

2. Consisteix en el conjunt d’actuacions de l’equip docent, programades, siste-
matitzades i avaluades en el marc de la programació general anual de centre, per 
garantir el desenvolupament de l’alumne, l’assoliment de les competències clau i 
l’acompanyament personalitzat al llarg de la seva escolarització.

3. L’orientació educativa s’adreça a tot l’alumnat, és responsabilitat de tot el pro-
fessorat i inclou l’atenció a la diversitat, l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i 
professional.

4. Les actuacions d’orientació educativa es duen a terme en els àmbits personal, 
acadèmic i professional de l’alumne, i es poden desenvolupar a nivell individual o 
grupal.

5. El centre ha de disposar d’un registre o full de seguiment intern per recollir 
i traspassar la informació més rellevant de cada alumne d’un curs al següent i als 
ensenyaments postobligatoris. Aquest registre ha d’incloure, entre d’altres, les dades 
següents:

a) Nivell d’assoliment dels aprenentatges.
b) Mesures de suport a l’aprenentatge rebudes (específiques i/o extraordinàries).
c) Interessos i expectatives de l’alumne.
d) Habilitats de relació i socialització.
6. Correspon al tutor assignat a l’alumne la responsabilitat d’actualitzar i gestio-

nar la informació continguda en el registre o full de seguiment intern de l’alumne.
En l’article 20 sobre l’orientació acadèmica i professional diu:
1. L’orientació acadèmica i professional és el conjunt d’actuacions que contri-

bueixen a la presa de decisions amb relació a l’itinerari formatiu de l’alumne. Aques-
tes actuacions han de tenir continuïtat al llarg de tota l’etapa i han d’estar vinculades 
al treball de les matèries curriculars.

2. L’alumne i la seva família, o els tutors legals, han de rebre un consell orien-
tador en finalitzar cada curs, fonamentat en la informació del registre o full de se-
guiment intern. Aquest consell l’emet l’equip docent amb les recomanacions de les 
propostes de mesures de suport per al curs següent, si escau.

3. A la finalització de l’escolarització de l’alumne, l’equip docent emet un consell 
orientador, mitjançant un informe motivat, que ha d’incloure una orientació especí-
fica amb relació al seu itinerari formatiu i/o professionalitzador.

L’article 10 de l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el 
procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educa-
ció secundària obligatòria, sobre transicions i continuïtat formativa, diu:

2. Per facilitar el traspàs d’informació dels alumnes entre cursos de l’ESO, el 
centre ha de disposar d’un registre o full de seguiment intern que reculli la in-
formació més rellevant de cada alumne per al pas de curs, en els termes que es-
tableix l’article 24, i que es completa amb el consell orientador, d’acord amb l’ar-
ticle 21.

3. El traspàs de la informació a ensenyaments postobligatoris es vehicula a través 
de l’historial acadèmic de l’alumne, que ha d’incloure el consell orientador, d’acord 
amb l’article 21.
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«Documents per a l’organització i la gestió dels centres 2018-19 Concreció i 
desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO» de-
fineix i orienta als centres en l’elaboració del full de seguiment intern i consell orien- 
tador

Defineix el full de seguiment intern com l’eina que té la finalitat d’enregistrar 
les observacions, decisions i actuacions fetes respecte al procés d’aprenentatge de 
l’alumne des que s’incorpora al centre.

Sempre que sigui possible, en el full de seguiment intern hi ha de constar les da-
des més significatives extretes a partir de la coordinació amb el centre de procedèn-
cia de l’alumne on ha estat escolaritzat anteriorment. Aquest full s’ha d’actualitzar 
periòdicament.

L’elaboració del full de seguiment és responsabilitat del tutor o tutora de l’alum-
ne que ha de sistematitzar-ne tota la informació, actualitzar-la i posar-la a disposició 
de l’equip docent. El full de seguiment ha d’incloure, entre d’altres:

– el nivell d’assoliment dels aprenentatges de l’alumne; 
– les mesures de suport a l’aprenentatge rebudes; 
– les activitats dels espais i temps no lectiu; 
– els interessos i expectatives de l’alumne; 
– les habilitats de relació i socialització; 
– els acords i compromisos adquirits tant en la carta de compromís educatiu com 

en les entrevistes fetes al llarg del curs.
Quan finalitza cada curs l’equip docent ha de valorar la continuïtat de les de-

cisions que s’hagin pres amb relació a les pràctiques pedagògiques i a les mesures 
de suport de l’alumne. Aquestes valoracions s’han de compartir amb l’alumne i la 
família. El full de seguiment s’ha de conservar en el centre fins que l’alumne fina-
litzi l’escolarització, i és l’eina que ha de servir per elaborar el consell orientador i, 
si escau, l’informe de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu.

Defineix el consell orientador com eina pedagògica que orienta, acompanya i 
guia l’alumne en el seu itinerari formatiu i vetlla per la seva continuïtat formativa. 
L’emet l’equip docent, de manera consensuada, a partir de la informació del full de 
seguiment intern.

El consell orientador ha d’incorporar les dades més rellevants amb relació als as-
pectes personal, social, acadèmic i professional de l’alumne, prioritzant:

– interessos, aptituds i participació de l’alumne en el centre; 
– nivells d’assoliment de les competències desenvolupades; 
– expectatives acadèmiques i professionals i/o laborals a curt i a mitjà termini; 
– recomanacions i propostes de l’equip docent, que poden incloure la proposta de 

mesures i suports universals, addicionals i intensius.
El consell orientador s’ha d’elaborar al final dels diferents cursos de l’ESO. En 

finalitzar l’ESO es lliura com a document que aporta una orientació específica amb 
relació a l’itinerari formatiu i/o professionalitzador de l’alumne. En els casos en què 
l’equip docent ho consideri convenient, i per tal de facilitar l’accés als estudis posto-
bligatoris, es lliura un avançament del consell orientador abans de finalitzar el curs.

A més, a partir del curs 2019-2020 s’inclourà en el currículum de la Formació 
Professional una hora setmanal de tutoria, la qual entre d’altres funcions, servirà per 
millorar l’orientació acadèmica i laboral dels estudiants de cicles formatius.

Els canvis en l’organització de la Formació Professional que s’implementaran a 
partir del curs 2019-2020 permetran que l’oferta de cicles formatius, en modalitat 
dual, que es farà a la població sigui del 100% dels grups. Les previsions del per-
centatge d’alumnes als quals podrà, efectivament, adreçar-se aquesta modalitat de 
Formació Professional, s’estimen propers al 40% de l’alumnat que fa estades a les 
entitats. L’alumnat que no realitzi Formació Professional en modalitat dual, a partir 
del curs 2019-2020, realitzarà estades de Formació en Centres de Treball amb un 
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augment significatiu d’hores, fins les 482 h, de tal manera que augmenti la qualifi-
cació professional associada als títols de Formació Professional Inicial.

Està previst que abans de finalitzar l’any 2019, es realitzi una gran campanya de 
difusió i comunicació de la Formació Professional dual. Els objectius de la campa-
nya, entre d’altres, inclou la promoció específica de l’FP adreçada a les dones amb 
sub-representació de gènere.

Sobre l’estudi anual sobre la formació professional dual cal tenir en compte que 
actualment ja es realitza i es presenta, conjuntament amb el Consell General de 
Cambres de Catalunya, entre els mesos de desembre-febrer.

Així també, ja es desenvolupa un pla de formació destinat als tutors de formació 
professional dual, els quals tenen la responsabilitat de la formació bàsica dels tutors 
d’empresa. La nova regulació de la Formació Professional dual inclou la possibilitat 
que els tutors d’empresa rebin formació complementària.

El Departament d’Educació ja compta amb la figura dels assessors tècnics d’FP 
dual als territoris. Aquest curs 2018-2019 s’ha creat, de manera temporal, la figura 
del prospector d’empresa, amb l’encàrrec, entre d’altres, de posar en contacte centres 
educatius i empreses pel impulsar la Formació Professional dual.

De la mateixa manera, el Departament d’Educació ja fomenta els intercanvis 
d’estudiants de formació professional amb altres països, amb ajuts per a incentivar 
la participació en programes de la Unió Europea, en concret en el programa Eras-
mus més de 1.700 alumnes de Catalunya han efectuat estades a la Unió Europea en 
el curs 2017-2018.

Les beques d’ajut de mobilitat internacional en el programa Erasmus les gesti-
onen de manera complementària el Departament d’Educació en forma de Consor-
cis, i els propis Instituts de Formació Professional. La compensació de beques als 
estudiants, per a estades en modalitat dual, o les remuneracions dels contractes de 
formació i aprenentatge, també per a estades de formació dual, són a càrrec de les 
entitats on es realitzen les estades en alternança dual o simple.

La Llei 1/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de mesures fis-
cals, administratives, financeres i del sector públic, estableix que «els estudiants que 
iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 
i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua es-
trangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU), amb 
un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües 
(MECR) del Consell d’Europa».

Per garantir l’assoliment d’aquest objectiu, el Departament d’Empresa i Conei-
xement actua en coordinació amb les universitats del sistema universitari de Cata-
lunya, mitjançant el Programa de diagnòstic, promoció i incentivació de terceres 
llengües per aconseguir uns nivells més alts d’una tercera llengua, Parla3. Aquest 
Programa va ser aprovat per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya 
(CIC) el setembre de 2014 i ha tingut continuïtat en els cursos següents.

D’acord amb el principi d’autonomia universitària, regulat en la Llei Orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’univer-
sitats de Catalunya, les mesures i actuacions de política lingüística són proposades, 
discutides i, si escau, aprovades en el marc de la Comissió de Política Lingüística 
del CIC, i la decisió de la seva adopció i la seva implementació correspon a les uni-
versitats del sistema universitari de Catalunya.

La Comissió Europea va fixar com a objectiu per a assolir el 2020 que el 50% de 
l’alumnat de secundària assolís el nivell B1 en una primera llengua estrangera. El 
Departament d’Educació i en consonància amb aquest requeriment, ha fixat com a 
objectiu educatiu que l’alumnat de secundària adquireixi coneixements de nivell B1 
en acabar l’etapa i que el de batxillerat els adquireixi de nivell B2, i així ho recull el 
document El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, publicat l’octubre 
de 2018. La maduresa cognitiva de l’alumnat de secundària obligatòria (12-16 anys) 
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permet que pugui arribar a executar correctament tasques pròpies d’un nivell B1 de 
llengua estrangera i no pas del nivell B2. Les tasques de B2, al seu torn, requereixen 
un grau de maduresa propi de l’alumnat de l’educació secundària post-obligatòria.

Igualment, al document El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 
es defineixen les metodologies i les propostes didàctiques més adequades per a mi-
llorar la competència lingüística i comunicativa dels alumnes amb un enfocament 
plurilingüe i integrador. Per acompanyar els centres en la transformació educativa 
–metodològica i organitzativa– que implica la implementació d’aquest enfocament 
educatiu el Departament d’Educació ha dissenyat i posat en marxa diferents progra-
mes institucionals, com els programes d’innovació pedagògica «Generació Plurilin-
güe» (resolució ENS/1363/2017) i «Avancem» (resolució ENS/2094/2017) els resul-
tats dels quals s’avaluen periòdicament.

Pel que fa a la llengua anglesa, el curs 2017-18 es van administrar les proves 
d’anglès per a joves del British Council conegudes com a proves APTIS a un total de 
1.416 alumnes de 4t d’ESO matriculats en 51 centres de Catalunya, coincidint amb 
la mostra que s’utilitza per a les proves PISA. Segons els resultats d’aquesta prova, el 
65,9% de l’alumnat avaluat disposaria d’un nivell B1 o superior de llengua anglesa. 
Aquest resultat ens indica doncs que s’estan complint els objectius en relació a la 
primera llengua estrangera establerts per la Comissió Europea.

Així doncs, en aquests moments, el Departament té dissenyada una estratègia 
global per al desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística de 
l’alumnat i, per tant, no té previst desenvolupar cap pla integral específic per a la 
millora de la competència en llengua anglesa de l’alumnat de secundària.

Sí que preveu donar continuïtat a tots el programes i actuacions que ja s’estan 
duent a terme i que considerem que estan donant bons resultats i al ventall ampli i 
diversificat d’activitats formatives individuals, les quals contribueixen a l’actualit-
zació de coneixements per part dels docents i a la millora de la seva competència 
en llengua anglesa (1.158 accions formatives en el curs 2018-19). Les accions més 
rellevants són:

– El Programa Generació Plurilingüe, publicat per resolució ENS/1363/2017, de 
7 de juny, amb la finalitat d’augmentar la competència comunicativa de l’alumnat de 
primària, secundària, batxillerat i FP en les llengües estrangeres curriculars (anglès 
i francès) incrementant el grau d’exposició a aquestes llengües a través d’impartir 
matèries en llengua estrangera.

– Formació i assessorament en centre per afavorir i facilitar la participació dels 
centres educatius en programes de cooperació educativa com Erasmus+, eTwinning, 
EUCode Week o Transcribathon d’Europeana els quals faciliten la interacció de 
l’alumnat de Catalunya amb alumnat d’arreu d’Europa i de països de tot el món a 
través d’accions de mobilitat real o virtual; – Estades d’immersió lingüística per a 
alumnat; programes i iniciatives d’acompanyament i suport lingüístic a l’alumnat, 
com el Programa d’Auxiliars de Conversa, que finança el Ministeri d’Educació i 
Formació Professional, el Programa de Voluntariat Lingüístic, fruit de la col·labo-
ració del Departament d’Ensenyament amb l’entitat CEA Global Education, i els 
acords amb institucions locals,

– Col·laboració amb entitats que ofereixen formació en llengua estrangera per 
a l’organització de certàmens i concursos per a la promoció de la llengua anglesa, 
com amb consolats, universitats i altres entitats que permeten oferir als centres i al 
professorat xerrades, tallers i conferències sobre diverses temàtiques en llengua an-
glesa.

L’objectiu del Departament és, doncs, mantenir totes aquestes actuacions i in-
crementar-les, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, posant l’èmfasi en 
totes aquelles accions que incideixen de manera directa en l’alumnat i el professo-
rat, com les activitats de formació i les estades lingüístiques d’immersió en llengua 
estrangera.
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El Govern de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Consell Interuniversita-
ri de Catalunya (CIC), desenvolupa, conjuntament amb totes les universitats catala-
nes, actuacions concretes per mantenir i incrementar la qualitat de la docència i de 
la recerca en aquestes institucions, que inclouen, entre altres i com a factors relle-
vants, la captació i la retenció de talent i la seva internacionalització.

Així, d’acord amb el que disposa l’article 116 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, la programació universitària de Catalunya és l’instru-
ment de planificació, coordinació i reordenació dels ensenyaments que ofereixen les 
universitats de Catalunya. Cal remarcar que la programació universitària de Catalu-
nya, per al curs 2018-2019, aprovada en el si del CIC, estableix entre d’altres criteris, 
potenciar la col·laboració interuniversitària i la projecció internacional dels estudis 
universitaris.

La internacionalització dels màsters universitaris que s’imparteixen a les univer-
sitats catalanes, concretament, del total de 594, 22 tenen el segell de màster Erasmus 
Mundus, 110 són estudis impartits íntegrament en anglès i 127 són estudis interuni-
versitaris, impartits entre dues o més universitats catalanes, de l’Estat espanyol o 
d’altres països.

La rellevància de comptar amb màsters universitaris amb el segell Erasmus 
Mundus a les universitats catalanes és especialment rellevant, atès que aquest és el 
programa d’excel·lència de la Comissió Europea per a la cooperació i la mobilitat 
internacional, finançat per aquest organisme, en l’àmbit de l’ensenyament superior 
d’acord amb els objectius de la política exterior de la Unió Europea.

Aquest programa contribueix al desenvolupament sostenible de tercers països 
en l’ensenyament superior, a més de potenciar la qualitat de l’ensenyament superior 
europeu, promoure la Unió Europea com a centre d’excel·lència de l’aprenentatge a 
tot el món, l’entesa intercultural, mitjançant la cooperació amb tercers països i el 
desenvolupament d’aquests en l’àmbit de l’ensenyament superior.

En aquesta línia, la política duta a terme pel Govern de la Generalitat, mitjançant 
la dotació econòmica i l’impuls dels programes de mobilitat, esdevé una de les eines 
que afavoreix la qualitat en l’educació superior i la mobilitat educativa i professio-
nal. En aquest context, les universitats organitzen programes d’intercanvi adreçats 
a l’estudiantat, el professorat i el personal d’administració i serveis. Mitjançant les 
oficines de relacions internacionals coordinen i gestionen, directament, els acords 
bilaterals d’intercanvi entre les universitats catalanes i les universitats d’altres països 
d’arreu del món.

Des del Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d’Uni-
versitats i Recerca, es treballa al si del Consell Interuniversitari de Catalunya, con-
juntament amb totes les universitats catalanes, d’una banda, per incrementar la in-
ternacionalització d’aquestes institucions. I, de l’altra, per dissenyar i desenvolupar 
ensenyaments universitaris oficials que responguin a les demandes socials i profes-
sionals.

Des de la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital s’està treba-
llant dins de cada eix i d’acord amb cada línia d’acció, en les següents actuacions:

Eix 1. Potenciar la formació del professorat en els àmbits científics, 
tecnològics i matemàtics

Línia d’acció 1. Formació inicial i permanent de professorat
Formació permanent de professorat
– Formació STEM global per donar el marc conceptual STEAM. Introducció a 

metodologies, perspectives i tecnologies STEAM.
– Formació en didàctiques específiques des d’una perspectiva STEAM (Ciències, 

Tecnologia, Arts, Matemàtiques), per secundària.
– Formació en medi natural i social.
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– Grups de treball per definir totes les formacions anteriors.
– Alineament amb altres formacions CESIRE adients.
– Re-definició i re-ubicació de la formació CTM.

Xarxes d’aprenentatge entre iguals a primària i secundària
– Formació de la xarxa d’ambaixadors, assessorament de centres.
– Recolzament a xarxes i jornades locals i territorials ja existents de robòtica, 

mercats de tecnologia i ciència al carrer, amb intercanvi d’experiències
– Creació de la comunitat STEAMcat, formada pels 50 centres STEAMcat
Línia d’acció 2: Suport a la innovació i a la recerca dels docents i als projectes 

de centre

Programa d’innovació pedagògica per centres
– Redacció del programa d’innovació STEAMcat.
– Publicació de la resolució per la qual 50 centres sostinguts amb fons públics, 

de primària i secundària de tots els Serveis Territorials s’adhereixen al programa 
d’innovació.

– Selecció dels centres del programa d’innovació (112 centres participants, 50 
seleccionats)

– Ajut a la definició d’un projecte de centre STEAM, amb l’assessorament dels 
ambaixadors STEAM de territori. Temporització a tres anys, definició d’objectius, 
indicadors i criteris d’avaluació.

– En finalitzar els tres anys, definició d’un projecte de continuïtat.
– Suport per trobar aliances externes

Programa d’estades de formació i recerca i de mentoratge
– Inici de la col·laboració amb centres de recerca (centres integrats al BIST i al-

tres entitats, fundacions i institucions) per crear un model de mentories amb escoles.
– Visites de professorat de secundària a centres de recerca en el marc de la for-

mació CTM.

Programa de suport a treballs de recerca, de síntesi i interdisciplinars
– Suport a treballs de recerca als ensenyaments obligatoris i postobligatoris a 

través de la formació CTM
– Creació de recursos interdisciplinars, com a modelatge, que poden ser utilitzats 

com a projectes o com a treballs de síntesi.
– Inclusió al repositori de l’ARC de les experiències d’aula que es presenten en 

finalitzar la formació STEMglobal

Línia d’acció 3. Impuls de l’orientació educativa en l’àmbit STEAM
Programa específic de formació sobre acció tutorial i orientació i accions formatives 

de promoció STEM
– Inclusió de la mirada orientadora en totes les formacions realitzades.
– Inclusió de l’orientació com a temàtica formativa en els eXploraSTEAM
– Disseny d’activitats d’orientació STEM, i modelatge.

Accions d’orientació adreçades a estudiants
– Participació activa amb el disseny i execució d’activitats i espais a l’espai ex-

positiu del Departament d’Educació al YoMo (Youth Mobile)
– Participació activa amb el disseny de xerrades orientadores al Saló de l’Ense-

nyament durant els dos darrers anys.
– Participació amb activitats d’orientació específiques STEAM en la Fira del 

Coneixement de Berga
– Disseny de xerrada per CRP i Serveis educatius. Modelatge a ambaixadors. 

Xerrades dels ambaixadors als diferents territoris.
– Col·laboració amb Mobile Word Capital pel pilotatge del programa de mentoria 

Inspiring Girls. Formació específica del professorat.
Fascicle quart
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Eix 2. Millorar les competències en STEM

Línia d’acció 1. Potenciació i actualització del currículum de l’àmbit 
STEM a tots els nivells educatius
Actualització i enriquiment del currículum de les matèries i competències de l’àmbit 

STEM
– Desenvolupament o/i difusió de materials didàctics i caixes didàctiques que 

suposen actualització i enriquiment.
Exemples: Ingeniero de astronaves (ESERO-ESA), Caixa del Vent (Lab-06), 

Caixa dels Éssers vius (CESIRE), Avions de paper, Educacont

Línia d’acció 2. Metodologies i recursos
Recerca i difusió sobre metodologies d’ensenyament-aprenentatge que afavoreixin 

l’assoliment de les competències STEM dels alumnes
– Subscripció i seguiment de les principals publicacions virtuals en educació 

STEAM a nivell internacional.
– Assistència a les fires i congressos STEAM que es desenvolupen al territori: 

STEAMconf, ITwordEdu,STEM a l’espai…
– Allotjament al FABER Olot durant la Residència de robòtica. Treball amb in-

tercanvi de tecnologies, metodologies i experiències amb experts nacionals i inter-
nacionals

– Creació del consorci STEAM++ per participar en el programa Erasmus + 
KA 101. L’aprovació del projecte permetria a 8 escoles i instituts rebre formació i 
visitar centres STEAM arreu d’Europa, transmetent l’experiència i els aprenentatges 
a la resta de centres STEAM.

Impuls a la generació i la difusió de nous materials i escenaris d’aprenentatge STEM
– Publicació a l’Arc de bons models sorgits de les formacions.
– Grup de treball pel disseny d’una activitat formativa de com difondre les bones 

pràctiques d’aula a través d’articles i altres.
– Creació d’aliances i consorcis amb entitats externes de reconegut prestigi que 

generin nous materials i nous escenaris

Accions de suport de suport a treballs de recerca, de síntesi i interdisciplinars
– Suport a treballs de recerca a través de la formació CTM
– Creació de recursos interdisciplinars, com a modelatge, que poden ser usats 

com a projectes o com a treballs de síntesi.

Redefinició i transformació progressiva de les aules i equipaments de ciències i tec-
nologia d’escoles i instituts en Fablabs

– Formació de nuclis impulsors en fablab de les Corts per propiciar el coneixe-
ment del concepte FabLab

– Inici de col·laboració amb Equal Sharee, despatx d’aquitectura i urbanisme 
feminista que ja ha treballat en la diagnosi de l’espai del pati escolar i el redisseny 
amb mirada inclusiva, per tal de crear un model similar en la resta d’espais escolars

Eix 3. Encoratjar la participació de les empreses a l’escola

Línia d’actuació 1. Col·laboració entre l’empresa i l’escola en la 
promoció de la ciència i la tecnologia
Aliances STEAMcat
– Treball amb la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI), per 

tal de generar aliances amb els centres de recerca i el món empresarial vinculat a la 
innovació i la recerca. Cursos d’estiu.

– Acció 100tífiques el dia internacional de la nena i la dona científiques, en col-
laboració amb el BIST i la FCRI.
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– Treball amb el Lab 06 (UVic) pel desenvolupament de materials per l’ensenya-
ment de les ciències a les primeres edats

Línia d’acció 3. Creació de recursos educatius a partir de la 
col·laboració empresa, escola i universitat
Maletes STEM i creació de continguts pedagògics
– Desenvolupament o/i difusió de materials didàctics i caixes didàctiques que 

suposen actualització i enriquiment.
Exemples: Ingeniero de astronaves (ESERO-ESA), Caixa del Vent (Lab-06)
– Inici de redefinició i vinculació al projecte Educacont de la maleta Bioclimàtica

Eix 4. Promoure les STEM a la societat

Línia acció 1. Difusió de les STEM als mitjans de comunicació i a les 
xarxes socials
Creació i dinamització de canals del pla STEMcat a les xarxes socials
– Difusió de les accions impulsades pel programa a través de les xarxes (twitter 

i altres).
– Planificació de reunions per la creació d’un portal

Resolució ENS/1769/2018, de 19 de juliol, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica STEAMcat 
i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del 
curs 2018-2019

Presentats Seleccionats %

Primària Secundària Primària Secundària % P/T % S/T T Ss % Ss/T

CEB 7 11 4 3 57,14% 27,27% 18 7 38,89%

BCO 4 7 2 3 50,00% 42,86% 11 5 45,45%

BLL 4 5 1 2 25,00% 40,00% 9 3 33,33%

VOC 1 0 1 0 100,00% 0,00% 1 1 100,00%

GIR 5 5 2 1 40,00% 20,00% 10 3 30,00%

LLE 4 6 2 2 50,00% 33,33% 10 4 40,00%

TAR 7 6 2 2 28,57% 33,33% 13 4 30,77%

TEB 6 4 2 2 33,33% 50,00% 10 4 40,00%

MVO 7 8 2 3 28,57% 37,50% 15 5 33,33%

CCE 4 7 2 2 50,00% 28,57% 11 4 36,36%

Total 49 59 20 20 40,82% 33,90% 108 40 37,04%

108

45,37% 54,63%

Titularitat (tit) % tit/total tit % tit/TSs

Total públics 93 37 39,78% 92,50%

Total concertats      15 3 20,00% 7,50%
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GI Escola Llar Lluís Maria Mestres i Martí
Institut Pla de l'Estany
Escola Camins

MVO

Escola Misericòrdia
Escola Joan Casas
Escola Lledoner
Institut El Vern
Institut Pla Marcell
Institut Tiana
Institut Sunsi Móra
Institut Les Cinc Sénies

BCO
Institut Bellvitge
Escola Rossend Montané
Escola Sant Domènec
Institut Eduard Fontserè
Institut de Santa Coloma de Gramenet

CEB Escola Montseny
Sagrat Cor-Sarrià
Virolai
Escola Sagrada Família
Institut Miquel Tarradell
Institut Pau Claris
Inst-Esc Art. Oriol Martorell
Institut Martí Pous

     BLL

Institut Frederic Mompou
Institut Bernat el Ferrer
Escola Les Roques Blaves
Institut Josefina Castellví i Piulachs

TEB
Escola Enric Grau i Fontserè

Escola Montsagre
Institut de La Sénia

Institut Escola 3 d'Abril
Zer La font de l'Aiguadí

TAR Cor de Maria
Escola La Parellada
Escola Doctor Alberich i Casas
Institut Sant Pere i Sant Pau
Institut Josep Tapiró

VOC
Escola Tecnos

LLE

Escola Magraners
Escola Alba
Institut Torrevicens
Institut de La Pobla de Segur
Escola Parc de l'Aigua CCE

Escola Diocesana
Escola Lluçanès
Institut Jaume Callís
Institut Joan 
Mercader
Institut Gurb
Escola Les Bases

En un altre àmbit, la Garantia Juvenil va adreçada al col·lectiu de joves entre 15 
i 29 anys. Segons dades de l’Observatori Català de la Joventut, a Catalunya, l’últim 
trimestre del 2018 d’acord amb les dades proporcionades de l’EPA, l’atur juvenil era 
del 20,4%, el percentatge més baix des de l’any 2014, coincidint amb l’inici del pro-
grama de la Garantia Juvenil.

Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya s’han dissenyat un ampli ventall 
de polítiques per tal de donar cobertura a les diferents característiques i als diferents 
perfils de població jove, i amb especial rellevància per aquells joves de majors vul-
nerabilitats. La programació inicial ha anat evolucionant any a any, adaptant-se a les 
necessitats de cada moment.

Actualment, la cartera de serveis d’Ocupació Juvenil va adreçada d’una banda a 
joves amb més dificultats, sovint provinent d’abandonament escolar prematur amb 
actuacions que incorporen un alt grau de formació (també en competències bàsi-
ques), amb una llarga durada en temps i acompanyament intensiu, i d’altra banda, 
dona resposta a la població jove de major nivell formatiu per qui s’han desenvolu-
pat programes per facilitar una primera experiència de qualitat en el mercat laboral.
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Per major adaptació al territori, i al principi de subsidiarietat, s’ha seguit apos-
tant per les polítiques de proximitat, fent arribar la programació a tot el territori i 
a diferents sectors productius. Per últim, cal destacar que la problemàtica d’atur 
juvenil és entesa com una problemàtica integral, i per tant s’està treballant de ma-
nera interdepartamental tant amb el Departament de Joventut com el Departament 
d’Educació.

La Secretaria d’Empresa i Competitivitat, mitjançant l’Àrea d’Emprenedoria i 
Formació, incorpora un nou servei al Programa integral de foment de l’emprene-
doria, emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, amb efectes a la convocatòria 
2019, de sensibilització i acompanyament al talent, entès aquest com el capital humà 
format en temàtiques innovadores i/o relacionades amb la tecnologia.

Aquest servei té per objectius: identificar el talent potencial i promocionar el ja 
existent, facilitar l’assessorament dels joves emprenedors en l’inici dels seus projec-
tes per part de persones amb experiència i coneixement en l’àmbit de les ciències i 
la tecnologia i afavorir els intercanvis dins de l’ecosistema innovador.

L’any 2015, la Fundació Cecot Innovació i el Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya varen signar un conveni de col·laboració per impulsar l’activitat del Centre de 
Reempresa de Catalunya per al col·lectiu de persones aturades del país.

L’objectiu prioritari era el d’apropar i adaptar el servei de Reempresa a les per-
sones desocupades i assegurar que un potencial emprenedor que volgués adquirir 
una empresa en funcionament, tingués a disposició un servei estructurat d’acompa-
nyament en el procés de compravenda de l’empresa, així com un Marketplace, físic 
i virtual, on accedir a les diferents oportunitats del territori i on rebre suport dels 
tècnics de promoció econòmica especialitzats.

Aquest desplegament ha permès la incorporació del servei de Reempresa a les 
69 Oficines de Treball del territori de la mà dels tècnics del SOC, assegurant la seva 
contribució a:

– Desenvolupar i mantenir un mercat transparent de transmissió d’empreses.
– Proveir jornades de consultoria i acompanyament als usuaris interessats per tal 

de tancar els processos de transmissió.
– Recolzar als usuaris assessorant-los en la seva presa de decisions.
– Captar i formar reemprenedors potencials.
– Realitzar campanyes de captació d’empresaris disposats a cedir l’empresa.
– Llançar campanyes de sensibilització sobre l’existència del servei i sobre l’opor-

tunitat d’adquirir una empresa en funcionament en comptes de crear-la des de zero.
– Donar garantia d’un procediment tècnic i legal lligat a l’examen estricte de les 

variables empresarials.
– Establir models de finançament i de relació entre les parts.
– Garantir la veracitat de la informació de les empreses cedents i de les inten-

cions dels reemprenedors.
L’alta satisfacció per part dels usuaris i la consecució dels resultats positius en-

tre els usuaris beneficiaris, ha propiciat la renovació anual de dita col·laboració i el 
manteniment de les activitats orientades a facilitar l’autoocupació de persones deso-
cupades a través de l’adquisició d’una empresa ja existent.

Les competències sobre la Formació Professional són compartides entre els De-
partaments d’Educació i de Treball, Afers Socials i Famílies. En el cas del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies aquesta competència s’executa a través 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i del Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya.

Com a derivada del Pacte Nacional per a la Indústria es va crear la Taula de la 
Indústria del Sector del Videojoc a Catalunya, en el qual participa el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, tant en la taula i en els grups de treballs deri-
vats. En concret, en el grup de treball de Formació i Talent, d’on se’n derivaran les 
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necessitats formatives, ambdós Departaments tenen representants. Aquest grup s’ha 
constituït però encara no ha estat convocat.

El SOC, com autoritat laboral pot contribuir en les competències dels certificats 
de professionalitat, per tant, i pel que fa a l’àmbit laboral, es podrà treballar d’acord 
amb les necessitats del sector, totes aquelles competències que siguin necessàries 
per crear un certificat de professionalitat o qualsevol altra especialitat, adreçades 
tant a les persones treballadores ocupades com en situació d’atur.

La Resolució 89/XII del Parlament de Catalunya instava el Govern a convocar, 
en el marc del Pacte nacional per a la indústria, la Taula de treball de la indústria 
dels videojocs, amb representació del Departaments d’Empresa i Coneixement, el 
Departament d’Educació, el Departament de Cultura, el Departament de Salut, el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament de Polítiques Di-
gitals i Administració Pública, l’Institut Català de Finances i les entitats més repre-
sentatives del sector.

En compliment d’aquesta resolució, la Taula es va constituir i va celebrar la seva 
primera reunió el 30 de gener del 2019, en la qual es va acordar incloure la formació 
entre els temes que s’hi tractaran.

A la segona reunió de la Taula, que es va celebrar l’11 d’abril de 2019, es va trac-
tar la Moció 54/XII, del Parlament de Catalunya, sobre polítiques de joventut, la 
qual insta el Govern, en el seu apartat 3.d, a impulsar la participació de la Taula en 
el disseny i el desenvolupament dels graus d’estudis i certificats de professionalitat 
destinats al sector dels videojocs. En aquesta reunió es va aprovar un calendari de 
reunions fins a final de 2019 amb l’objectiu d’elaborar un document amb els seus 
reptes principals i les recomanacions de millora del sector.

La tercera reunió de la Taula, que es va celebrar el 22 de maig de 2019, es va de-
dicar al repte del finançament del sector i, a més dels membres de la Taula, va tenir 
com a participants representants d’AVALIS i d’ACCIÓ.

La quarta reunió de la Taula es va celebrar el 25 de juny de 2019 i va tenir com 
a tema principal la millora de la visió empresarial del sector.

A la Taula hi participen com a representants del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies la directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalu-
nya i, com a representant del Departament d’Educació, la subdirectora general de 
Formació Professional Inicial i d’Ensenyaments de Règim Especial.

D’altra banda, anualment i en el marc de la programació universitària de Cata-
lunya, les universitats catalanes elaboren i presenten diferents projectes per a la im-
partició d’estudis oficials de grau, de màster universitari i de doctorat, que tenen en 
compte els referents i les necessitats dels diversos sectors socials d’intervenció, els 
quals són analitzats al si del CIC. Una vegada que els plans d’estudi han estat verifi-
cats en sentit positiu pel Consell d’Universitats, del Ministeri de Ciència, Innovació 
i Universitats i compleixen amb els requeriments fixats pel departament competent 
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, es procedeix a l’autoritza-
ció per a la seva implantació i la publicació al DOGC.

Cal assenyalar que, d’acord amb l’article 2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, les universitats estan dotades de personalitat jurídica i des-
envolupen les seves funcions en règim d’autonomia i de coordinació entre totes elles. 
Dins l’àmbit de l’autonomia universitària s’emmarquen, entre d’altres, com s’ha in-
dicat, l’elaboració i l’aprovació dels plans d’estudis dels diferents ensenyaments, per 
a la qual cosa aquestes institucions opten per consultar els agents socials i professio-
nals vinculats amb les diverses branques de coneixement.

En l’àmbit de la salut, el passat dia 6 de juny es va constituir el nou Consell As-
sessor de Salut Mental i Addiccions, integrat per trenta experts en matèria de salut 
mental i addiccions. Les línies prioritàries en les que treballarà el nou Consell As-
sessor s’identifiquen en quatre àmbits de treball i tres eixos transversals, entre les 
que hem de destacar, d’acord amb el propòsit d’aquesta Moció, l’atenció infanto-ju-
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venil, l’atenció a les addiccions, el model comunitari, la participació en primera per-
sona i els escenaris i nous reptes. Aquest nou Consell Assessor constituït és qui ha 
entomat l’encàrrec de reactivar i impulsar la comissió d’experts que ha de treballar 
i millorar els programes d’intervenció i de prevenció del suïcidi, a partir de l’avalu-
ació i valoració dels resultats actuals.

En el marc de les Estratègies de salut mental i addiccions pel període 2017-2020, 
el Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions va constituir el grup de treball 
promogut pel Pla director de salut mental i addiccions i impulsat des del Departa-
ment de Salut, format per experts, professionals, societats científiques, moviments 
i associacions representatives d’afectats, amb el propòsit de revisar el Codi Risc de 
Suïcidi. Fruit d’aquesta tasca conjunta, es va convenir en la necessitat d’avançar, més 
enllà del protocol d’actuació que recull el Codi Risc a un enfocament preventiu del 
suïcidi, que consideri no només els factors que intervenen, sinó també aspectes en-
torn al suïcidi, adoptant una perspectiva integral. En aquest sentit, es va convenir en 
la necessitat, a més de contemplar l’atenció a les persones, de tractar les causes des 
d’una vessant genèrica d’afectació sobre la població, fins a focalitzar sobre col·lectius 
específics, com són els joves. Precisament, l’actual Pla de salut de Catalunya 2016-
2020 dóna rellevància a les polítiques preventives, impulsant les actuacions relacio-
nades amb el Codi risc de suïcidi (CRS).

Actualment, a través d’aquest grup de treball format per experts, professionals i 
associacions de salut mental, es té com a objectiu duu a terme una actualització del 
Codi Risc de suïcidi (CRS) i del seu desplegament en les unitats d’urgències psiquià-
triques. En el marc d’aquesta comissió s’ha creat una subcomissió, amb la missió de 
treballar específicament en l’àmbit juvenil i dissenyar un protocol d’actuació assis-
tencial específic per aquesta etapa.

El Codi Risc de suïcidi va començar a implantar-se a Catalunya el juny de 2014, 
estenent la seva implementació arreu del territori el juny de 2016. Conseqüentment, 
les primeres dades representatives que disposem de tot Catalunya per avaluar l’efec-
tivitat del codi, són les dades registrades a partir del 2017. Cal contrastar-les però 
amb les dades resultants del registre de mortalitat d’aquest mateix any 2017, per 
poder determinar l’índex de disminució de la mortalitat per suïcidi en el territori i 
valorar-ne la seva efectivitat. Tot i que els experts apunten que, per poder avaluar 
l’efectivitat del Codi, cal esperar almenys cinc anys des de la seva implementació.

Un cop avaluat el codi risc de suïcidi, i resultant d’aquesta avaluació, caldrà re-
visar el protocol de registre i l’activació del Codi Risc de suïcidi des de l’atenció 
primària, i més endavant, des d’altres ens que no estiguin vinculats a serveis de pro-
visió de salut.

Actualment, s’està acabant d’elaborar el Pla sobre drogues i Addiccions Compor-
taments 2019-2023 que presenta les línies estratègiques i actuacions en les àrees de 
prevenció, assistència, reducció de danys i reinserció relacionades amb el consum 
de drogues i els riscos associats. I proposa, de manera consensuada i participada, 
les accions a desenvolupar els propers cinc anys a Catalunya per abordar de forma 
integral la prevenció, detecció precoç i l’atenció dels problemes relacionats amb els 
consums de drogues i els usos de les tecnologies de la Informació i comunicació.

Pel que fa al reforç de les actuacions preventives als Centres Escolars, cada 
anys s’implementen programes com l’Aventura de la vida de promoció de la salut i 
prevenció que el curs passat es va desenvolupar a 178 centres educatius arribant a 
12.384 nens i nenes, i s’elaboren noves propostes complementàries com «Històries 
de la Yasmina». A través del programa Salut i Escola, també es vehiculen les pro-
postes preventives per a fer a l’aula. El curs 2016-2017 es van organitzar 631 activi-
tats d’educació per a la salut relacionades amb el consum de tabac, alcohol i altres 
drogues. Així mateix, es creen espais de consulta oberts als joves sobre drogues i els 
usos de pantalles. S’han comptabilitzat 1.594 consultes relacionades amb el consum 
de substàncies i 168 pel que fa a addiccions a les noves tecnologies (curs 2016-2017). 
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Per a centres de secundària, el Pla emmarca la difusió del Protocol de Detecció i 
Intervenció sobre Drogues als Centres d’Educació Secundaria que té per objectiu 
facilitar l’abordatge dels consums en el marc de la Comunitat Educativa i l’elabora-
ció de guies i recursos per la integració curricular de les estratègies preventives tant 
pel que fa a les drogues com a als usos de les pantalles. La formació al professorat, 
als professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic i als agents educa-
dors que es relacionen amb els infants i joves des de diferents àmbits, és una de les 
accions prioritzades en el nou Pla.

Dos dels programes destacats i de continuïtat inclosos també en aquest pla són 
el programa Fitjove per a fomentar l’esport com a alternativa d’oci saludable entre 
els i les adolescents de zones d’especial vulnerabilitat (actualment es desenvolupa 
a 18 municipis amb 3.248 joves participants) i el projecte preventiu a l’àmbit Uni-
versitari, que proposa el manteniment d’accions de sensibilització a tota la població 
universitària sobre els riscos dels consums d’alcohol i altres drogues i la formació a 
universitaris com a agents Educadors per tal que intervinguin amb la metodologia 
d’educació entre iguals per informar sobre riscos de les drogues i incloure elements 
de salut Pública i preventius en els espais de lleure i oci nocturn organitzats a les 
Universitats i els seus campus.

D’altra banda, el Canal Drogues ha esdevingut un espai web de referència en 
l’àmbit de les drogues amb més de 1.360.490 visites des del seu inici al 2012. Mit-
jançant les tecnologies de la comunicació i la Informació, es potencia la difusió dels 
missatges preventius adreçats a joves, a través d’elPep.info (per a nois i noies de 14 
a 16 anys), amb 19.975 visitants al 2018, i laClara.info (a partir de 16 anys), amb 
119.864 visitants al 2018.

El Nou pla sobre Drogues i Addiccions Comportamentals proposa la continuïtat 
i generalització de les mesures que s’han anat desenvolupant aquest últims anys, i 
definint línies de treball noves per a complementar les existents, millorar-les i afron-
tar les problemàtiques emergents en aquest àmbit.

A més a més, com ja es va anunciar, el Departament de Salut està treballant en 
una Llei d’addiccions que conjuntament amb les mesures exposades, servirà per do-
nar una millor resposta a aquesta problemàtica.

Les actuacions del Departament d’Educació en matèria de prevenció, detecció i 
intervenció sobre drogues i addiccions en els centres educatius estan recollides en 
el Pla drogues i addiccions comportamentals 2019-2022, que està en fase d’elabora-
ció per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, del Departament de Salt..

Per altra banda, el Departament disposa del Protocol de prevenció, detecció i 
intervenció sobre drogues als centres de secundària. Aquest protocol posa a l’abast 
dels centres d’educació secundària orientacions i recursos per a la prevenció efecti-
va, així com per a la detecció i la intervenció davant el consum, la tinença o la ven-
da de drogues. També ofereix orientacions i recursos per treballar amb l’alumnat i 
les famílies.

Entre els objectius específics d’aquest protocol, s’hi poden trobar:
– Fomentar la implementació de mesures preventives en els centres d’educació 

secundària
– Promoure les intervencions educatives amb l’alumnat dels centres de secundà-

ria i les seves famílies o professionals referents sobre el consum de drogues i altres 
situacions de risc que se’n derivin.

Per tal de donar a conèixer aquest protocol als centres educatius, s’ha disse-
nyat una jornada informativa per a cada Servei Territorial d’Educació i el Consorci 
d’Educació de Barcelona al llarg del segon i tercer trimestre del curs 2018-19.

Pel que fa al parc públic, l’objectiu d’arribar al 15% del total del parc d’habitatge 
per als municipis amb alta demanda acreditada, es contempla a la proposta de Pla 
Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH) de Catalunya, actualment en tràmit d’in-
formació pública. La tipologia d’habitatge públic és de lloguer social, caracteritzat 
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en conseqüència en termes d’assequibilitat del lloguer, rotació i especial atenció a 
les noves llars formades per joves.

L’objectiu d’incrementar el pressupost destinat a polítiques públiques d’habitatge 
fins a assolir un cota mínima de 1.000 milions anuals durant els propers 10 anys, 
resta afectat pel context actual, amb pressupost prorrogat. Tot i això, s’està fent un 
esforç per a incrementar els 350 milions actualment destinats entre el pressupost de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el de l’Institut Català del Sòl a polítiques 
públiques d’habitatge, als quals cal afegir els destinats per les corporacions locals.

D’acord amb el Pla per a la Igualtat de gènere del sistema educatiu i en el marc 
de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes i l’objectiu 
5 de l’Agenda 2030 del Desenvolupament Sostenible (ODS), anualment el Departa-
ment d’Educació desenvolupa actuacions que promouen la incorporació de la pers-
pectiva de gènere i de les dones, per assolir com a país la igualtat efectiva de dones 
i homes, i prevenir i actuar contra la violència masclista, coordinades en el marc de 
la Comissió departamental de seguiment del Pla.

El Decret 274/2018, de desembre, de reestructuració del Departament d’Educa-
ció, estableix, entre les funcions de la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cul-
tura Digital, les següents:

b) Proposar accions de formació i d’innovació de les pràctiques de centres, do-
cents i altres professionals en relació amb l’orientació i l’acompanyament de l’alum-
nat per a la continuïtat formativa i l’èxit educatiu.

Dins el pla d’actuacions del curs 2018-2019, el Servei d’Educació al Llarg de la 
Vida de la Subdirecció General de Transformació Educativa promou activitats edu-
catives formatives en coordinació amb el Departament de Justícia, entre les quals 
es preveu el desenvolupament de sessions formatives adreçades alumnat intern, jo-
ves de més de 18 anys i adults, a tots els centres penitenciaris de Catalunya, amb 
l’objectiu de formar i sensibilitzar l’alumnat intern per a la prevenció de la violència 
masclista i la gestió dels conflictes i per fomentar la igualtat de gènere, en tots els 
àmbits inclosos l’àmbit digital.

Així mateix, també es preveu el desenvolupament de dos nous mòduls que es 
podran implantar a l’inici del curs 2019-2020, sobre la igualtat de gènere i la pre-
venció de la violència masclista, en el marc de l’educació al llarg de la vida, per a 
promoure la formació de noves oportunitats adreçat al treball educatiu especialment 
amb l’alumnat MENA (menors no acompanyats de 16 a 18 anys) i immigrants, joves 
especialment vulnerables i en situació de risc, des dels centres de formació d’adults 
dependents del Departament d’Educació.

L’objectiu és acollir, integrar i oferir atenció educativa específica mitjançant mò-
duls formatius que incorporen competències, continguts i disseny d’activitats espe-
cíficament elaborats per aquest perfil d’alumnes, sobre la prevenció de la violència 
masclista i les relacions igualitàries, en tots els àmbits quotidians i contextos que es 
poden donar, entre ells també l’entorn digital.

Els materials poden servir també com a material de referència als centres de for-
mació d’adults municipals i entitats del tercer sector que col·laborin amb l’atenció 
educativa d’aquest alumnat en zones on no hi ha centres de formació d’adults depen-
dents del Departament d’Educació.

Durant curs 2018-2019 s’ha desenvolupat el nou mòdul opcional al currículum 
de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes «Igualtat de gènere 
al segle xxi», que es podrà impartir en els centres de formació d’adults a partir del 
curs 2019-2020. Aquest mòdul té per objectiu aprofundir en el concepte d’igualtat 
de gènere. Entre els seus continguts s’inclouen els estereotips, la identitat de gènere 
i la identitat sexual, la igualtat entre homes i dones i la prevenció de la violència de 
gènere.

Així mateix, els centres de formació d’adults dependents del Departament d’Edu-
cació inclouen en l’oferta educativa la formació en competència digital adreçada a 



BOPC 406
5 de setembre de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 126

les persones adultes (COMPETIC inicial, 1, 2 i 3), amb la corresponent equivalència 
als certificats de l’ACTIC, per facilitar l’adquisició de coneixements, habilitats i ac-
tituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que per-
metin desenvolupar-se en la societat actual des del civisme, el respecte i la diversitat.

En la competència 1, «Cultura, participació i civisme digital», es treballen les 
oportunitats de participació, col·laboració i intercanvi que ens ofereixen les eines 
digitals (com xats, blocs, fòrums...). Com a novetat s’inclou el contingut temàtic de 
les xarxes socials, Concretament en les normes per a l’ús d’etiquetes en les xarxes 
socials, es fa explícit el respecte per la imatge de l’interlocutor, evitant enunciats 
ofensius i declaracions calumnioses que incitin a l’odi racial, contràries a la legisla-
ció vigent o a la Declaració Universal dels Drets Humans.

En aquesta línia, també s’ha inclòs com a novetat el contingut actitudinal de 
COMPETIC 1, evitar el llenguatge i altres continguts discriminatoris en relació a 
l’origen, raça, sexe, orientació, identitat o comportament sexuals, religió, opinió o 
altres condicions de les persones, o que fomentin estereotips sobre els rols d’homes 
i dones.

Pel que fa a la competència 2, «Navegació i comunicació en el món digital», que 
té per objectiu adquirir competències per utilitzar la xarxa per a la cerca d’informa-
ció aplicant i per a la comunicació interpersonal i l’intercanvi d’informació, s’inclou 
com a contingut explícit l’actitud de l’ús un llenguatge adequat i respectuós amb les 
persones i els temes que es tracten en totes les comunicacions.

El curs 2017-2018 es van matricular un total de 9.140 alumnes als ensenyaments 
de COMPETIC dels centres públics de formació d’adults, dels quals un 58% eren 
dones.

Actualment, està en fase de revisió final el Protocol de prevenció, detecció i in-
tervenció davant la violència masclista entre l’alumnat que incorpora en la seva part 
preventiva recursos per a l’abordatge de les diferents manifestacions de la violència 
masclista per a infants i adolescents, entre els quals s’incorpora el recurs «Guia Un-
follow a les violències masclistes» elaborada pel Consell Nacional de Joventut de 
Catalunya.

D’altra banda, aquest protocol incorpora en les diferents fases d’actuació (pre-
ventiva i intervenció) les estratègies i els recursos necessaris per sensibilitzar el pro-
fessorat, l’alumnat i les seves famílies sobre la importància del fenòmen de la vio-
lència masclista en les xarxes socials i la seva especial dimensió.

La implementació del Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la 
violència masclista entre l’alumnat preveu una campanya de difusió que es durà a 
terme al llarg del primer trimestre del curs 2019/2020.

Altrament, aquest protocol incorpora la implementació de tallers adreçats a 
alumnat i famílies així com formació a docents, amb els diferents àmbits temàtics:

– Aproximació a la coeducació i equitat de gènere.
– Construcció de models alternatius de masculinitats i feminitats.
– Relacions afectives i sexuals saludables.
– Tolerància zero a la violència masclista i relacions abusives.
El Govern fa temps que treballa per fomentar la igualtat de gènere i prevenir les 

violències masclistes entre joves. Aquesta tasca preventiva, que es planteja de for-
ma interdepartamental i en estreta col·laboració amb els ens locals (i amb diverses 
entitats especialitzades), s’ha concretat en la creació d’instruments de prevenció, de-
tecció i actuació davant de situacions de violència masclista i/o d’assetjaments (cas 
del Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista), així com l’im-
puls d’eines i recursos per prevenir les violències masclistes, fomentar la igualtat 
de gènere i transformar els imaginaris socials vinculats a la construcció del sistema 
gènere-sexe.

Una d’aquestes eines és el projecte TABÚ. Tu tries què t’hi jugues!, impulsat con-
juntament per la DGJ/ACJ, l’ICD, laBonne - Centre de Cultura de Dones Francesca 
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Bonnemison i la Cooperativa Candela. Aquesta eina presenta coincidències signi-
ficatives amb la guia Unfollow a les violències masclistes, elaborada pel Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), ja que totes dues propostes parteixen 
d’un role playing (la simulació d’una situació vivencial concreta) per introduir un 
posterior debat i reflexió.

El projecte TABÚ. Tu tries què t’hi jugues! és una eina interactiva de prevenció 
i sensibilització de les violències sexuals entre joves, adreçada als equipaments ju-
venils i als instituts. Consisteix en un joc, que consta de tres itineraris virtuals per 
mitjà dels quals cada jove participant ha d’afrontar una experiència vital a partir de 
la qual se’l convida a reflexionar sobre situacions de violències sexuals que són quo-
tidianes entre la població jove, però alhora molt invisibilitzades. Aquestes situacions 
–vinculades a la utilització de les xarxes socials o a altres formes de relació o inte-
racció interpersonal– duen associat un posterior debat en grup, en el marc del qual 
es treballen aspectes com el sexpreading (la difusió d’imatges de contingut sexual 
sense consentiment), els límits i consentiment en les relacions afectives sexuals o 
l’assetjament i cosificació de les dones.

Durant el curs 2018-2019, s’han fet 6 formacions en el marc del projecte TABÚ 
(amb una participació global de 98 professionals de joventut) i s’ha cedit l’eina a 63 
centres educatius, equipaments juvenils i serveis d’informació i atenció. A més, ac-
tualment hi ha programades 7 sessions de formació arreu del territori. De cara al 
curs vinent, es donarà continuïtat a aquesta iniciativa i s’ampliarà la tipologia de 
destinataris de les cessions, amb la inclusió de federacions i moviment d’educació 
en el lleure.

De cara al curs vinent es donarà continuïtat als projectes que s’han impulsat du-
rant els darrers anys per fomentar la igualtat de gènere i prevenir les violències mas-
clistes entre joves i, alhora, es posaran en marxa accions de nova creació. Es preveu 
que algunes d’aquestes noves accions –que actualment es troben en fase de definició 
i/o disseny– es vinculin a l’ús de les xarxes socials i/o de les TIC. Concretament es 
llençarà al mes de juliol una campanya de sensibilització i prevenció (així com d’al-
tres projectes a nivell local) entorn a les violències masclistes adreçada a joves, que 
utilitzarà les xarxes socials així com d’altres canals i eines utilitzats pels joves i que 
s’estendrà al llarg de la tardor de 2019.

Sobre la pàgina web de l’Àrea de Suport als joves Tutelats i Extutelats, tal i com 
els hi vam fer saber a l’informe de compliment a la Resolució 72/XII del Parlament 
de Catalunya, sobre el web de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, les 
Memòries del 2016 i 2017 de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats estan 
penjades a la seva pàgina web des del 14 de desembre de 2018 així com el canvi de 
l’adreça del centre de programes de Lleida. Després d’haver fet les comprovacions 
oportunes, tot i haver fet l’actualització anteriorment mencionada, per un error tèc-
nic, la data d’actualització de la pàgina web no es va canviar. Aquesta incidència va 
ser solucionada. L’última actualització que se n’ha fet ha sigut amb la publicació de 
la Memòria del 2018 en data 26 de juny de 2019, tal i com consta també en la data 
d’actualització.

La Comissió Europea ha emès en reiterades ocasions una sèrie de recomanacions 
en què insta a Espanya a reduir la seva temporalitat de l’ocupació en el sector públic, 
ja que és una de les més elevades de la Unió Europea. Fruit d’aquestes recomana-
cions, el 9 de març de 2017 el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública va formalitzar 
un acord amb els sindicats majoritaris de funció pública per reduir la temporalitat 
de l’ocupació en l’Administració.

Aquest Acord es va materialitzar en la taxa addicional prevista en la Llei 3/2017, 
de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, que estableix 
per a determinats sectors la possibilitat de disposar d’una taxa addicional per a l’es-
tabilització d’ocupació temporal que inclou fins al 90% de les places que, dotades 
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pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament 
almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016.

Així mateix, s’autoritza les administracions públiques a disposar, en els exercicis 
2017 a 2019, d’una taxa addicional per a la consolidació d’ocupació temporal de les 
places que, en els termes previstos en la disposició transitòria quarta del text refós 
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estiguin dotades pressupostàriament 
i, des d’una data anterior a l’1 de gener de 2005, hagin estat ocupades ininterrompu-
dament de forma temporal..

Atès que les previsions d’aquesta Llei són d’aplicació bàsica, el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya i els sindicats majoritaris de la funció pública van formalitzat 
el 23 de juny de 2017 l’Acord adoptat en el marc de la Mesa General de Negociació 
de la Funció Pública que es va celebrar el 16 de juny de 2017, per reduir la tempo-
ralitat de l’ocupació en l’Administració. Aquest Acord es va materialitzar en l’Acord 
GOV/145/2017, de 17 d’octubre, pel qual es fixa la taxa addicional per a l’estabilit-
zació i la consolidació de l’ocupació temporal al servei de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya.

La situació de crisi global que vàrem tenir va provocar que s’aturessin les ofertes 
d’ocupació pública des del 2011 fins l’any 2015, fet que va incidir en l’augment de la 
temporalitat de l’ocupació del sector públic a Catalunya.

Aquesta situació es vol superar amb l’oferta abans esmentada, que té com a ob-
jectiu la reducció per sota del 8 per cent de la taxa de cobertura temporal en cada 
àmbit. L’article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Es-
tat per a l’any 2017, apartat U.6, estableix els sectors que poden disposar d’una taxa 
addicional per a estabilització d’ocupació temporal; aquesta ha estat distribuïda de 
la manera següent:

– 15.658 places per a l’accés a cossos de funcionaris docents (article 19.U. 2.A de 
la Llei 3/2017).

– 9.307 places per a personal estatutari dels serveis de Salut (article 19.U.2.B de 
la Llei 3/2017).

– 5.008 places de personal que presta assistència directa als usuaris dels serveis 
socials, que fa la gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d’ocupació, i 
que presta serveis en matèria de gestió tributària i recaptació i d’inspecció i sanció 
de serveis i activitats (article 19.U. 2 O, P i 6 de la Llei 3/2017).

Per fer-ho efectiu, l’Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, aprova l’oferta 
d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació tempo-
ral del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 
2017. La convocatòria dels processos selectius per a l’accés a la condició de personal 
funcionari i als col·lectius laborals de caràcter interdepartamental que així es deter-
mini correspon a la Direcció General de Funció Pública del Departament de Políti-
ques Digitals i Administració Pública. Per la seva banda, els departaments de Salut, 
Justícia i Educació convocaran els processos selectius, en l’àmbit competencial es-
tablert per la normativa vigent, pel que fa al personal estatutari, al personal peniten-
ciari, i al personal docent, respectivament. Els diferents departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya convocaran els processos selectius del seu 
personal laboral que no siguin convocats per la Direcció General de Funció Pública.

El sistema de selecció d’aquests processos serà el de concurs oposició, i s’ha 
de garantir, en tots els casos, l’acompliment dels principis de lliure concurrència, 
igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i la resta de principis que regeixen en l’accés a 
l’ocupació pública. Per tant, els requisits d’accés són els establerts en la normativa 
de funció pública d’aplicació general. Els requisits generals per poder participar en 
aquests processos de selecció es determinarà en les bases generals de les convocatò-
ries però, quan al requisit d’edat, en general caldrà haver complert 16 anys i no supe-
rar l’edat establerta per a la jubilació forçosa. No obstant això, considerant el nombre 
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de places que s’oferten i els diferents sectors on es distribueixen, es pot considerar 
que es tracta d’una mesura que facilita la integració dels joves a la funció pública.

Pel que fa a la neutralitat en l’àmbit educatiu, cal tenir en compte que:
1. L’escola catalana ha de formar ciutadans crítics i compromesos amb els valors 

de la pau, la democràcia, la igualtat, la llibertat i la justícia. És per això que cal pro-
moure el debat i la reflexió sobre conflictes i situacions que posen en qüestió aquests 
valors. En aquests sentit, l’escola ha de mantenir una escrupolosa neutralitat política, 
i els professionals de l’ensenyament han d’abstenir-se de mostrar a l’alumnat les se-
ves opinions partidistes. Ara bé, aquesta neutralitat no obliga a la comunitat educa-
tiva a mantenir-se al marge de debats que l’afecten, ans al contrari, els professionals 
de l’educació han d’adoptar una actitud favorable a introduir a l’escola valors i drets 
civils i polítics reconeguts en el Dret Internacional.

2. La llibertat d’expressió és un dret fonamental que, òbviament i com a principi 
general, cal respectar. Si l’equip directiu d’un centre educatiu, com a autoritat com-
petent per a defensar l’interès superior de l’alumnat, considerés que alguna mostra 
d’aquest dret pot suposar un conflicte en el si de la comunitat escolar, prèvia ponde-
ració dels interessos enfrontats, establirà els mecanismes pertinents de mediació i 
promoció de la convivència.

3. El sistema educatiu de Catalunya exerceix les funcions que li són pròpies amb 
estricta neutralitat política i, d’acord amb l’establert en la Llei d’Educació, s’exclou 
qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament, tal i com estableix en l’article 2.1.q.

4. L’article 27.1 de la Constitució Espanyola estableix que «Tothom té dret a 
l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament» i en l’article 27.2, «L’educació 
tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respec-
te als principis democràtics de convivència als drets i a les llibertats fonamentals.»

5. L’article 10 del Capítol II de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Euro-
pea sobre Llibertat de pensament, de consciència i de religió estableix: «Tota per-
sona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió. Aquest dret im-
plica la llibertat de canviar de religió o de conviccions, com també la llibertat de 
manifestar la seva religió o les seves conviccions individualment o col·lectivament, 
en públic o en privat, a través del culte, l’ensenyament, les pràctiques i l’observança 
dels ritus.»

Les activitats col·lectives que es duen a terme a les aules i als espais comuns de 
les escoles, instituts i qualssevol altres centres de formació i lleure juvenil ja es des-
envolupen en un ambient de màxim respecte a la llibertat de pensament i de cons-
ciència dels i les joves, sense que s’hi produeixen imposicions de caràcter ideològic 
o simbòlic.

D’altra banda, també entenem que els espais educatius han de contribuir a la 
formació integral de les persones i al desenvolupament del seu esperit crític i que, 
per tant, no han de ser aliens a aquells afers que generen debat social, fins i tot quan 
aquest debat pugui generar incomoditat a determinades persones.

Per això el Govern treballa per garantir la neutralitat en tots els àmbits educatius, 
entenent que aquesta neutralitat no ha de passar mai per impedir o limitar el debat, 
sinó per garantir la possibilitat d’expressió i el ple respecte a totes les persones i a 
totes les opinions (sempre que aquestes opinions es plantegin en idèntics termes de 
respecte a la llibertat de pensament i de consciència dels altres) amb l’objectiu de 
contribuir a la a formació d’un jovent conscient i participatiu en la societat, el seu 
entorn més immediat i estimulant la seva participació en els assumptes públics que 
els hi sigui d’interès.

Barcelona, 22 de juliol de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies



BOPC 406
5 de setembre de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 130

Control del compliment de la Moció 64/XII, sobre la protecció dels 
infants i els adolescents als centres escolars
390-00064/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 44275 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 64/XII, sobre la protecció dels 
infants i els adolescents als centres escolars (tram. 390-00064/12), us informo del 
següent:

En el marc del Pla elaborat per a combatre les violències en l’àmbit educatiu, 
el Departament d’Educació durà a terme tot un seguit d’actuacions al voltant de 4 
eixos:

1. Avaluació i diagnosi de les situacions de violència en els centres educatius.
2. Creació d’espais de participació.
3. Aplicació dels diferents Protocols aprovats per eradicar i revertir situacions 

de violència.
4. Creació d’espais de coordinació.
També està prevista la creació d’una comissió participativa i institucional sobre 

violències en l’àmbit escolar, amb l’objectiu de fer una valoració de la situació i ela-
borar propostes de millora sobre les polítiques educatives que s’estan aplicant en 
aquest àmbit.

I l’elaboració d’un circuit simplificat d’intervenció davant conductes de l’alumnat 
greument perjudicials per a la convivència, tenint en compte les fases de valoració, 
comunicació i intervenció establerts en el diferents protocols per a la millora de la 
convivència. Aquest circuit permetrà unificar els criteris i els procediments d’actua-
ció davant aquestes situacions en els centres educatius.

Actualment s’està revisant el Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant 
l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals i el Protocol de prevenció, detecció i 
intervenció enfront l’assetjament a persones LGBTI, amb la col·laboració de diverses 
associacions i entitats especialitzades.

Es crearà la figura d’un referent territorial de convivència i gestió de conflictes, 
que actuarà de manera coordinada amb la Inspecció d’Educació del territori corres-
ponent.

També, es crearà una comissió de control i seguiment dels casos de maltracta-
ment i abusos o altres situacions de conflicte greu en els centres educatius, que actu-
arà de manera coordinada amb el referent territorial de convivència.

En el marc del Pla de Formació del Departament d’Educació s’han organitzat 
tot un seguit d’activitats formatives sobre la igualtat de gènere i la coeducació, 
adreçades al personal referent en coeducació i al personal docent dels centres edu-
catius.

Aquesta formació, que també es continuarà impartint durant el curs 2019-2020, 
té com a finalitat oferir estratègies i metodologies per a impulsar la coeducació en 
tots els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya.

En els Documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius per al 
curs escolar 2019-2020, s’establiran les instruccions perquè s’incorpori l’educació 
afectiva i sexual, com a eix transversal des de la tutoria com en les competències 
dels diferents àmbits curriculars, en tots els centres educatius i per a totes les etapes 
educatives

El curs escolar 2019-2020 s’iniciarà un pla pilot experimental en una mostra de 
centres educatius de tot el territori, per ajustar i millorar el seus projectes educatius 
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abans de la seva implantació definitiva a la resta de centres educatius el curs escolar 
2020-2021.

Barcelona, 26 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Moció 66/XII, sobre la política industrial
390-00066/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 44178 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 66/XII, sobre la política industrial 
(tram. 390-00066/12), us informo del següent:

Quant al punt 2 b, el Pacte Nacional per la Indústria (PNI) conté més d’un cente-
nar d’actuacions i té un pressupost associat de 1.835 milions d’euros per al període 
2017-2020, que mobilitzaran 3.135 milions d’euros. Cal remarcar que aquesta assig-
nació és global i no està desglossada per a cada exercici del període 2017-2020. En 
els primers dos anys de vigència del PNI (2017-2018) s’ha aconseguit una execució 
pressupostària de 796 milions d’euros, la qual representa un 43,4% del total pressu-
postat per la vigència del pacte.

Tot i que el Govern de la Generalitat ha estat obert a la negociació en tot mo-
ment, no ha estat possible aprovar els pressupostos per a l’any 2019. Quant als pres-
supostos de 2020, l’elaboració dels quals tot just s’està iniciant, el Govern continua 
disposat a parlar amb els grups parlamentaris per posar a disposició dels ciutadans 
de Catalunya els majors recursos de què podem disposar si el Parlament de Catalu-
nya els aprova. En qualsevol cas, es farà tot el possible per complir els compromisos 
adoptats en el marc del PNI.

Alhora, qualsevol compromís més enllà de l’any 2020, quan acaba la vigència 
del PNI, haurà de ser fruit de la concertació amb els agents econòmics i socials, com 
ho ha estat el PNI vigent. El Govern té previst iniciar en breu els treballs per elabo-
rar un nou document que doni continuïtat a l’actual.

Pel que fa al punt 3 a, la voluntat del Govern és desenvolupar un nou model 
energètic català que afavoreixi la transició energètica cap a un model 100% renova-
ble, desnuclearitzat, descarbonitzat i neutre en emissions de gasos amb efecte d’hi-
vernacle, tal i com estableix la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic i les 
Bases per a constituir del Pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya 
(PNTEC).

D’acord amb aquest marc estratègic i legislatiu, i considerant els objectius per 
al 2030 establerts en el Paquet d’energia neta de la Unió Europea (Clean Energy 
Package), s’estan duent a terme diferents programes i accions que promocionen l’es-
talvi i l’eficiència energètics en diferents àmbits d’actuació:

Sector industrial
D’una banda, l’objectiu en el sector industrial és aconseguir la seva descarbo-

nització a llarg termini. Per fer-ho, al 2018 es va impulsar el Pla d’acció per a la 
descarbonització del sector industrial de Catalunya 2019-2020, com a marc general 
d’actuació favorable a l’estalvi i l’eficiència energètica per al sector industrial de Ca-
talunya, definit coordinadament amb el propi sector i orientat a resoldre les proble-
màtiques reals del sector industrial.
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El Pla inclou els eixos d’actuació següents:
– Finançament de projectes d’estalvi i eficiència energètica:
• Està previst habilitar un programa d’incentius econòmics a les inversions en 

eficiència energètica per a la indústria, que l’Institut Català d’energia (ICAEN) està 
definint conjuntament amb l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), amb un pressupost aproximat de 49,5 milions d’euros. Aquests fons prove-
nen dels recursos econòmics estatals del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, 
nodrit a partir de l’1,5% de la facturació anual de les empreses energètiques d’arreu 
de l’Estat.

• Es troba en marxa el pla Renova’t a la indústria de Catalunya 2019, que fomen-
ta la renovació del parc actual d’equips industrials auxiliars de plantes industrials 
(com ara motors elèctrics, compressors d’aire o sistemes de combustió) per d’altres 
energèticament més eficients.

• També s’ha posat en marxa un Programa de cupons (dotat amb 100.000 €) per 
fomentar la contractació de serveis energètics a la indústria i millorar la gestió de 
l’energia, optimitzant-ne l’ús i reduint els consums i els costos energètics.

– Assessorament en eficiència energètica i energies renovables: millora de la 
interlocució de les indústries amb l’Administració, per percebre les necessitats en 
l’àmbit energètic, i entre empreses, per facilitar la replicabilitat de projectes que 
s’hagin realitzat amb èxit en altres indústries (programa Cruïlla).

– Plans estratègics per a la descarbonització del sector industrial: analitzar i de-
finir les estratègies necessàries per a la implantació de les tecnologies de descarbo-
nització en els diferents subsectors industrials.

– Altres accions: formació i difusió, actuacions per a la millora del coneixement 
del sector industrial, etc.

Sector del transport
Atès el seu important rol estratègic i el seu pes dins del total d’emissions de 

gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), del 39,6%, i del consum d’energia final, del 
42,9%, el transport és un sector clau en la transició energètica. L’impuls de la mobi-
litat elèctrica ha estat un dels principals eixos d’actuació de l’administració energèti-
ca catalana en els darrers anys. En aquest sentit, tant el Pacte nacional per a la Tran-
sició Energètica de Catalunya, com la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic 
recullen aquesta prioritat i incideixen en el camí de fer de Catalunya un país atractiu 
per la mobilitat elèctrica en el marc d’un model energètic renovable.

En aquest sentit, el 14 de juny de 2016 el Govern va aprovar el Pla estratègic per 
al desenvolupament de la infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Ca-
talunya (PIRVEC 2016-2019) i el seu òrgan de governança, la taula per al desplega-
ment de la infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric (TIRVEC), liderada 
per l’ICAEN. L’objectiu del PIRVEC, amb una dotació pressupostària de 5,8 mi-
lions d’euros per a tot el període 2016-2019, provinents del pressupost de la Genera-
litat, és convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle elèctric a través de la 
garantia de subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles que circula 
per la principal xarxa viària catalana.

Després de tres convocatòries d’ajuts destinades al suport per a la instal·lació 
d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric, amb la propera s’assolirà el 
desplegament de la xarxa bàsica de recàrrega ràpida a Catalunya, amb més de 100 
estacions distribuïdes al territori, que era un dels principals objectius del PIRVEC.

El PIRVEC també ha aconseguit impulsar l’Aliança per a la interoperabilitat en 
la recàrrega, fet que ha permès facilitar l’accés a la xarxa als usuaris de vehicles 
elèctric i fer desaparèixer una important dificultat afegida a l’usuari. Una altra fita 
assolida ha estat la de centralitzar la informació en temps real de les estacions mit-
jançant un visor d’estacions en dades obertes i generar un marc de debat on els prin-
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cipals actors implicats en la mobilitat elèctrica han pogut trobar sinergies i avançar 
contra les principals barreres per al desenvolupament del sector.

També s’ha impulsat una important col·laboració amb el gremi d’instal·ladors que 
ha permès incorporar els conceptes de la mobilitat elèctrica i en especial de la ITC-
BT-52 en el col·lectiu.

D’altra banda, l’ICAEN està gestionant durant l’any 2019, a més d’aquests ajuts, 
un altre programa d’ajuts econòmics dotat amb 7,3 milions d’euros, en el qual s’es-
tableixen línies de subvenció a l’adquisició de vehicles elèctrics, instal·lació d’infra-
estructura de recàrrega elèctrica, instal·lació de sistemes de préstecs de bicicletes 
elèctriques i actuacions incorporades en plans de desplaçament d’empresa. Els fons 
econòmics d’aquest programa d’ajuts provenen de la territorialització del pla MO-
VES (dotació que prové del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es no-
dreix del l’1,5% de la facturació anual de les empreses energètiques arreu de l’Estat), 
aprovat el mes de març pel govern de l’Estat, amb l’objectiu de promoure la mobi-
litat eficient i sostenible.

En el futur immediat, el pla PIRVEC es reorientarà buscant un encaix amb el pla 
MOVES, de manera que continuï amb l’èxit assolit al llarg del període (2016-2019) 
en un escenari de forma coordinada amb l’altra pla vigent.

Sector edificació
Les actuacions realitzades en matèria de sostenibilitat energètica en els edificis 

en els darrers anys són significativament transversals: implementació i gestió del sis-
tema de certificació energètica; millora del coneixement sobre les tecnologies d’es-
talvi, eficiència energètica i gestió de l’energia, promoció de l’eficiència energètica 
entre els prescriptors tècnics i els usuaris, etc.:

– Implementació i gestió del sistema de certificació energètica d’edificis en el 
marc del Reial decret 235/2013, del 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic 
per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

En l’àmbit de l’edificació cal destacar la implantació i el control del mecanisme 
de certificació energètica dels edificis existents, obligatòria des de l’1 de juny de 
2013 per a les transaccions de compravenda o de lloguer d’edificis ja existents, com 
a eina per al desenvolupament potencial de l’eficiència energètica en aquests tipus 
d’edificis. El gener de 2019 hi ha registrats un total acumulat de 902.874 certificats 
(des de l’any 2007), incloent-hi tant els certificats d’edificis existents com els d’obra 
nova.

– Informe de la despesa energètica de l’edifici.
L’informe de la despesa energètica de l’edifici és un document elaborat per 

l’ICAEN que s’envia amb l’etiqueta oficial. L’objectiu és ampliar la informació que 
dona el certificat energètic i, en el cas dels edificis existents, donar referències als 
propietaris perquè puguin veure més fàcilment si el seu edifici és millorable energè-
ticament i en quins aspectes. Aquest informe destaca també les energies renovables 
que hi ha a l’edifici, així com si aquest disposa d’un punt de recàrrega per a vehicles 
elèctrics o si està connectat a una xarxa de districte.

– Observatori de l’estat energètic dels edificis i dades del Registre de certificats 
d’eficiència energètica dels edificis en format dades obertes.

Per tal de difondre la situació de l’edificació a Catalunya en relació a la seva 
sostenibilitat, all web de l’ICAEN i al portal de dades obertes hi ha disponible la 
informació pública del Registre de certificació energètica dels edificis (actualitzada 
automàticament cada setmana), en diversos formats, per tal de difondre aquest co-
neixement i que el sector la pugui utilitzar per promoure la rehabilitació energètica 
dels edificis.

El web de l’ICAEN inclou també informació de l’Observatori de l’estat energètic 
dels edificis, que s’actualitza anualment a partir d’informació disponible al Registre 
de certificats d’eficiència energètica dels edificis.
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– Conveni amb l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC).
Amb l’objectiu de donar a conèixer l’estalvi, l’eficiència energètica i les ener-

gies renovables entre els arquitectes i els enginyers de la construcció responsables 
del disseny i la promoció d’edificis de nova construcció, l’ICAEN va establir l’any 
2016 una col·laboració amb l’ITeC per tal d’establir un conjunt d’indicadors que re-
flectissin la sostenibilitat energètica dels projectes. L’any 2018 va finalitzar aquesta 
col·laboració amb la creació de l’indicador «cost total per a l’usuari» (CTU) i la ràtio 
d’emissions de CO2 en funció dels diversos combustibles possibles i del mix ener-
gètic específic català en la seva eina professional de generació de pressupost. L’ob-
jectiu general d’aquest conveni establert en el període 2016-2018 ha estat definir un 
conjunt d’activitats orientades a promoure l’eficiència energètica, l’estalvi energètic i 
les energies renovables, que es resumeixen en el fet de consolidar i ampliar els usos 
de l’indicador d’eficiència energètica, CTU, en tots els apartats possibles de la base 
de dades de l’ITeC per a l’adquisició de qualsevol producte.

– Elaboració de publicacions tècniques específiques sobre rehabilitació energèti-
ca i edificis nZEB (edificis de consum d’energia gairebé zero).

En matèria de publicacions específiques per donar a conèixer les millors solu-
cions en rehabilitació energètica i construcció de nous edificis nZEB, l’ICAEN ha 
publicat un conjunt de treballs tècnics per a donar a conèixer les millors solucions 
tècniques, disponibles en el web de l’ICAEN.

– Setmana de la Rehabilitació i curs de nZEB i altres campanyes de comunicació
En l’àmbit de l’edificació sostenible també cal destacar les següents actuacions:
• Participació en la Setmana de la Rehabilitació, que s’organitza anualment a 

Barcelona, amb jornades tècniques sobre eficiència energètica en la rehabilitació 
d’edificis.

• Curs d’introducció als nZEB (edificis de consum d’energia gairebé zero) or-
ganitzat conjuntament per l’ICAEN, l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya 
(IREC), l’Eurecat i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en l’Enginyeria 
(CIMNE).

• Campanya per promoure la compra d’electricitat d’origen 100% renovable, amb 
l’objectiu de proporcionar als ciutadans informació clara, directa i veraç sobre la 
possibilitat de comprar energia d’origen renovable i incentivar la compra d’aquest 
tipus de modalitat d’energia elèctrica.

• Campanya en xarxes socials per donar a conèixer el document de despesa ener-
gètica de l’edifici, que proporciona informació útil sobre l’estat energètic de l’edifici 
o habitatge i ofereix recomanacions o possibilitats de millora de manera persona-
litzada.

– Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat 
de Catalunya

En l’àmbit del sector públic, la Generalitat va aprovar el desembre de 2018 la re-
visió i actualització del Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments 
de la Generalitat de Catalunya 2019-2022, que treballa en la millora de l’eficiència 
energètica en els seus edificis. Té per objectiu promoure inversions en eficiència 
energètica en els edificis (una estimació de 45 milions d’euros en la modalitat de 
serveis energètics amb finançament privat prioritari) i equipaments de la Genera-
litat, instal·lar 20 MWp de potència solar fotovoltaica i un mínim de 200 punts de 
recàrrega per vehicles elèctrics.

En relació amb el punt 3 b, la utilització de fonts d’energia renovable és una altra 
prioritat bàsica de la política energètica catalana, que ha de contribuir a la reducció 
dels impactes mediambientals associats al consum d’energies fòssils, a la creació 
d’ocupació, a assolir l’equilibri territorial i a desenvolupar un modern teixit indus-
trial.

D’una banda, el Govern ja ha finalitzat la fase de consulta pública per a derogar 
el Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments admi-
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nistratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltai-
ques a Catalunya, que suposa un fre al seu desenvolupament, ja que a la pràctica 
impossibilita l’execució de projectes de més de 10 MW. Aquest és un requeriment 
necessari i previ a l’elaboració d’un projecte de decret per derogar aquest decret. 
L’objectiu és avançar cap a un marc normatiu més favorable per a la instal·lació 
d’energies renovables al país i alineat amb els objectius del Pacte nacional per a la 
transició energètica de Catalunya.

Amb la derogació d’aquest decret les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques pas-
saran a tramitar-se d’acord amb el que preveu la normativa sectorial elèctrica per a 
la resta d’instal·lacions, i també estaran sotmeses a les corresponents tramitacions 
ambientals urbanístiques. Aquest canvi, que facilitarà que l’autorització pugui ser 
sol·licitada a instància de part, té per objectiu impulsar la tecnologia eòlica i foto-
voltaica a Catalunya i avançar en l’assoliment d’un model energètic descarbonitzat i 
basat en energies renovables.

En aquest mateix sentit, i de forma complementària, el Govern va aprovar el 9 de 
juliol de 2019 l’encàrrec d’elaboració de l’estratègia SOLARCAT per preparar Ca-
talunya per a la captació, aprofitament i emmagatzematge elèctric de l’energia solar 
fotovoltaica. En destaquen els objectius següents:

– El suport al desenvolupament de l’autoconsum solar fotovoltaic al sector do-
mèstic i industrial a través de:

• Línies d’incentiu econòmic per a la implantació de bateries d’emmagatzematge 
en instal·lacions d’autoconsum solar fotovoltaic en el sector domèstic.

• Suport a la identificació de projectes per part de les agències d’energia locals 
i a la creació d’oficines locals de suport al desenvolupament de projectes d’inversió 
en l’àmbit domèstic.

• Suport al desenvolupament, per part d’associacions empresarials, d’oficines 
d’identificació i desenvolupament de projectes d’integració d’energia solar fotovol-
taica en els sectors industrials.

• Desenvolupament del projecte IOCAT, per incorporar tecnologia blockchain 
per la promoció de l’autoproducció solar fotovoltaica.

– El desenvolupament de models i projectes de parcs solars fotovoltaics en ter-
renys públics de la Generalitat de Catalunya i la implantació d’instal·lacions solars 
d’autoproducció fotovoltaica als edificis i equipaments de les administracions pú-
bliques.

– La integració de les energies renovables amb el vehicle elèctric i l’emmagatze-
matge d’energia en el marc de la gestió intel·ligent de l’energia, amb subvencions per 
a la creació de plataformes d’integració d’aquests sistemes energètics.

Quant al punt 3 f, el sector fotovoltaic no reclama actualment l’aprovació de sub-
vencions per part de l’administració per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, ja 
que els costos derivats d’aquesta tecnologia ja s’han reduït progressivament durant 
els darrers anys i per tal d’evitar l’efecte distorsionador sobre el mercat (motivació 
d’instal·lar sistemes fotovoltaics lligada a l’existència o no de subvencions). Actual-
ment, la reclamació del sector a l’administració se centra de manera fonamental en 
establir una regulació afavoridora i estable en el temps, així com a eliminar les bar-
reres administratives i simplificar-ne els procediments d’autorització.

Tot i això, des del Govern de la Generalitat es va decidir apostar per l’autocon-
sum fotovoltaic amb instal·lació de bateries, com a tecnologia que constitueix un 
dels pilars de la transició energètica cap a un nou model d’energia neta, renovable, 
distribuïda i autòctona i garantint la democratització del sistema i la participació 
activa dels ciutadans.

Així, en l’àmbit dels ajuts econòmics a la instal·lació de sistemes fotovoltaics, 
en el marc de l’estratègia SOLARCAT, l’ICAEN promourà per a l’any 2020 una 
nova línia d’ajuts per a l’adquisició de bateries d’emmagatzematge elèctric en ins-
tal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum, que permetin convertir els sostres i 
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terrats dels habitatges en la seva principal font d’energia, per tal d’afavorir la tran-
sició energètica cap a un model renovable i distribuït. Concretament, la línia estarà 
dotada amb 700.000 euros i s’adreçarà a les famílies i a les comunitats de propieta-
ris perquè puguin instal·lar bateries que emmagatzemin l’energia elèctrica generada 
per les plaques solars fotovoltaiques que hi estiguin associades. Aquesta ajuda dóna 
continuïtat i se suma a les actuacions que ja havia desenvolupat l’ICAEN amb la lí-
nia d’ajuts per a la instal·lació de bateries, amb una dotació de 360.000 euros a l’any 
2017 i 360.000 euros a l’any 2018.

Com a avançament del punt 4 a, el passat dia 8 de juliol, la consellera d’Empresa 
i Coneixement va presentar a la Comissió Executiva Permanent del Consell Català 
de l’Empresa les línies mestres del programa de suport a la indústria de la mobilitat 
i l’automoció que el Departament d’Empresa i Coneixement impulsa mitjançant la 
Direcció General d’Indústria i ACCIÓ.

Aquest pla es justifica pel paper preponderant del sector de l’automoció en el 
conjunt de l’economia catalana, amb una ocupació de més de 140.000 persones i 
una aportació al PIB de més del 10%, i pels grans canvis que suposaran el vehicle 
connectat, el vehicle autònom, l’electromobilitat i la reducció d’emissions i les noves 
pautes de consum, entre d’altres.

En aquest sentit, s’ha posat en marxa un procés per a dissenyar les línies estra-
tègiques i les posteriors actuacions que contribueixin a enfortir la competitivitat del 
sector i que s’articula al voltant de:

– El diàleg amb les empreses i els agents del sector per escoltar la seva proble-
màtica i adequar l’actuació pública a les seves necessitats.

– El diàleg amb les organitzacions empresarials i sindicals més representati-
ves amb la voluntat de seguir impulsant polítiques industrials compartides amb els 
agents econòmics i socials, com ja s’està fent amb el Pacte Nacional per a la Indús-
tria.

– La col·laboració amb el Ministeri d’Indústria i altres administracions per tal de 
sumar esforços i treballar conjuntament en favor de les empreses.

Es proposa que els eixos d’actuació del programa de suport per acompanyar les 
empreses en el procés de transformació del sector es focalitzin en:

– Innovació i nous models de negoci
– Internacionalització i Inversió
– Talent i ocupació
– Infraestructures de suport
Quant al punt 4 b, l’objectiu de garantir que la flota pública de l’Administració de 

la Generalitat sigui elèctrica en el futur es troba emmarcat dins l’Acord del Govern 
pel qual s’aprova el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de 
la Generalitat de Catalunya, en el marc de la transició energètica de Catalunya, per 
al període 2018-2022 i també en els criteris de compra pública agregada.

La Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic estableix el compliment d’objec-
tius en aquesta matèria: com a mínim el 30% de la renovació de la flota de vehicles 
de la Generalitat de Catalunya s’ha de realitzar amb vehicles elèctrics el 2025, amb 
l’objectiu que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui elèctrica el 2030. 
Per això, l’ICAEN col·labora amb els departaments implicats en la compra pública 
de vehicles per a que emfatitzin en els plecs de licitació de compra o rènting de vehi-
cles de flotes pròpies del Govern de la Generalitat de Catalunya i, sempre que sigui 
possible, la incorporació dels vehicles elèctrics.

D’altra banda, la Comissió Central de Subministraments contracta centralitzada-
ment l’arrendament de vehicles dels diferents departaments i d’algunes entitats del 
sector públic de la Generalitat adherides al Sistema Central d’Adquisicions.

El 5 de juny de 2019 s’ha publicat al Perfil de Contractant la licitació, expe-
dient CCS 2018 VEH, de 1.014 vehicles, en la modalitat d’arrendament sense op-
ció de compra, destinats a 11 departaments i 9 entitats del seu sector públic (Agèn-
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cia Catalana de Residus, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, 
Consell Català de l’Esport, Consorci Sanitari de l’Anoia, Institut Català del Sòl, 
Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Ports de la Generalitat i Servei Català 
de Trànsit).

Aquesta licitació va destinada a substituir un total de 954 vehicles, que fina-
litzen els períodes de vigència dels arrendaments, o vehicles que són propietat de 
les entitats destinatàries, amb una antiguitat molt elevada (la majoria de més de 15 
anys i amb quilometratges que oscil·len entre els 100 i els 250 mil quilòmetres), el 
que comporta manteniments freqüents, augment constant de reparacions amb costos 
cada cop més elevats, un risc per a la seguretat dels usuaris, i finalment una restric-
ció de circulació dins l’àrea metropolitana de Barcelona en la majoria dels casos, 
donat que no disposen del corresponents distintius ambientals de la DGT.

La licitació incorpora un alt contingut ambiental per donar compliment a l’Acord 
de Govern de 3 de gener de 2017, per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions 
i altres aspectes per a la millora ambiental de les flotes de vehicles en les licitacions 
públiques.

En aquest sentit els departaments i entitats del sector públic han ajustat les seves 
necessitats als diferents tipus de propulsió amb l’intent d’aconseguir aquella que els 
sigui útil i alhora tingui el menor nivell d’emissions possible.

El resultat ha estat que dels 1.014 vehicles, 73 seran elèctrics, 417 híbrids i 180 
de gas liquat del petroli. Només 344 seran de propulsió tèrmica, provinents de 
necessitats expressades per les entitats destinatàries relacionades amb una àmplia 
necessitat d’autonomia o una tipologia especial requerida, que justifiquen l’elecció 
d’aquesta propulsió, ja que en el mercat no existeixen altres solucions per a aques-
tes necessitats.

D’altra banda, es tenen en compte les previsions de la Guia de la Compra Verda 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, incorporant prescripcions 
tècniques ambientals i afegint criteris de valoració objectiva, de caire ambiental. 
Concretament, s’atorguen certs punts per les emissions de C02 segons el protocol 
WLTP o el valor equivalent provinent del protocol NEDC. Per altra part, per tal de 
seguir fomentant la compra ambiental, s’atorga una puntuació significativa (12 punts 
sobre 100) en els lots de vehicles de propulsió tèrmica que incorporin la conversió 
perquè el vehicle també usi Gas Liquat del Petroli (GLP) com a carburant.

Finalment, quant al punt 4 c, l’objectiu del PIRVEC és convertir Catalunya en 
un país atractiu per al vehicle elèctric a través de la garantia de subministrament 
energètic als usuaris i al parc de vehicles que circula per la principal xarxa viària 
catalana, amb una dotació pressupostària de 5,8 milions d’euros per a tot el període 
2016-2019 provinents del pressupost de la Generalitat.

Després de tres convocatòries d’ajuts destinades al suport per a la instal·lació 
d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric, amb la propera s’assoli-
rà el desplegament de la xarxa bàsica de recàrrega ràpida a Catalunya, amb més 
de 100 estacions distribuïdes al territori, que era un dels principals objectius del 
PIRVEC.

D’altra banda, l’ICAEN està gestionant durant l’any 2019, a més d’aquests ajuts, 
un altre programa d’ajuts econòmics dotat amb 7,3 milions d’euros, en el qual s’es-
tableixen línies de subvenció a l’adquisició de vehicles elèctrics, instal·lació d’infra-
estructura de recàrrega elèctrica, instal·lació de sistemes de préstecs de bicicletes 
elèctriques i actuacions incorporades en plans de desplaçament d’empresa. Els fons 
econòmics d’aquest programa d’ajuts provenen de la territorialització del pla MO-
VES (dotació que prové del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es no-
dreix del l’1,5% de la facturació anual de les empreses energètiques arreu de l’Estat), 
aprovat el mes de març pel govern de l’Estat, amb l’objectiu de promoure la mobi-
litat eficient i sostenible.



BOPC 406
5 de setembre de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 138

En el futur immediat, el pla PIRVEC es reorientarà buscant un encaix amb el pla 
MOVES, de manera que continuï amb l’èxit assolit al llarg del període (2016-2019) 
en un escenari de forma coordinada amb l’altra pla vigent.

Barcelona, 16 de juliol de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Moció 67/XII, sobre la salvaguarda del 
patrimoni natural, la protecció del medi ambient i la lluita contra el 
canvi climàtic
390-00067/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 44196 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 67/XII, sobre la salvaguarda del 
patrimoni natural, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic 
(tram. 390-00067/12), us informo del següent:

Pel que fa al punt a s’informa del següent:
Dades avanç Pla Director Urbanístic al litoral gironí:
– Revisió de 165 sectors de sòl urbanitzable, que sumen 1.543 hectàrees, situats 

en els 17 municipis de la Costa Brava.
– Revisió dels sòls urbanitzables i dels sòls urbans no desenvolupats situats en la 

franja de 500 metres del litoral dels 22 municipis costaners gironins.
– Revisió de la normativa d’edificació per millorar l’adaptació paisatgística de les 

construccions que es puguin edificar en sòls urbans consolidats.

Moratòries
– En sessions de 17 de gener i 13 de febrer de 2019, la Comissió Territorial d’Ur-

banisme de Girona va aprovar una moratòria en la concessió de noves llicències de 
construcció als municipis del litoral gironí, que va afectar diversos tipus de sòl –ur-
banitzables i urbans sense edificar– amb característiques específiques –a primera lí-
nia de mar, amb pendents o fora de la primera línia costanera però que cal revisar–.

Posteriorment, en sessió de 27 de març de 2019, es va aixecar la suspensió de 
llicències en els sòls urbans del nucli antic de Cadaqués; a la Vila Vella de Tossa de 
Mar; a la zona de cases de pescadors, La Lloia i Els Eucaliptus, al Port de la Selva, 
i a Cala Margarida, a Palamós.

En sessió de 12 de juny de 2019, la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
ha aprovat aixecar la moratòria de noves llicències per tal de facilitar actuacions de 
millora o d’adaptació en instal·lacions ja existents, sempre que estiguin legalment 
implantades i siguin d’interès públic. La Comissió entén que aquestes instal·lacions 
que es podrien mantenir en el territori sigui quina sigui l’estratègia que el Pla direc-
tor de revisió de sòls no sostenibles acabi assignant en aquell àmbit i, per tant, han 
de poder dur a terme les obres necessàries per a la seva activitat.

Quant al punt b, pel que fa a la protecció de les oliveres mil·lenàries, com no pot 
ser d’altra manera, s’estarà al que dicti la nova llei de protecció de les oliveres monu-
mentals que està tramitant el Parlament de Catalunya en forma de proposició de llei.

No obstant això, tal i com ja s’ha indicat en altres ocasions, s’han donat fets com 
ara els que van tenir lloc a Ulldecona durant el primer trimestre de l’any passat.
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En el cas d’Ulldecona, fins ara la pràctica totalitat d’aquests arbres no es tro-
baven protegits per cap figura legal, ni local ni d’àmbit supramunicipal. Per aquest 
motiu s’ha elaborat un Catàleg Municipal seleccionant aquells arbres i arbredes més 
significatives del terme municipal, per tal de preservar aquest patrimoni, cosa que 
ha de permetre afrontar el problema.

Cal fer constar que actualment Catalunya disposa de diversos instruments per 
poder dur a terme una efectiva protecció de les oliveres mil·lenàries en aquells in-
drets on es poden donar problemàtiques com la que es planteja, entre els que cal 
destacar:

– Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el re-
glament que la desenvolupa, estableixen instruments de concertació i sensibilització 
en les polítiques de paisatge efectius per fer efectiva aquesta protecció. Concreta-
ment, l’article 14 de la Llei estableix les Cartes de paisatge com a instruments de 
concertació d’estratègies entre els agents públics i els privats per acomplir actua-
cions de protecció, gestió i ordenació del paisatge que tinguin per objectiu mantenir 
els valors.

– Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals (annex1).
– Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i 

local (annex 2).
– Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’in-

terès comarcal i d’interès local. En aquest cas només es podran declarar arbredes 
d’interès si el propietari hi està d’acord (annex 3).

A banda de la llei i dels decrets esmentats, també es pot promoure la protecció 
d’arbres i arbredes d’interès a partir dels instruments següents:

– Sent declarats BIC (Bé d’Interès Cultural) acollint-se a la llei estatal 16/1985, 
de 25 e juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

– Una altra modalitat de protecció és la dels Bens d’Interès Cultural, amb la ca-
talogació de Jardí Artístic segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català o, amb aquesta mateixa legislació, quan formen part d’un conjunt 
declarat Bé Cultural d’Interès Local (proposat pel Consell Comarcal i aprovat per 
la DG del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura) i es cita explícitament la 
conservació de la vegetació de l’entorn.

– Alguns municipis han optat per protegir els arbres i les arbredes incloent-los al 
Pla General d’Ordenació Urbana (POUM) com a catàleg de patrimoni natural i pai-
satgístic. Una via similar seria incloure’ls en un Pla Especial i Catàleg, com ja s’ha 
fet en el cas d’algunes arbredes.

– Altres municipis han optat per protegir-los mitjançant una ordenança munici-
pal, d’acord amb el marc legal vigent.

Pel que fa al punt c, el desembre de 2018 es va constituir la Taula Siurana - Riu-
decanyes. Actualment s’han realitzat tres sessions. Durant el període electoral es 
van aplaçar les reunions i una vegada constituïts els nous consells comarcals, es re-
prendran les reunions.

Quant al punt d, a banda de les competències que tenen la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre (CHE) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en aplicació de la 
normativa vigent sobre avaluació d’impacte ambiental (Llei 21/2013, de 9 de desem-
bre, d’avaluació ambiental), tots els projectes susceptibles d’originar efectes negatius 
sobre el medi ambient (inclosos els promoguts per les empreses elèctriques) són ava-
luats ambientalment i, si s’escau, s’estableixen les mesures preventives, correctores 
i compensatòries adients per evitar danys ambientals.

Pel que fa al cas concret esmentat a la moció sobre el riu Flamisell a la Vall Fos-
ca, s’ha consultat l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, i no consta 
cap expedient sobre aquesta qüestió. Es podria tractar de la central de Cabdella, si 
bé aquest projecte es va dur a terme fa dècades i, per tant, encara no estava vigent 
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la normativa en relació amb l’avaluació ambiental, pel que el projecte no es va sot-
metre a aquest procediment.

Pel que fa al punt e, la Taula de Consens pel Delta es va constituir el novembre 
de l’any passat amb la participació de les dues comunitats de regants, els set ajunta-
ments del delta (Amposta, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enve-
ja, Camarles, l’Aldea i l’Ampolla), representants de la Generalitat i altres actors del 
delta. Aquesta Taula té com a principal objectiu lluitar contra la regressió del Delta, 
convertir-se en l’interlocutor del territori davant les administracions públiques i en 
l’espai de debat per confrontar solucions, evitant la dispersió d’esforços i arribant a 
un pla global i integrat, amb accions simultànies a curt, mig i llarg termini.

Donat que la problemàtica del delta és global, complexa i multifactorial, cal el 
major consens possible entre les administracions i els principals actors del territori. 
Cal definir un projecte comú i viable, a curt i a llarg termini. La resposta a aquesta 
problemàtica, doncs, també haurà de ser múltiple i a diferents nivells, però és neces-
sari que sigui integrada, de manera que es considera positiu implementar les propos-
tes acordades per la Taula de Consens pel Delta.

La Generalitat considera la taula un instrument adient i forma part de la pròpia 
taula, per la qual cosa és evident que implementarà les actuacions de la seva com-
petència a mesura que s’acordin.

Quant al punt f, el Govern ha iniciat el procés de derogació del Decret 147/2009, 
de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables 
per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, inici-
ant una consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret per derogar-lo. 
Aquest decret, que regula la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, 
constitueix un primer tràmit per avançar cap a un marc normatiu més favorable per 
a la instal·lació d’energies renovables al país i alineat amb els objectius del Pacte Na-
cional per a la Transició Energètica.

El marc jurídic català actual és una de les barreres que han limitat la instal·lació 
d’energies renovables a Catalunya els darrers anys. Amb la derogació d’aquest de-
cret, les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques passaran a tramitar-se d’acord amb 
el que preveu la normativa sectorial elèctrica per a la resta d’instal·lacions, i també 
estaran sotmeses a les corresponents tramitacions ambientals urbanístiques. Aquest 
canvi, que facilitarà que l’autorització pugui ser sol·licitada a instància de part, pre-
tén impulsar la tecnologia eòlica i fotovoltaica a Catalunya, i avançar en l’assoliment 
d’un model energètic descarbonitzat i basat en les energies renovables l’any 2050.

L’eliminació d’aquesta barrera normativa ha d’anar acompanyada de l’elaboració 
d’una estratègia territorial per a la implantació d’energies renovables en el territori, 
que estableixi una ordenació en relació amb la ubicació d’aquestes instal·lacions, a 
més a més de les infraestructures de transport i distribució d’energia elèctrica ne-
cessàries.

Així, l’estratègia territorial fixarà les bases per fomentar la implantació de les 
energies renovables autòctones mitjançant una planificació territorial que determini 
les millors ubicacions possibles, des del punt de vista de l’aprofitament energètic i 
de l’impacte ambiental, atenent a les possibilitats i característiques pròpies de cada 
lloc, i que faciliti els projectes dels agents interessats, potenciant la participació del 
territori en el desenvolupament dels propis projectes.

D’aquesta manera, amb l’estratègia territorial en l’àmbit de les energies renova-
bles es produeix la incorporació necessària de la planificació de les infraestructures 
energètiques en els diferents instruments de la planificació territorial catalana.

Aquesta estratègia territorial en l’àmbit de les energies renovables que cal des-
envolupar ha de procurar integrar els projectes d’energies renovables amb la reali-
tat social i econòmica del territori, aconseguint que els beneficis reverteixin en el 
desenvolupament del propi territori tant com sigui possible, de manera que accepti 
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els projectes i assumeixi de forma consensuada les infraestructures i inversions ne-
cessàries.

Pel que fa al punt g, la llei 16/2017, de l’1 d’agost del canvi climàtic, preveu la 
creació de la Taula Social del canvi climàtic amb la finalitat de canalitzar la partici-
pació, la informació i la consulta a les entitats i organitzacions més representatives 
del teixit social, econòmic i ambiental de Catalunya sobre les polítiques climàtiques. 
Les funcions que corresponen a la Taula Social del Canvi Climàtic són les següents:

a) La formulació de propostes d’actuació en matèria de polítiques climàtiques.
b) L’anàlisi i la formulació de propostes sobre la planificació climàtica, sobre les 

actualitzacions i revisions de la dita planificació, sobre els marcs estratègics de mi-
tigació i adaptació i en matèria de pressupostos de carboni.

c) La formulació de propostes a la Comissió Interdepartamental del Canvi Cli-
màtic i qualsevol altra funció consultiva que li sigui encomanada.

La composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climà-
tic s’han de determinar per reglament. Per aquest motiu i d’acord amb el estableix 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, es va realitzar una consulta pública prèvia a la elaboració 
de la norma. El període que va estar oberta la consulta al portal «Participa gencat» 
va ser del 21/12/2018 al 21/02/2019. En total es van rebre 7 aportacions d’un total de 
4 entitats. En aquests moments el Decret es troba en procés d’elaboració.

Per altra banda, el passat 4 de juny es va reunir la Comissió Interdepartamental 
de Canvi Climàtic, i es va distribuir als representants dels departaments que cons-
titueixen aquesta Comissió un esborrany del Decret. El següent pas, un cop s’hagin 
rebut les aportacions dels diferents departaments, serà el tràmit d’informació pú-
blica.

Tot i això, el Departament de Territori i Sostenibilitat té la voluntat de reunir 
la propera tardor a tots els actors implicats en una Cimera sobre el canvi climàtic. 
Prèviament, es portaran a terme una sèrie de reunions preparatòries amb tot el món 
sectorial, per detectar els efectes del canvi climàtic a fi que en la cimera es puguin 
arribar a acords, no només de tots els agents implicats, sinó també de tota la socie-
tat en general.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 68/XII, sobre els serveis de 
pediatria
390-00068/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 44384 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 68/XII, sobre els serveis de pedia-
tria (tram. 390-00068/12), us informo del següent: 

En el marc de l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (EN-
APISC), des del Departament de Salut treballem en l’evolució del model d’atenció 
primària i de salut per adequar la resposta del Sistema pública de Salut a les neces-
sitats de les persones i incrementar la capacitat resolutiva d’aquesta atenció en pro-
ximitat.
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El nou model que recull l’ENAPISC i cadascun dels processos assistencials que 
defineix, posa al centre d’atenció les necessitats de les persones, sota criteris d’equi-
tat, proximitat, ús eficient dels recursos i sostenibilitat. L’Atenció Primària esdevé 
l’eix vertebrador del Sistema Nacional de Salut promovent el treball en xarxa, la 
continuïtat assistencial i la integració efectiva dels diferents serveis que la confor-
men.

L’ENAPISC és l’eina que ha de facilitar la integració territorial dels diferents 
dispositius d’atenció primària i salut comunitària (que inclou equips de pediatria, 
adults, treball social i salut bucodental; equips integrats d’atenció a la salut mental 
i addiccions; equips d’atenció a la salut sexual i reproductiva; equips de rehabilita-
ció, fisioteràpia, xarxa d’atenció continuada i urgent; serveis del medicament d’AP; 
equips motors de salut comunitària).

El model ENAPISC del procés assistencial per a l’atenció pediàtrica recull ex-
plícitament que, a cada infant i adolescent de zero a catorze anys, se li assigni un 
equip de pediatria. En la xarxa d’Atenció Primària determina la cartera de serveis 
−un topall d’un pediatre per cada mil dos-cents habitants menors de quinze anys− i 
la resolució en proximitat, que ha de permetre conjugar l’adequació real dels profes-
sionals a la resposta de les necessitats d’infants i adolescents.

Les necessitats de professionals de pediatria a l’atenció primària quedaran reco-
llides a l’ENAPISC, fruit del treball dut a terme conjuntament amb la Direcció Ge-
neral de Professionals, d’acord amb el principi de subsidiarietat i la cartera de ser-
veis que ofereixin els equips de pediatria en un futur, en base al nou model.

Des d’aquesta perspectiva de futur, no podem obviar però que l’actual Sistema 
nacional de salut és un instrument de cohesió social, cabdal per respondre als nous 
reptes de salut que se’ns plantegen, amb l’objectiu de garantir el dret a la salut a tota 
la població. L’estructura actual de la societat ha comportat una necessitat de canvi 
en aquests models assistencials que estem construint, per donar resposta a noves ne-
cessitats de salut de la població i a les demandes ciutadanes i fer del sistema sanitari 
de Catalunya un sistema públic de salut integrat, centrat en la persona i obert a la 
seva participació.

Hem de reconèixer obertament, des d’aquí, que aquest, seria un repte inassolible 
sense el suport i la implicació dels professionals de la salut. El seu coneixement i les 
seves bones pràctiques són el principal actiu del sistema públic de salut i la garantia 
de l’èxit en la transformació dels models d’atenció, orientats a les persones. La seva 
expertesa i dedicació han fet possible que gaudim actualment d’un sistema dotat 
d’excel·lents professionals, entre els que hem de reconèixer la inestimable labor dels 
metges de família que, en molts casos, amb la seva tasca contribueixen a incremen-
tar el valor afegit de l’atenció sanitària. El Departament de Salut, conscient de la 
importància de la seva tasca, sempre ha considerat els professionals de la salut una 
de les seves prioritats, i ha fet palesa la necessitat de vetllar i dignificar l’exercici de 
la seva professió, dotant-la dels mecanismes necessaris.

D’acord amb la normativa vigent, actualment l’Atenció Primària (AP) presta 
atenció pediàtrica a la població infantil de zero a catorze anys de les àrees bàsiques 
de salut (ABS), a través dels equips d’atenció primària (EAP) especialment per part 
dels pediatres.

Algunes ABS presten cobertura assistencial pediàtrica, a nivell d’atenció primà-
ria, mitjançant les línies pediàtriques que disposa la regió, com en el cas de la Regió 
Sanitària Barcelona. Cadascun d’aquests serveis agrupa els pediatres que correspon-
drien a diversos equips d’atenció primària (EAP) per atendre els nens d’entre zero i 
catorze anys de més d’una ABS.

En aquest sentit i com a regla general, tota la població infantil de zero a catorce 
anys disposa d’atenció pediàtrica a l’atenció primària, realitzada per pediatres. Tots 
els EAP disposen d’almenys un professional pediatre amb dedicació total o parcial 
a la població infantil de les respectives ABS.



BOPC 406
5 de setembre de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 143 

Aquests pediatres visiten en els centres d’atenció primària (CAP) i/o els con-
sultoris locals de l’ABS d’acord amb l’organització assistencial territorial de cada 
equip.

Únicament, en territoris on no hi ha cobertura de places pediàtriques, per les ca-
racterístiques de la provisió del servei i de l’acord que s’havia dut a terme entre les 
regions sanitàries i els proveïdors de serveis, pel moment, aquesta funció l’assumeix 
un metge/metgessa de família que ha rebut un formació específica en pediatria. Es 
tracta d’una professional que disposa dels coneixements i habilitats necessaris per 
poder desenvolupar l’atenció pediàtrica, amb les mateixes garanties que un pediatra, 
i complint amb tots els criteris clínics establerts en els protocols d’atenció a l’edat 
pediàtrica.

La voluntat és vetllar, amb l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Co-
munitària (ENAPISC) per que tots els Equips Territorials de pediatria donin co-
bertura per a l’atenció pediàtrica de tots els CAP’s de Catalunya, garantint atenció 
interdisciplinària, integral i en estreta interrelació i treball en equip amb la resta de 
professionals d’AP per a l’atenció familiar.

Pel que fa a la convocatòria de places de metges residents interins formats en pe-
diatria, a principis de juny, el Departament de Salut hem aprovat l’oferta de forma-
ció sanitària especialitzada per a la convocatòria 2019-2020, corresponent als gra-
duats de Medicina que realitzaran l’examen MIR a principis de l’any 2020. L’oferta 
aprovada inclou el nombre de places per a metges interns residents (MIR) més alt 
en la història dels registres del Departament: entre les seves 1.135 places per a nous 
MIR, s’inclouen 74 places per a futurs especialistes en Pediatria i àrees específi-
ques. Això suposa un creixement de més de 10 places respecte l’oferta 2018-2019 i, 
de nou, un rècord històric en l’oferta de places per a formació de futurs pediatres.

En paral·lel a l’esforç que farà el sistema públic de salut per augmentar l’oferta de 
places per a la formació de futurs especialistes en pediatria, des del Departament de 
Salut estem preparant una sèrie de mesures per augmentar la presència de l’entorn 
de l’atenció primària i salut comunitària en l’itinerari formatiu dels MIR de pedia-
tria a partir del curs 2020-2021. Aquestes mesures s’estan dissenyant en el si de la 
Xarxa de Comissions de Docència, que compta amb la participació dels caps d’es-
tudi de les unitats docents de Catalunya.

Amb aquesta previsió incremental respecte el nombre de professionals especia-
listes en pediatria volem garantir que l’atenció pediàtrica a l’Atenció Primària sigui 
altament resolutiva i eficient. Amb aquest propòsit i d’acord amb el nou model, els 
equips territorials de pediatria disposaran d’autonomia de gestió i d’organització per 
garantir la màxima resolució en proximitat, la coordinació i treball en equip amb la 
resta de serveis d’Atenció primària i dels hospitals, així com establir vincles amb els 
serveis no sanitaris i comunitaris.

A més, des del Departament estem treballant per promoure la creació d’equips 
territorials de pediatria multidisciplinaris, que treballin de manera coordinada i 
d’acord al principi de subsidiarietat entre els pediatria i infermeria de diferents EAP.

En aquest sentit, per procurar l’adequada planificació en la cobertura de les ne-
cessitats actuals i futures, dels perfils i els rols dels professionals als nous models 
assistencials, des del Departament de Salut hem endegat el Fòrum de Diàleg Pro-
fessional. En el marc del Fòrum, constituït el mes de setembre de 2018 i presentat 
davant la Comissió de Salut el passat 14 de març, s’han creat quinze grups de treball 
per abordar els reptes en relació a les polítiques de planificació i d’ordenació de les 
professions sanitàries. En aquests grups de treball, on hi participa la Societat Ca-
talana de Pediatria, s’estan abordant aspectes concrets dels rols professionals dels 
especialistes en pediatria en l’àmbit de l’atenció primària, les dotacions necessàries 
d’aquests especialistes d’acord amb la cartera de serveis i els rols professionals i 
l’adequació de l’oferta formativa i de la capacitat docent acreditada per fer front a 
les necessitats de salut.
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L’objectiu dels grups és elaborar un document de conclusions que estigui dispo-
nible pel darrer trimestre de l’any en curs i que contingui una part inicial descrip-
tiva, realitzada pel Fòrum de Diàleg Professional en la seva primera etapa, amb les 
dades sobre l’estat actual de la demografia de les professions sanitàries. A més, des 
de la Direcció General de Professionals de la Salut del Departament de Salut, s’ela-
borarà un capítol monogràfic sobre l’especialitat de pediatria on es recullin dades 
de l’estat actual de la demografia professional d’aquesta especialitat, d’acord amb les 
conclusions que presentin els grups de treball del Fòrum de Diàleg Professional so-
bre les mesures a prendre per tal de donar resposta a les necessitats de salut. Donat 
que aquest és un contingut que s’està duent a terme en el marc d’un procés participa-
tiu exhaustiu, ampli i rigorós, és necessari disposar de l’informe final que presentin 
per tal de poder abordar les conclusions.

Barcelona, 23 de juliol de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Moció 71/XII, sobre les víctimes del 
terrorisme
390-00071/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 44213 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 71/XII, sobre les víctimes del ter-
rorisme (tram. 390-00071/12), us informo del següent:

Des de la Direcció General de Difusió, de la Secretaria de Difusió i Atenció 
Ciutadana, es va organitzar l’exposició «BCN DOL. L’atemptat 17.08.2017». Aques-
ta exposició recordava els atemptats terroristes de 2017 a Barcelona i a Cambrils i 
fou inaugurada el passat 12 de febrer, amb l’assistència del conseller d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, entre d’altres autoritats. La selecció de 21 fotografies, 
que van estar exposades al jardí del Palau Robert fins el 24 d’abril, retien homenat-
ge a les víctimes dels atemptats i al reconeixement de la resposta democràtica de la 
ciutadania.

Els plantejaments d’aquesta Moció pel que fa a la solidaritat envers les víctimes 
del terrorisme, mantenir llur memòria, garantir-ne la dignitat, reforçar la solidaritat 
i pal·liar, en tot el que sigui possible llur patiment, ja estan recollits a la Llei 29/2011, 
de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terroris-
me. Aquesta Llei afecta tot l’Estat espanyol i qui n’ostenta la competència és l’Audi-
ència Nacional i la seva Oficina d’Assistència a les Víctimes del Terrorisme.

Des de la Generalitat de Catalunya només podem oferir suport i ajuda a aquesta 
Oficina (fet que també es ressalta a la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la 
Víctima del Delicte).

Arran d’aquests atemptats, es va seguir el protocol Procicat del Departament 
d’Interior i, des de novembre de 2018, el Departament d’Interior lidera una comissió 
interdepartamental respecte a les actuacions a fer en l’àmbit terrorista. El secretari 
de Relacions amb l’Administració de Justícia és qui representa aquest Departament 
de Justícia en aquesta comissió institucional.

Pel que fa a la inclusió en el currículum escolar temes relacionats amb el record 
i la memòria de la tragèdia humana i social que constitueix l’activitat terrorista, vo-
lem destacar que l’educació obligatòria conté continguts i valors en què estan basats 
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la Declaració Universal dels Drets Humans i la Cultura per la Pau. Aquests contin-
guts i valors es troben al llarg de les diferents etapes educatives i estan incorporats 
en el currículum de l’alumnat de primària i secundària, entre els quals destaquem la 
sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat; la cooperació, 
solidaritat i altruisme; els principis i valors democràtics; els drets i deures de la ciu-
tadania democràtica; les formes pacífiques i alternatives de resolució dels conflictes 
i l’actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat.

El currículum de l’ESO proporciona un marc de referència al professorat per al 
tractament dels continguts concrets a l’aula, adaptats a la realitat de cada context. 
Els continguts i les competències a què fa referència la petició es consideren incloses 
especialment dins l’àmbit social i dins l’àmbit de la cultura i els valors.

Per mitjà de les competències d’àmbit social es treballa formar-se un criteri pro-
pi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític; parti-
cipar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i 
responsabilitats propis d’una societat democràtica i pronunciar-se i comprometre’s 
en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones. Pel que fa 
als continguts d’aquest àmbit, a les aules de l’ESO es treballa el funcionament del 
sistema democràtic, els canals de participació ciutadana, la responsabilitat i com-
promís cívics, els reptes de la democràcia actual; els drets humans i els deures de la 
ciutadania democràtica; les situacions de desigualtat, injustícia i discriminació; la 
justícia social, solidaritat i equitat i els estereotips i prejudicis; els focus de conflicte 
en el món actual, les formes pacífiques i alternatives de resolució de conflictes i la 
cultura de la pau.

En les competències de l’àmbit de cultura i valors destaquen el fet d’assumir ac-
tituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels Drets Humans; aplicar el 
diàleg i exercitar totes les habilitats de comporta, especialment per a la solució de 
conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau; realitzar activitats de 
participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i democràti-
ques. En els continguts d’aquest àmbit de cultura i valors es treballa la Declaració 
Universal dels Drets Humans de 1948; algunes disposicions legals i institucions per 
a la defensa dels drets humans i de les llibertats; situacions i contextos de concul-
cació dels drets humans i les llibertats; els drets humans com a deures morals; la 
història i fonamentació dels drets humans, les generacions de drets, els drets de les 
generacions futures; els valors del diàleg: comprensió, exclusió de violència, coope-
ració, participació, sinceritat, escolta, igualtat de les veus, assertivitat, respecte i ra-
cionalitat; el conflicte, anàlisis de conflictes, el tractament de conflictes interperso-
nals com a actor, com a espectador, com a afectat; estratègies: conversa, negociació, 
mediació; la cultura de la pau: violència directa i violència estructural; tipus de pau: 
models i exemples de la cultura de la pau; valors i actituds a partir d’un sistema de-
mocràtic: solidaritat, bé comú, compromís, diàleg.

El currículum d’educació primària proporciona un marc de referència als mes-
tres per al tractament dels continguts concrets a l’aula, adaptats a la realitat de cada 
context. Entre altres objectius, l’educació primària ha de contribuir a l’assoliment 
dels objectius establerts amb caràcter general a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, i específicament dels objectius següents:

a) Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un 
ciutadà lliure capaç de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els 
drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica.

b) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència i per pre-
venir i gestionar de forma positiva els conflictes, tant en l’àmbit familiar com en 
l’àmbit escolar i social.

Els continguts i les competències estan incloses especialment dins l’àmbit de co-
neixement del medi i dins l’àmbit d’educació en valors, especialment per mitjà de 
les següents competències i continguts.
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En l’àmbit de coneixement del medi es treballa en dues dimensions:
Dimensió del món actual (valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les 

causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur),
Dimensió ciutadania: Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democrà-

tics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari; valorar 
el sistema democràtic partint del coneixement dels sistemes polítics per esdevenir 
futurs ciutadans

En l’àmbit d’educació en valors es treballa també en dues dimensions:
Dimensió interpersonal:
Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, 

creences i les cultures que les conformen. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i 
participació en les relacions entre les persones.

Dimensió social: Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alter-
natives als problemes; mostrar actituds de servei i de compromís social, especial-
ment davant de les situacions d’injustícia.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Control del compliment de la Moció 73/XII, sobre el garantiment de 
la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones 
LGBTI+
390-00073/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 44286 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 73/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les 
persones LGBTI+ els hi faig saber que:

D’una banda, en relació al punt 1 c): tenim el Consell Nacional de Lesbianes, 
Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals (CNLGBTI), que és l’espai reglamentat 
pel Decret 219/2018, de 9 d’octubre, on hi ha representants dels grups parlamentaris, 
de totes les entitats LGBTI+ de Catalunya, dels agents implicats (organitzacions mu-
nicipalistes, sindicats, organitzacions empresarials i consells nacionals sectorials) i 
representants de la comissió interdepartamental de polítiques LGBTI de la Genera-
litat de Catalunya. A més, dintre d’aquest CNLGBTI, s’ha creta un grup de treball 
específic de desplegament de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre.

D’altra banda, en referència punt 2 b): aquest grup de treball està conformat per 
diferents entitats representatives LGBTI+. La temàtica es tracta des de diferents 
punts de vista per ampliar les modalitats de treball i per donar sentit als col·lectius 
que habitualment treballen amb la PG-ME, com els de gent gran i menors.

Les entitats LGBTI+ que conformen aquest grup de treball són l’Observatori 
Contra l’Homofòbia (OCH), Chrysalis Catalunya, Fundació Enllaç, Famílies LGB-
TI (FLG) i ACATHI.

L’objectiu del grup de treball és realitzar el seguiment d’incidències motivades 
per LGBTI-fòbia que es produeixin a Catalunya. Per tal d’assolir l’objectiu, s’ha es-
tablert un calendari de reunions i les dates acordades per a l’any en curs i principis 
de l’any 2020 són les següents:
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– 18 de juny de 2019.
– 15 d’octubre de 2019.
– 20 de gener de 2020.

Barcelona, 4 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Moció 77/XII, sobre les millores 
necessàries per a l’escola catalana
390-00077/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 44339 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 77/XII, sobre les millores necessà-
ries per a l’escola catalana (tram. 390-00077/12), us informo del següent:

A l’inici del proper curs escolar el conseller d’Educació compareixerà, com cada 
any, en seu parlamentària per presentar les dades, els objectiu i les actuacions cor-
responents al curs escolar 2019-2020. En aquests compareixença s’informarà sobre 
el nombre de mòduls prefabricats instal·lats en centres educatius, el temps que fa que 
estan en funcionament i la quantitat d’alumnat afectats.

El servei escolar de menjador és de caràcter complementari a l’escolarització i 
tots els centres educatius que disposen d’aquest servei han de garantir el dret de tot 
l’alumnat a fer-ne ús adequant el servei de monitoratge a les necessitats que l’alum-
nat requereix, en conseqüència, l’alumnat amb necessitats educatives especials i 
l’alumnat diagnosticat amb trastorn d’espectre autista tenen dret a fer ús del servei 
de menjador escolar amb l’atenció i el suport que requereixen.

Tot l’alumnat signant que cursa ensenyaments obligatoris en centres educatius rep 
l’atenció dels i les mestres d’audició i llenguatge, i dels i les logopedes del CREDA  
amb competència en llengua de signes.

Tota l’alumnat signant escolaritzat en els ensenyaments post-obligatoris disposa 
del servei d’intèrprets en llengua de signes.

Barcelona, 30 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 44370 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

talunya i per tal de donar compliment al punt b) de la Moció 88/XII del Parlament 
de Catalunya, sobre la situació dels centres especials de treball us faig saber que el 
compliment d’aquest calendari per a establir acords amb les federacions de CET va 
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estretament vinculat al que ha de finançar el govern espanyol a través de la confe-
rència sectorial, que teòricament s’havia de celebrar el mes d’abril, però en aquests 
moments encara no tenim previsió.

Els pagaments referits a les subvencions del 2018 ja s’han fet efectius. En con-
cret, s’han atorgat i abonat: 77.809.037,16 euros.

– USAP: 10.159.390,88 euros.
– SMI: 38.173.456,74 euros.
– Característiques especials:
• Línia 1.1: 3.965.388,37 euros.
• Línia 1.2: 13.001.550,63 euros.
• Línia: 12.509.250,54 euros.
La nòmina de desembre i extra del SMI de 2018, justificada al febrer de 2019 va 

ser abonada en data 17 de maig de 2019.
La regularització pendent de les USAP 2018 (20% de la subvenció) justificada al 

febrer de 2019, s’abonarà properament ja que les ordres de pagament ja estan fetes.
A més a més, s’han avançat les convocatòries de 2019 d’acord amb els compro-

misos assumits amb el tercer sector, i en concret són les convocatòries SMI i USAP:
– SMI:
• Nòmina gener: 3.237.509,69 euros, pagat el 14 de maig de 2019.
• Nòmina febrer: 3.173.700,37 euros, pagat el 16 de maig de 2019.
• Nòmina març: 3.225.401,88 euros, pagat el 21 de juny de 2019.
– USAP: Import atorgat 10.200.000,00 euros (actualment en procés de resolució, 

atès què el 3 de juliol va acabar el termini d’al·legacions a la proposta).
El Departament de Treball va afegir 7’5M als 35M que destina de fons propis, 

així que ha incrementant un 22% els fons propis, el mateix que ha augmentat el SMI.
El Departament de Treball ha signat un acord amb el COCARMI (federacions 

d’entitats de persones amb discapacitat representatives de Catalunya) per treballar 
conjuntament el nou model d’inserció laboral amb persones amb discapacitat i la 
última reunió va ser el dia 17.

En relació a la convocatòria de les entitats més representatives del sector dels 
centres especials de treball del punt h, els hi fem saber que el passat 22 de febrer, el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Comitè Català de Represen-
tants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), van signar un acord per impulsar 
un pla de xoc per millorar la inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o 
problemes de salut mental. S’ha establert un calendari de reunions periòdiques bila-
teral COCARMI - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb l’objectiu 
d’analitzar, controlar i avaluar les polítiques públiques d’ocupació destinades a les 
persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental. Les dates de les reunions 
bilaterals amb COCARMI que s’han celebrat són les següents: 6 de març, 30 d’abril 
i 17 de juny. La propera reunió està prevista després de l’agost però encara no tenim 
una data confirmada. Sobre els compromisos referits en aquest punt donarem infor-
me de compliment en el proper venciment de l’informe de compliment.

COCARMI està integrat per una desena de federacions i associacions que donen 
veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, intel·lec-
tual, sensorial o trastorn mental (www.cocarmi.cat). El COCARMI l’integren ACAPPS, 
COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, 
FECETC, Federació Salut Mental Catalunya, FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalu-
nya. El COCARMI forma part del Comité Estatal de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI), que representa uns 3,8 milions de persones amb discapacitat 
d’unes 7.000 associacions. Forma part així mateix de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social de Catalunya i de la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT).

Barcelona, 30 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Moció 93/XII, sobre la inacció social del 
Govern
390-00093/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 44371 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

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

talunya i per tal de donar compliment al punt 2.a de la Moció 93/XII del Parlament 
de Catalunya, sobre la inacció social del Govern els hi faig saber que no existeix un 
impagament dels serveis públics que gestionen les entitats socials, que comporti la 
necessitat de realitzar calendaris de pagaments específics. Existeixen alguns endar-
reriments en el pagament de serveis amb incidències de caràcter administratiu fruit 
dels processos de normalització dels instruments jurídics amb què es proveeixen 
alguns serveis des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En aquest 
sentit, el Departament va iniciar un procés de transformació dels models de relació 
contractual en concerts socials mitjançant un seguit d’Ordres d’Acreditació que pre-
tenien, no només per aprofitar un model més orientat al servei públic i a la qualitat 
d’aquest, posant la persona al centre, sinó també normalitzar la situació jurídica dels 
estralls produïts en matèria de contractació per la no signatura de diferents contrac-
tes des de finals de l’octubre de 2017 fins a principis de juny de 2018.

Aquest procés ha comportat que algunes entitats hagin hagut de regularitzar 
també serveis que tenien en funcionament i normalitzar alguns requeriments qua-
litatius addicionals, i que, en alguns casos, davant de l’incompliment dels requisits 
s’hagi demorat la possibilitat de fer front a la prestació del servei. Es preveu norma-
litzar la situació al llarg del mes de juliol.

La majoria de les entitats socials presenten la facturació, o bé, la facturació a 
compte, els primers dies del mes següent de la prestació del serveis. Es revisa que 
la facturació sigui correcta, es reconeix l’obligació, es comptabilitza i es programa 
el pagament al final del mes següent. Aquest és el procediment en tots els serveis, si 
bé, en alguns casos, es pot endarrerir el seu pagament per circumstàncies extraordi-
nàries i incidències administratives.

Pel que fa a la línia J «Programes de manteniment de serveis i establiments de 
serveis socials», de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions i ac-
tivitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials, es fa una bestreta mensual del 
95% de l’import atorgat, i es programa el pagament amb la mateixa periodicitat que 
la resta de serveis públics prestats per les entitats socials.

Dins de les accions que desenvolupa el Departament en relació a les entitats del 
Tercer Sector, hi ha la línia d’Ajuts en forma de garantia per finançar empreses de 
l’economia social i, per tant, es dona compliment a la demanda de la Moció.

En aquest sentit, es concreta que poden ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts 
les empreses de l’economia social amb seu social o activitat a Catalunya següents:

a) Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
b) Les societats laborals.
c) Les federacions de les entitats de l’economia social.
d) Les societats agràries de transformació.
e) Les empreses d’inserció, els centres especials de treball i les entitats promo-

tores.
f) Les persones físiques, en cas d’aportació de capital.
g) Les fundacions i les associacions que portin a terme una activitat econòmica 

inscrites al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES).
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Els préstecs objecte d’ajut són aquests:
a) Préstecs per a inversions en immobilitzat material o immaterial
Import: fins al 80% de l’import de la inversió, amb un mínim de 30.000 euros i 

un màxim d’1.000.000 d’euros. En casos expressament autoritzats pel Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, es pot ampliar el percentatge a finançar i ajus-
tar l’import mínim o màxim, així com considerar el refinançament d’inversions ja 
finançades prèviament.

Termini: el termini màxim del préstec és de 15 anys segons la naturalesa de 
l’operació.

b) Préstecs per a capitalització d’entitats.
Import: mínim de 10.000 euros i màxim de 60.000 euros per titular beneficiari 

del préstec. En casos expressament autoritzats pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, es pot ajustar l’import mínim o màxim.

Termini: màxim 8 anys.

c) Préstecs per a circulant
Import: mínim de 30.000,00 euros i màxim de 100.000,00 euros, si bé excepcio-

nalment, i a petició del Departament, es poden estudiar operacions d’import supe-
rior. Es poden concedir operacions per a aquesta finalitat, supeditades a la viabilitat 
de l’empresa, en els casos que autoritzi expressament el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies en els quals estigui en perill la continuïtat de l’empresa i 
això afecti socialment i econòmicament el seu entorn local o comarcal.

Termini: el termini màxim del préstec ha de ser de fins a 5 anys segons la na-
turalesa de l’operació, i es pot disposar d’un període de carència d’amortització de 
capital de fins a 2 anys, inclòs en el termini.

Interès de demora: el tipus d’interès vigent més el 6%.
Garantia: la considerada suficient, a criteri de l’Institut Català de Finances. Ad-

dicionalment, com a complement de les garanties que aporti el beneficiari, totes les 
operacions han de comptar amb la garantia del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies.

d) Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic
Import: és l’import del contracte, quan s’hagi aprovat i formalitzat amb l’entitat 

corresponent del sector públic, menys els interessos que s’han de meritar al llarg 
de la vida del préstec. L’import del préstec ha de ser d’un mínim de 30.000 euros i 
d’un màxim de 300.000 euros, i no pot tenir una afectació pressupostària superior 
a un any.

Termini: la durada del préstec es determina en funció de la naturalesa de l’opera-
ció amb un màxim d’un any i el pagament del principal al venciment de l’operació.

El procediment de concessió es concreta en que l’ICF ha de valorar les sol·lici-
tuds tenint en compte l’ordre de presentació que estableix la base 8.2, i, també, els 
riscos de l’operació, i ha d’informar del resultat de l’estudi de risc per mitjà del web 
de l’ICF. Un cop aprovada l’operació per l’ICF, la Direcció General d’Economia So-
cial, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa ha d’autoritzar l’ICF a fer-ne 
la imputació amb càrrec al fons i ha d’emetre la resolució d’atorgament de l’ajut en 
forma de garantia de l’operació.

La Disponibilitat del Fons ha estat a la darrera convocatòria de la línia es va pu-
blicar amb un import màxim per a operacions financeres de 14.744.768 euros. Els 
fons que tenim dipositat a ICF en aquests moments és d’aproximadament 7M€ que 
són els que permeten poder avalar el 80% dels préstecs.

Per acabar aquest informe parcial, en relació al punt 5b) els hi faig saber que el 
reglament de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania 
s’està tramitant seguint els requeriments legals establerts en l’aprovació d’una norma 
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amb rang de decret i el termini de tramitació s’ajusta a les necessitats preestablerts 
per assegurar el criteri de seguretat jurídica i compliment del marc legal.

Barcelona, 25 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional 
corresponent al 2018
334-00069/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 44236 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals: Mesa del 

Parlament, 03.09.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
D’acord amb el que preveu l’article 2.2 del Decret 242/2007, de 6 de novembre 

pel qual s’estableix el règim jurídic de la Comissió assessora sobre la Publicitat Ins-
titucional, em plau presentar-vos la Memòria anual de la Comissió, corresponent a 
l’exercici 2018, on es recullen les dades més significatives de l’activitat desenvolupa-
da pel Govern en l’àmbit de la publicitat institucional durant l’exercici 2018.

Segons el decret esmentat, cal presentar-lo al Parlament de Catalunya dins del 
primer període de sessions de l’any.

Rebeu una cordial salutació.

Barcelona 24 de juliol de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

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

Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2019
334-00070/12

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 44355 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 1 d’agost de 2019 s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-

rència, s’aprova la iniciativa SIG19EXI0965 - Proposta d’acord del Govern pel qual 
s’aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2019.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, l’1 d’agost de 2019.
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Acord GOV/2019, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el Pla anual de 
cooperació al desenvolupament per al 2019
L’article 9 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupa-

ment, estableix que els plans anuals són l’instrument de l’activitat de l’Administració 
de la Generalitat en aquest àmbit i han de desenvolupar els objectius, les prioritats i 
els recursos establerts pel pla director.

D’acord amb aquest mateix precepte, la formulació del projecte correspon a la 
Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, competent en matèria de co-
operació al desenvolupament. La formulació definitiva correspon al conseller o con-
sellera competent en matèria d’acció exterior, que, amb les consultes prèvies precep-
tives, entre altres els agents de cooperació, en el marc del Consell de Cooperació al 
Desenvolupament, l’ha d’elevar al Govern perquè deliberi i, si és procedent, l’aprovi.

Un cop aprovat, el Pla anual ha d’ésser presentat al Parlament perquè en tingui 
coneixement i el pugui debatre.

El Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2019 és el primer pla anual 
del cinquè cicle de planificació d’aquesta política pública, i desplega el Pla direc-
tor 2019-2022 aprovat pel Govern el 21 de maig de 2019 i en fase de tramitació al 
Parlament de Catalunya. El Pla director és el referent per definir les actuacions per 
desplegar les prioritats sectorials i geogràfiques, els instruments i les modalitats 
d’aquesta programació anual.

La proposta del Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2019 ha estat 
informada favorablement pel Consell de Cooperació al Desenvolupament, la Comis-
sió de Coordinació amb els Ens Locals i la Comissió Interdepartamental de Coope-
ració al Desenvolupament.

Per tot això, a proposta del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, el Govern 

Acorda: 
– 1 Aprovar el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2019, que s’ad-

junta com a annex a aquest acord.
– 2 Disposar la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, tret del seu document annex «Pla anual de cooperació al desenvolupa-
ment per al 2019», que es podrà consultar a través del lloc web cooperaciocatalana.
cat, en el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

– 3 Disposar que es presenti el Pla al Parlament perquè en tingui coneixement i 
el pugui debatre.

Barcelona, 1 d’agost de 2019
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern

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

http://cooperaciocatalana.cat
http://cooperaciocatalana.cat
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