
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat i l’oferta educativa a Sant 
Feliu de Llobregat
250-00148/11
Retirada 9

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 18/2003, de suport a les famílies, per a 
establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
202-00018/11
Esmenes a la totalitat 10

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00023/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10

Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en matèria audiovisual
202-00026/11
Presentació: GP SOC 10

Proposició de llei de mesures urgents de protecció dels més desafavorits amb re-
lació a l’accés als subministraments bàsics
202-00027/11
Presentació: GP C’s 14

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la difusió de continguts a través de la freqüència 92.5 
de la FM
250-00131/11
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre el manteniment de la llera de la Tordera
250-00235/11
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball interdepartamental per 
a fer front a la no-graduació en ESO
250-00354/11
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida
250-00356/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22
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Proposta de resolució sobre els agregats interins de les universitats públiques
250-00357/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’estudi de l’evolució de les desigualtats a Catalunya
250-00358/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per a la diversi-
tat cultural
250-00359/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’accés de les lesbianes a les tècniques de reproduc-
ció assistida
250-00360/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del CAP Pubilla 
Casas, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00361/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el control dels mosquits i la mosca negra a les Terres 
de l’Ebre
250-00362/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals dels treballa-
dors dels equipaments culturals
250-00363/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre els càrrecs electes perseguits per haver donat suport 
a la Resolució 1/XI
250-00364/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola El Despujol, de les Masies 
de Voltregà
250-00365/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la presència de menors en situació de desemparament 
a Barcelona
250-00366/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la defensa de la indústria càrnia
250-00367/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la freqüència d’aturades dels trens de rodalies a Vila-
decans
250-00368/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la creació d’un servei d’urgències pediàtriques a l’Hos-
pital de Sant Celoni
250-00369/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25
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Proposta de resolució sobre la concertació de les places de la residència per a 
gent gran de Batea
250-00370/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per la talidomida
250-00371/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre les denominacions d’origen protegides de l’oli d’oliva
250-00372/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir l’accidentalitat a la carretera 
B-124
250-00373/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre els centres escolars de Rubí
250-00374/11
Rectificació del text presentat 27
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’adequació dels hospitals infantils
250-00375/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre els trens Avant entre Lleida i Barcelona
250-00376/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la incorporació de superfície de regadiu al canal Se-
garra-Garrigues
250-00377/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’elaboració del reglament de la Llei 17/2010, de la llen-
gua de signes catalana
250-00378/11
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre les obres de remodelació, ampliació i millorament dels 
centres escolars
250-00379/11
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Bruguers, de Gavà
250-00380/11
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la transformació de l’Escola Gavà Mar en institut escola
250-00381/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la prohibició del glifosat i altres herbicides de síntesi
250-00382/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30
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Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del nou centre d’atenció 
primària de Vilafranca del Penedès
250-00384/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre les exportacions d’armes a països que vulneren el dret 
internacional
250-00385/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’atenció primària i continuada a les Terres de l’Ebre
250-00386/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució d’adhesió a l’Aliança Mar Blava
250-00387/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el canal sobreeixidor del riu Daró al pas per la Bisbal 
d’Empordà
250-00388/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la construcció d’un col·lector a la Bisbal d’Empordà
250-00389/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’elaboració de pressupostos desagregats per al tram 
d’edat de zero a disset anys
250-00390/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 17/2015, d’i-
gualtat efectiva de dones i homes
250-00391/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència de pas dels autobusos 
de la línia que passa per Alcoletge
250-00392/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la mort de l’activista sahrauí Brahim Saika
250-00393/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la regulació de la fauna salvatge al Bosc de Poblet
250-00394/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’agenda 2030 de l’ONU
250-00395/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’assetjament a menors
250-00396/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre les escoles concertades que separen per sexe
250-00397/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34
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Proposta de resolució sobre la contractació de falsos autònoms
250-00398/11
Presentació: GP SOC 34

Proposta de resolució sobre la protecció de les oliveres a les Terres de l’Ebre
250-00399/11
Presentació: GP C’s 35

Proposta de resolució sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
250-00400/11
Presentació: GP C’s 36

Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
250-00401/11
Presentació: GP C’s 38

Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
250-00402/11
Presentació: GP C’s 39

Proposta de resolució sobre la contractació de serveis d’assessorament jurídic pels 
centres sanitaris
250-00403/11
Presentació: GP CSP 40

Proposta de resolució sobre l’educació financera a les escoles
250-00404/11
Presentació: GP CUP-CC 42

Proposta de resolució sobre la formació professional
250-00405/11
Presentació: GP CUP-CC 42

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat
250-00406/11
Presentació: GP JS 44

Proposta de resolució sobre el programa «Educació financera a les escoles de Ca-
talunya»
250-00407/11
Presentació: GP CSP 45

Proposta de resolució de mesures de sensibilització sobre la reforma horària
250-00408/11
Presentació: David Bonvehí i Torras, del GP JS, Inés Arrimadas García, del GP C’s, Ferran Pe-
dret i Santos, del GP SOC, Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP, Xavier García Albiol, del 
GP PPC, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC 46
Tramitació pel procediment d’urgència 47

Proposta de resolució sobre els psicòlegs clínics
250-00409/11
Presentació: GP C’s 48

Proposta de resolució sobre l’adequació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
a les conclusions de l’Informe de fiscalització 4/2015 de la Sindicatura de Comptes
250-00410/11
Presentació: GP CSP 49

Proposta de resolució sobre la carretera L-702 al pas per Puigverd de Lleida
250-00411/11
Presentació: GP SOC 50

Proposta de resolució sobre la carretera B-500
250-00412/11
Presentació: GP SOC 51

Proposta de resolució sobre el mecenatge cultural
250-00413/11
Presentació: GP SOC 52

Proposta de resolució sobre la revisió de la concessió d’ajuts per als menjadors 
escolars
250-00414/11
Presentació: GP SOC 53
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Proposta de resolució sobre l’autorització legal per a caçar espècies animals no 
autòctones que han esdevingut plagues
250-00415/11
Presentació: GP PPC 54

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de desenvolupament de les infraes-
tructures i dels serveis dels polígons industrials de Castellar del Vallès
250-00416/11
Presentació: GP PPC 55

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola Ernest Lluch 
de L’Hospitalet de Llobregat
250-00417/11
Presentació: GP PPC 56

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola Paco Candel 
de L’Hospitalet de Llobregat
250-00418/11
Presentació: GP PPC 57

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Gavà
250-00419/11
Presentació: GP PPC 58

Proposta de resolució sobre la creació d’una escola oficial d’idiomes a Gavà
250-00420/11
Presentació: GP PPC 59

Proposta de resolució sobre la creació d’una prestació social per a persones amb 
malaltia mental i situació de vulnerabilitat social
250-00421/11
Presentació: GP PPC 60

Proposta de resolució sobre la creació d’una casal per a la gent gran al barri del 
Pedró de Cornellà
250-00422/11
Presentació: GP PPC 61

Proposta de resolució sobre les funcions de l’oficina temporal dels Mossos d’Es-
quadra a Aitona
250-00423/11
Presentació: GP PPC 62

Proposta de resolució sobre la platja de Pals
250-00424/11
Presentació: GP CSP 63

Proposta de resolució sobre la formació professional dual
250-00425/11
Presentació: GP C’s 65

Proposta de resolució sobre l’increment del pressupost del programa Salut i Escola
250-00426/11
Presentació: GP CSP 66

Proposta de resolució sobre la transparència en el sistema sanitari
250-00427/11
Presentació: GP CSP 67

Proposta de resolució sobre la transparència i el control ètic en el sistema sanitari
250-00428/11
Presentació: GP CSP 68

Proposta de resolució sobre la precarietat laboral en el sistema sanitari
250-00429/11
Presentació: GP CSP 69

Proposta de resolució sobre la personalitat jurídica i el pressupost de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
250-00430/11
Presentació: GP CSP 70

Proposta de resolució sobre la gestió i el pressupost de l’atenció primària i comu-
nitària
250-00431/11
Presentació: GP CSP 71
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Proposta de resolució sobre el canvi de nom i la rectificació de la menció registral 
del sexe dels menors transsexuals en el Registre Civil
250-00432/11
Presentació: GP JS 72

Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de BIC Graphic
250-00433/11
Presentació: GP SOC 74

Proposta de resolució sobre el sector coniller
250-00434/11
Presentació: GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC 74

Proposta de resolució sobre el finançament del Consorci Sanitari de Terrassa
250-00435/11
Presentació: GP CSP 76

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
270-00003/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 78

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2016, sobre el Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, corresponent al 2013
258-00008/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 78
Termini per a demanar la presentació de l’informe 78

4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00001/11
Designació de membres 79

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 32/XI, sobre les conseqüències de les inun-
dacions produïdes a Agramunt el novembre del 2015
290-00020/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  79

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 20/XI, sobre els pressupostos i les mesures 
fiscals i financeres
390-00020/11
Designació de la Comissió competent 80

Control del compliment de la Moció 21/XI, sobre la política fiscal i pressupostària
390-00021/11
Designació de la Comissió competent 80

Control del compliment de la Moció 22/XI, sobre les polítiques de seguretat
390-00022/11
Designació de la Comissió competent 80

Control del compliment de la Moció 23/XI, sobre el millorament de l’atenció sanitària
390-00023/11
Designació de la Comissió competent 80

Control del compliment de la Moció 24/XI, sobre el model universitari
390-00024/11
Designació de la Comissió competent 80
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Control del compliment de la Moció 25/XI, sobre les polítiques de joventut
390-00025/11
Designació de la Comissió competent 81

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge sobre l’escrit del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a 
l’incompliment de la Llei del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la 
Generalitat de Catalunya per part de l’exdirector de Televisió de Catalunya i la incoa-
ció del procediment administratiu sancionador corresponent per part del Departament
354-00054/11
Acord sobre la sol·licitud 81

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre 
l’escrit del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a l’incompliment 
de la Llei del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de 
Catalunya per part de l’exdirector de Televisió de Catalunya i la incoació del proce-
diment administratiu sancionador corresponent per part del Departament
355-00028/11
Acord de tenir la sessió informativa 81

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

Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016
334-00025/11
Presentació: Govern de la Generalitat 82

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2255/2016, interposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra els articles 1, 4, 9.1, 11 i 12 de la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost 
sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012
381-00003/11
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 83

Recurs d’inconstitucionalitat 2256/2016, interposat pel president del Govern de l’Estat 
contra l’article 19.6 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels govern locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
381-00004/11
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 83

Recurs d’inconstitucionalitat 2257/2016, interposat pel president del Govern de l’Estat 
contra els articles 33, 36 (apartats 1 a 4), 39, 40, 41, 44, i 59 a 64, de la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
381-00005/11
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 83Aquesta publicació és impresa en 
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat i l’oferta 
educativa a Sant Feliu de Llobregat
250-00148/11

RETIRADA

Retirada pel GP PPC (reg. 26235).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016.



BOPC 128
12 de maig de 2016

3.01.02. Proposicions de llei 10

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 18/2003, de suport a les 
famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a 
càrrec menors de divuit anys
202-00018/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 25767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 25767)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants 
i joves a càrrec menors de divuit anys (tram. 202-00018/11).

Esmena 1, GP JS
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00023/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 13.05.2016 al 27.05.2016).
Finiment del termini: 30.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en 
matèria audiovisual
202-00026/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 25844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei modificació de la legislació de Catalunya 
en matèria audiovisual, acompanyada de la documentació següent: 

– Memòria justificativa de la iniciativa
– L’exposició de motius
– Text articulat



BOPC 128
12 de maig de 2016

3.01.02. Proposicions de llei 11 

Memòria justificativa
Aquesta Proposició de llei té per objecte garantir la imparcialitat, pluralitat i 

diversitat de veus en els mitjans públics de comunicació audiovisual de Catalunya, 
servint al dret de tots i totes les catalanes a una informació veraç i neutral i sense 
discriminacions, com estableix l’article 52 de l’Estatut d’Autonomia. Aquest objec-
tiu s’ha d’assolir mitjançant mecanismes de generació de consensos i de control par-
lamentari efectiu, que garanteixin la transversalitat i la independència política del 
sistema audiovisual públic de Catalunya.

Exposició de motius
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya configuren el sistema de governança dels ens públics de comunicació au-
diovisual i de regulació de l’audiovisual de Catalunya respectivament. Ambdós van 
crear-se amb un suport parlamentari i social molt ampli, i han fet de la pluralitat i el 
consens polític en la presa de decisions una de les seves senyes d’identitat.

Els responsables de gestionar aquests organismes són elegits pel Parlament de 
Catalunya i necessàriament han de complir uns requisits d’experiència i coneixe-
ment de l’àmbit audiovisual que els avali. Per sobre de tot, però, aquests organismes 
i els seus responsables han de ser garants de la qualitat, respecte i pluralitat de veus 
en les informacions i en la resta dels continguts emesos. Per aquests motius, les lleis 
que regeixen els dos ens públics, van preveure un sistema d’elecció parlamentària 
capaç de crear les condicions per a què les designacions dels seus membres s’ade-
qüessin a aquests criteris. Malauradament, aquests sistema d’elecció va ser modi-
ficat, trencant l’ampli consens assolit en el moment de la seva creació, i avui es fa 
palesa la necessitat de retornar als preceptes inicials.

El Parlament de Catalunya, en la Moció 13/XI, sobre la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, constata «conveniència de prendre les iniciatives legislatives 
pertinents per a reformar la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, i la Llei 2/2002, del 4 de maig, del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya, que van ésser modificades per mitjà del Decret llei 2/2010, 
del 30 de març, i de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual, amb l’objectiu de revertir el sistema d’elecció per majoria 
absoluta en segona votació i mantenir els preceptes de les lleis originals que de-
terminen l’elecció únicament per majoria de dos terços dels diputats, i també que 
la proposta dels membres hagi d’ésser signada per tres grups parlamentaris com a 
mínim. Aquestes iniciatives legislatives també haurien de permetre aprofundir en 
altres millores i actualitzacions d’aquestes lleis, que van ésser aprovades amb un 
ampli consens i que, amb llur retorn, han de crear les condicions necessàries per a 
emprendre un ampli debat sobre el futur del sector audiovisual, el Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en tots els 
seus àmbits.»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya  
en matèria audiovisual

Article 1. De modificació de l’article 4 de la llei 2/2000, de 4 de maig, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que queda redactat de la 
següent manera: 
«Article 4. Composició
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per set membres, elegits 

pel Parlament, a proposta, com a mínim de tres grups parlamentaris, per una majo-
ria de dos terços. El president o presidenta del Consell és escollit pel Parlament, per 
una majoria de dos terços, d’entre els set membres que integren el Consell.
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2. Els membres del Consell són escollits d’entre persones de prestigi reconegut i 
contrastat i amb experiència professional en el sector audiovisual, i que ofereixen 
garanties plenes d’independència.»

Article 2. De modificació de l’apartat 2 de l’article 6 de la llei 2/2000, 
de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que queda 
redactat de la següent manera: 
«Article 6. Estatut personal dels membres del Consell
[...]
2. Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats i retribu-

tiu dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat [...]»

Article 3. D’addició de l’epígraf c) de l’apartat 3 de l’article 8 de la llei 
2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que 
queda redactat de la següent manera: 
«Article 8. Règim de funcionament
[...]
3. Perquè el Ple del Consell es constitueixi vàlidament cal la presència, com a 

mínim, de tres dels seus membres. Els acords del Consell s’han d’adoptar en el Ple, 
generalment per majoria simple. Tanmateix, s’han d’adoptar per majoria absoluta 
dels membres de dret del Consell els acords següents: 

[...]
c) Els relatius a l’àmbit de les llicències i comunicacions prèvies per a prestar 

serveis de comunicació audiovisual inclosos els relatius a les autoritzacions d’arren-
daments, de transmissions i de negocis jurídics, per a imposar sancions molt greus i 
per aprovar l’informe anual.

[...]»

Article 4. De modificació de l’article 7 de la llei 11/2007 d’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que queda redactat de la 
següent manera: 
«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-

gren i del president o presidenta.
1. El Consell de Govern és integrat per set membres, que han d’ésser persones 

amb mèrits professionals rellevants, dels quals cinc són elegits pel Parlament i dos 
pels òrgans de representació dels treballadors i treballadores de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals.

2. Els membres del Consell de Govern elegits pel Parlament són elegits per ma-
joria de dos terços, després que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi 
i en verifiqui la idoneïtat. A aquest efecte, s’ha de valorar especialment que hagin 
exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o 
funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o privades.

3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la llista de 
candidats a formar part del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, en un nombre que pot ésser superior al de les vacants existents. El 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’emetre un informe sobre cadascun dels 
candidats relatiu a llur capacitat i idoneïtat per a ocupar el càrrec, i ha de trametre 
els dits informes al Parlament, abans de la compareixença i l’examen públic dels 
candidats davant la comissió que correspongui.

4. Els membres del Consell de Govern elegits pels òrgans de representació dels 
treballadors i treballadores de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals seran elegits mitjançant un procediment que acordaran els propis òr-
gans de representació. En tots els casos s’haurà de incloure en aquest procediment 
la formació de candidatures i l’elecció directa per sufragi universal.
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5. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el President o Presidenta del 
Consell de Govern d’entre els cinc membres prèviament elegits pel Parlament.

6. En els supòsits enumerats a l’article 9.5 el membre substitut és elegit pel Par-
lament, per majoria de dos terços, seguint el mateix procediment que estableix l’ar-
ticle present.

7. Si el membre que s’ha de substituir és el president o presidenta del Consell de 
Govern, el nou president o presidenta ha de ser elegit pel Parlament, entre els cinc 
membres prèviament elegits pel Parlament, per una majoria de dos terços.»

Article 5. De modificació de l’apartat 2 de l’article 16 de la llei 11/2007, 
d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que 
queda redactat de la següent manera: 
«Article 16. El Consell Assessor de Continguts i de Programació
[...]
2. El Consell Assessor de Continguts i de Programació és integrat per setze mem-

bres, elegits pel Parlament entre persones de prestigi reconegut, els quals han de 
representar la pluralitat de la societat catalana. Han d’haver-hi representats, com 
a mínim, els sectors professionals, els sectors educatius, les associacions cíviques, 
culturals i d’usuaris i els treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals. Els membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació han de 
ésser elegits pel Ple del Parlament per una majoria de dos terços. Si en una primera 
votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, els membres són elegits per majo-
ria absoluta en una segona votació, que s’ha de fer en la mateixa sessió.

[...]»

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions iguals o d’inferior rang que s’oposin a 

allò disposat en aquesta llei.

Disposicions finals

Primera
S’autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les disposicions necessàries per 

al desenvolupament i el compliment d’aquesta Llei.

Segona
1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
2. El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP SOC 
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Proposició de llei de mesures urgents de protecció dels més 
desafavorits amb relació a l’accés als subministraments bàsics
202-00027/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 25919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por el artículo 109.b del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente proposición de ley: 

Proposición de ley de medidas urgentes de protección de los más 
desfavorecidos en relación con el acceso a suministros básicos

Memoria justificativa 
La creciente tendencia de la pobreza entre los ciudadanos es un motivo de preo-

cupación social. Una de las consecuencias más nefastas de la pobreza es la imposi-
bilidad de acceder a suministros básicos tan necesarios para llevar una vida digna y 
saludable como son el agua, la electricidad y el gas.

En este sentido, la Unión Europea ha encomendado a los poderes públicos la 
adopción de medidas tendentes a asegurar con la máxima efectividad posible el ac-
ceso regular a los suministros básicos indicados.

Por todo ello, es imprescindible el establecimiento legal de un sistema de protec-
ción público tendente a alcanzar dicho objetivo. 

Exposición de motivos 
El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado en 

los últimos años en toda la Unión Europea.
Entre estas personas se encuentran los grupos más vulnerables como los desem-

pleados de larga duración o personas empleadas pero con salarios bajos y en ocasio-
nes con hijos menores o familiares mayores a cargo.

Una de las nefastas consecuencias que la situación de pobreza que viven estas 
personas es la imposibilidad de acceder de manera recurrente a los suministros bá-
sicos como el agua, gas y electricidad necesarios para llevar una vida digna y salu-
dable.

En muchas ocasiones esta imposibilidad se debe a las dificultades económicas 
que estas personas padecen, lo cual, por añadidura, impide la adopción de medidas 
tendentes a alcanzar patrones de consumo energético eficiente que reduzcan y por 
tanto, que hagan más viable el coste de acceso periódico y recurrente a los indicados 
suministros básicos en sus viviendas.

Asimismo, la imposibilidad de acceder de manera regular y adecuada a los su-
ministros básicos no solamente comporta una erosión de valores constitucionales y 
estatutarios como la dignidad o la integridad de la persona sino que conlleva gra-
ves problemas de salud pública. En este sentido, parece ser que la Unión Europea 
ya dispone de algunos estudios que cifran en unos 170.000 millones de euros al año 
el gasto de los estados miembros de la UE en atención médica debida a viviendas 
inadecuadas.

Por ello la Unión Europea, en el marco de la Estrategia Europa 2020, ha insta-
do a los poderes públicos para que, de una manera coordinada, leal y cooperativa, 
adopten medidas tendentes a mitigar los efectos que la pobreza puede ocasionar a 
los ciudadanos y entre ellos, destaca especialmente, la imposibilidad de acceder a los 
suministros básicos de agua, gas y electricidad.

Por todo ello, esta ley pretende establecer una serie de medidas urgentes tenden-
tes a asegurar el efectivo acceso recurrente y regular a los suministros básicos por 
parte de aquellas personas más desfavorecidas. 
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Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciutadans presenta la 

Proposición de ley de medidas urgentes de protección de los más 
desfavorecidos en relación con el acceso a suministros básicos

Artículo 1. Objeto 
La presente ley tiene por objeto regular las condiciones y el procedimiento de re-

conocimiento como personas desfavorecidas en relación con el acceso a suministros 
básicos y el establecimiento de una serie de medidas extraordinarias a los efectos 
de remediar su situación.

Artículo 2. Definiciones 
Suministros básicos: se considerarán suministros básicos a los efectos de esta 

ley: los suministros de agua, gas y electricidad.
Personas desfavorecidas: se consideraran personas desfavorecidas aquellas per-

sonas físicas que, de conformidad con lo previsto en esta ley, y por su situación so-
cioeconómica no puedan acceder, disfrutar o permanecer con carácter regular en 
una situación de suministro recurrente y adecuado de los suministros básicos ante-
riormente reseñados.

Artículo 3. Personas desfavorecidas 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2 anterior, tendrán la considera-

ción de personas desfavorecidas: 
Aquellas personas que sean beneficiarias de la renta mínima de inserción.
Aquellas personas que sean consideradas como consumidores vulnerables de 

conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciem-
bre, del Sector Eléctrico.

Aquellas personas que sean beneficiarias de una prestación económica por im-
porte del ochenta por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples 
mensual vigente.

Aquellas personas que no encontrándose en alguna de las situaciones anterior-
mente indicadas, se encuentren en una situación socioeconómica desfavorecida de 
tal gravedad que no les permita de manera objetiva y razonable cumplir con las obli-
gaciones económicas necesarias para acceder, disfrutar o permanecer en una situa-
ción de suministro recurrente y adecuado de los suministros básicos.

Se presumirá salvo prueba en contrario por parte de la Administración que una 
persona se encuentra en la situación socioeconómica desfavorecida anteriormente 
indicada, cuando su renta y patrimonio disponible mensual no supere el cincuen-
ta por ciento del importe del salario mínimo interprofesional descontando el gasto 
medio periódico necesario para acceder o permanecer en una situación de suminis-
tro recurrente y adecuado de los suministros básicos y no disponga de otros medios 
como la asistencia social o familiar que le permita cumplir con sus obligaciones 
económicas para acceder, disfrutar o permanecer en una situación de suministro 
recurrente y adecuado de los suministros básicos.

Artículo 4. Reconocimiento de la condición de persona desfavorecida y 
régimen jurídico aplicable a tal condición 
El reconocimiento de la condición de persona más desfavorecida se realizará 

en un plazo máximo de siete días hábiles por parte del Departament competente a 
solicitud presentada por el interesado presentada directamente en dicho Departa-
ment o a través de cualquier administración pública siempre y cuando se acompañe 
documentación suficiente para acreditar la situación socioeconómica desfavorecida 
anteriormente indicada.

En caso de que el Departament competente considerase que la solicitud del inte-
resado carece de información o documentación imprescindible para resolver sobre 
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su solicitud, dará trámite de audiencia mediante resolución fundada notificada al 
interesado.

No obstante, el solicitante de reconocimiento que pretenda acreditar su situación 
socioeconómica desfavorecida por encontrarse en algunas de las situaciones previs-
tas en la letra A, B o C, podrá optar por autorizar al Departament competente para 
que realice las gestiones necesarias ante la administración correspondiente para 
realizar la comprobación correspondiente. El Departament deberá realizar dicha 
comprobación de manera diligente, leal y con absoluta conformidad a la normati-
va de protección de datos personales, debiendo informar en todo caso al interesado 
de las resultas de sus gestiones.

La solicitud de reconocimiento como persona desfavorecida implica: 
– El consentimiento del interesado para la incorporación de los datos personales 

del solicitante al Registro de Personas Desfavorecidas para el caso de que se le re-
conociese tal condición.

– El consentimiento del interesado para que la entidad suministradora informe 
al Departament competente de la existencia de impagos del precio de suministros a 
los efectos del seguimiento y de irregularidades detectadas durante la prestación de 
servicio de suministro.

– El consentimiento del interesado para que pueda comprobar la información y 
la documentación relativa al solicitante que obre en poder de las Administraciones 
Públicas a los efectos de estudiar el cumplimiento de los requisitos necesarios para 
ser considerado como persona desfavorecida.

– El deber de comunicar, para que el caso de que se le reconozca como persona 
desfavorecida, la pérdida sobrevenida de tal condición por cualquier circunstancia 
que le permita con su renta y/o patrimonio afrontar los gastos periódicos necesarios 
para el acceso regular a los suministros básicos.

Artículo 5. Del Registro de Personas Desfavorecidas y sus finalidades 
El Registro de Personas Desfavorecidas es un registro de titularidad pública que 

incorporará los datos personales de las personas desfavorecidas y los datos relativos 
a sus contratos de suministros básicos.

Las únicas finalidades del Registro de Personas Desfavorecidas son la facilita-
ción de los trámites necesarios para el reconocimiento de una persona como perso-
na desfavorecida y la gestión adecuada de las medidas prestacionales previstas en 
esta ley.

El Departament competente será la responsable del registro único de indicios y 
denuncias. 

Artículo 6. Principios aplicables al Registro de Personas Desfavorecidas 
El tratamiento y cesión de los datos personales incorporados al Registro de Perso-

nas Desfavorecidas quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desa-
rrollo.

El Registro de Personas Desfavorecidas debe respetar el principio de calidad de 
los datos previsto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal.

El Registro de Personas Desfavorecidas, a los efectos de dar efectivo cumpli-
miento a sus finalidades, solicitará y conservará los mínimos datos personales posi-
bles de las personas desfavorecidas solicitantes.

Artículo 7. Deber de conservación 
El Registro de Personas Desfavorecidas conservará los datos personales de las 

personas desfavorecidas solamente el tiempo que sea necesario para el reconoci-
miento como persona desfavorecida y para el normal desarrollo de las medidas pres-
tacionales que le puedan ser concedidas.
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En todo caso, el deber de conservación de los datos personales contenidos en el 
Registro de Personas Desfavorecidas tendrá como límite máximo la fecha en la que 
la persona desfavorecida hubiese recibido íntegramente las medidas prestacionales 
que le hayan podido ser concedidas y siempre y cuando, el Departament competen-
te no hubiese iniciado procedimiento alguno de regularización o devolución de las 
medidas prestacionales.

A partir del momento en que cese el deber de conservación de conformidad con 
lo previsto en los apartados anteriores o cuando así se decrete por las administra-
ciones competentes o los tribunales de justicia, los datos personales contenidos en 
el registro único serán bloqueados de conformidad con la normativa de protección 
de datos personales y se conservarán a los solos efectos de determinar la adecua-
ción en el tratamiento de los mismos por parte de la administración competente o 
los tribunales de justicia.

Artículo 8. Naturaleza de las medidas prestacionales 
Las medidas prestacionales que el Departament competente debe conceder a las 

personas desfavorecidas pueden tener naturaleza permanente, puntual o periódica.

Artículo 9. Medidas prestacionales puntuales 
Prestación única para pago de las cantidades debidas por suministro de sumi-

nistros básicos.
Mediante esta prestación, el Departament competente se hará cargo una única 

vez de los importes pendientes por pago de suministros de suministros básicos que 
las personas desfavorecidas tengan pendientes de pagos y cuyo impago haya com-
portado la interrupción del suministro.

Prestación única para adopción de medidas de eficiencia energética.
Mediante esta prestación, el Departament competente, concederá una ayuda eco-

nómica única a la persona desfavorecida con la finalidad de que estas puedan me-
jorar la eficiencia energética de su vivienda habitual. Esta prestación solamente se 
concederá cuando sea objetivamente idónea para permitir una reducción de gasto 
energético suficiente que permita a la persona desfavorecida asumir con sus ingre-
sos habituales el coste periódico de los suministros básicos y no suponga o pueda 
suponer en el futuro un beneficio indirecto para terceros que tengan o puedan ra-
zonablemente tener derechos de propiedad o facultades de uso o disposición sobre 
la vivienda que constituya la vivienda habitual o terceros que debiesen proveer a la 
persona desfavorecida con alimentos y cuidados suficientes o terceros.

Artículo 10. Medidas prestacionales periódicas 
Prestación pago periódico por importe de los suministros básicos.
Mediante esta prestación, el Departament competente, concederá por un tiempo 

determinado razonable y con carácter periódico una ayuda monetaria consistente en 
el importe medio del coste de suministros básicos. A los efectos de determinar el 
coste de los insumos, el Departament competente determinará reglamentariamente 
el importe medio del coste de suministros básicos en función de las necesidades de 
consumo específicas en atención al tamaño de la unidad familiar, las especiales ne-
cesidades físicas o psíquicas de la persona desfavorecida o las personas a su cargo, 
las condiciones climatológicas del municipio de residencia de las personas desfavo-
recidas, el consumo medio estimado y razonable de una unidad familiar como la del 
solicitante y las condiciones de consumo y de eficiencia energética medios previsi-
blemente existente en la vivienda del solicitante.

Aplazamiento administrativo de los importes pendientes de pago de los sumi-
nistros básicos.

Mediante esta prestación, el Departament competente, podrá satisfacer a las co-
rrespondientes suministradoras las deudas pendientes por parte de las personas des-
favorecidas, subrogándose en su posición acreedora y establecer un calendario de 



BOPC 128
12 de maig de 2016

3.01.02. Proposicions de llei 18

fraccionamiento o aplazamiento de dicha deuda con la persona favorecida en aten-
ción a la capacidad de pago de la misma. Adicionalmente, y solamente para el caso 
de merma inimputable en la capacidad de pago de la persona más desfavorecida que 
le impidiese afrontar o refinanciar su deuda, el Departament competente i Familia 
podrá acordar quitas parciales de la deuda pendiente con la persona desfavorecida.

Acceso a medios de pago.
Mediante esta prestación, el Departament competente a facilitará a la persona 

desfavorecida el acceso a los medios de pago necesarios para el cumplimiento de 
sus obligaciones con las proveedoras de los suministros básicos.

Artículo 11. Medidas permanentes 
Tendrán la consideración de permanentes cualesquiera de las medidas recogidas 

en los artículos 9 y 10 cuando sean concedidas con carácter indefinido por parte del 
Departament competente en atención a circunstancias objetivamente reveladoras de 
la imposibilidad de la persona de superar su condición de persona desfavorecida.

Para la determinación reglamentaria de las circunstancias objetivamente reve-
ladoras de la imposibilidad de superar su condición de persona desfavorecida y los 
términos y condiciones en los que procede apreciar las mismas, el Departament 
competente tendrán en especial consideración la edad, el estado de salud físico y 
mental y en general, la aptitud física y mental para el desempeño de actividades la-
borales por cuenta ajena o profesionales por cuenta propia.

Artículo 12. Deber de concesión de la/s prestación/es más idónea/s 
Ante la solicitud de asistencia por parte de una persona desfavorecida, el De-

partament competente deberá conceder a la misma la/s prestación/es más idónea y 
conveniente para permitirle el acceso regular y recurrente a los suministros básicos.

Artículo 13. Principio de compatibilidad de las prestaciones con otras 
prestaciones y ayudas de subsistencia 
Sin perjuicio de que sean tenidas en cuenta por el Departament competente a 

efectos de determinar el alcance de las prestaciones previstas en esta ley, estas últi-
mas no serán incompatibles con la percepción por parte de la persona desfavorecida 
de prestaciones y ayudas de subsistencia como la renta mínima garantizada. 

Artículo 14. Criterios para la concesión de la/s prestación/es más idónea/s 
Para la adopción de la medida/s más idónea/s, el Departament competente de-

berá tener en cuenta: 
– La demanda o eventual demanda de asistencia por parte de las personas más 

desfavorecidas.
– Las especiales necesidades de consumo energético en atención a criterios geo-

gráficos, meteorológicos, temporales y de salud aplicables a la persona solicitante.
– La eficiencia y la eficacia en el gasto público.

Artículo 15. Causas de modificación de la/s prestación/es concedidas 
Serán causas de modificación de la/s prestación/es concedida/s las siguientes: 
– La inexactitud grave o la falsedad en la información o documentación facili-

tada.
– El incumplimiento del deber de actuación leal ante la administración.
– El incumplimiento de los deberes asumidos por la solicitud y concesión de 

prestaciones.
– El incumplimiento del deber de comunicar la pérdida sobrevenida de la condi-

ción de persona desfavorecida.
– El no destino imputable e inexcusable de las prestaciones concedidas al ejerci-

cio efectivo de su derecho de acceso a los suministros básicos.
– El incumplimiento grave e imputable de las obligaciones y deberes esenciales 

asumidos con los proveedores de suministros básicos.
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Artículo 16. Causas de terminación
Serán causas de terminación de la/s prestación/ concedida/s es en función de la 

gravedad y reiteración de las mismas en los hechos concretos las siguientes: 
– La inexactitud grave o la falsedad en la información o documentación facili-

tada.
– El incumplimiento del deber de actuación leal ante la administración.
– El incumplimiento de los deberes asumidos por la solicitud y concesión de 

prestaciones.
– El incumplimiento del deber de comunicar la pérdida sobrevenida de la condi-

ción de persona desfavorecida.
– El no destino imputable e inexcusable de las prestaciones concedidas al ejerci-

cio efectivo de su derecho de acceso a los suministros básicos.
– El incumplimiento grave e imputable de las obligaciones y deberes esenciales 

asumidos con los proveedores de suministros básicos.
– El incumplimiento grave e imputable de las obligaciones y deberes esenciales 

asumidos con los proveedores de suministros básicos.
– La comisión de ilícitos administrativos o penales, a título de autor, cooperador 

o cómplice, relativos a la defraudación de energía eléctrica, gas o agua.
– La obtención de beneficios en forma suministros energéticos provenientes u 

obtenidos mediante la defraudación de energía eléctrica, gas o agua.

Artículo 17. Procedimiento de modificación, terminación y regularización 
El procedimiento de modificación y terminación de la/s prestación/es concedi-

da/s será iniciado por el Departament competente y se regirá en la medida que sea 
compatible por la normativa relativa al procedimiento sancionador de aplicación en 
el ámbito de la Generalitat de Catalunya y en su defecto, por la normativa del pro-
cedimiento administrativo común aplicable.

Artículo 18. Deber de colaboración suministradoras 
Los suministradores de los suministros básicos a personas desfavorecidas debe-

rán colaborar con el Departament competente en la detección de posibles incumpli-
mientos por parte de las personas desfavorecidas a las que se haya concedido asis-
tencia prestacional.

La colaboración entre los suministradores y el Departament competente deberá 
basarse en los principios de lealtad, diligencia y menor intervención y disrupción 
mínima en la actividad empresarial.

Artículo 19. Deber de cooperación con las restantes administraciones 
públicas y facultad de delegación 
Para el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de la actividad que implica la 

aplicación efectiva de esta ley, el Departament competente deberá cooperar con las 
restantes administraciones públicas del Estado implicadas o potencialmente impli-
cadas.

Asimismo, para el cumplimiento de dichos deberes y el ejercicio de la actividad 
necesaria para la aplicación efectiva de esta ley, el Departament competente podrá 
delegar una o algunas funciones.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario 
El Govern desarrollará reglamentariamente en el plazo máximo de tres meses la 

normativa necesaria para la efectividad de esta ley.

Disposición final segunda. Afección del Fondo de Atención Solidaria de 
Suministros Básicos a las prestaciones previstas en esta ley 
Sin perjuicio de la dotación presupuestaria necesaria que la Generalitat de  

Cataluña deba articular para la efectividad de las prestaciones previstas en esta ley 
en atención al nivel de solicitudes existente o previsible, los importes disponibles en 
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cada momento del Fondo de atención solidaria de suministros básicos creado en vir-
tud de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 
de julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las 
personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabi-
lidad económica y relaciones de consumo estarán especialmente afectos a las pres-
taciones previstas en esta ley que tengan como finalidad garantizar que las personas 
más desfavorecidas pueden cumplir con los compromisos de pago de los suministros 
básicos.

Disposición final tercera. Entrada en vigor
Esta ley entra en vigor al día siguiente de haber sido publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la difusió de continguts a través de la 
freqüència 92.5 de la FM
250-00131/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16046 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 29.03.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 16046)

Esmena 1, GP JS (1)
D’addició del punt 1
«1. Que malgrat que les dificultats econòmiques ho facin inviable de manera im-

mediata, inclogui entre els seus objectius tornar a difondre els continguts d’iCat.cat 
també a través de la freqüència 92.5 FM tan bon punt els recursos disponibles ho 
facin possible.»

Proposta de resolució sobre el manteniment de la llera de la Tordera
250-00235/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19068; 22536; 23798 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 26.04.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 19068)

Esmena 1, GP SOC (1)
D’addició al punt 3
«3. Utilitzar els àrids extrets i sobrants durant la neteja de la llera de la Tordera 

per a reposar la sorra de la platja S’Abanell de Blanes sempre que els àrids siguin 
compatibles amb la sorra autòctona i no estiguin contaminats per abocaments pro-
vinents de les fàbriques que desguassen al riu Tordera.»
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 22536)

Esmena 1, GP C’s (1)
De supressió i addició al punt 1
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Actuar de manera urgent en la Determinar de manera urgent, a través de 

l’Agència Catalana de l’Aigua, la necessitat de neteja de la llera de la Tordera al seu 
pas pel municipi de Blanes.

Esmena 2, GP C’s (2)
 De supressió del punt 3
3. Utilitzar els àrids extrets i sobrants durant la neteja de la llera de la Tordera per 

a reposar la sorra de la platja S’Abanell de Blanes.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 23798)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1
«1. L’Ajuntament de Blanes a fer una petició per escrit a l’Agència Catalana de 

l’Aigua per tal que valori l’actuació en la llera de la Tordera i la prevegi en el seu 
programa de manteniment de lleres en zones no urbanes. Així mateix, i també l’insta 
a presentar-se a la propera convocatòria de subvencions per actuacions en lleres en 
tram urbà que l’ACA publicarà en els mesos vinents.»

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball 
interdepartamental per a fer front a la no-graduació en ESO
250-00354/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.
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Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida
250-00356/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre els agregats interins de les universitats 
públiques
250-00357/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre l’estudi de l’evolució de les desigualtats 
a Catalunya
250-00358/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per 
a la diversitat cultural
250-00359/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.



BOPC 128
12 de maig de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 23 

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre l’accés de les lesbianes a les tècniques 
de reproducció assistida
250-00360/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del 
CAP Pubilla Casas, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00361/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre el control dels mosquits i la mosca 
negra a les Terres de l’Ebre
250-00362/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals dels treballadors dels equipaments culturals
250-00363/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre els càrrecs electes perseguits per haver 
donat suport a la Resolució 1/XI
250-00364/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola El Despujol, 
de les Masies de Voltregà
250-00365/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre la presència de menors en situació de 
desemparament a Barcelona
250-00366/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre la defensa de la indústria càrnia
250-00367/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre la freqüència d’aturades dels trens de 
rodalies a Viladecans
250-00368/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre la creació d’un servei d’urgències 
pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni
250-00369/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.
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Proposta de resolució sobre la concertació de les places de la 
residència per a gent gran de Batea
250-00370/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per la talidomida
250-00371/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre les denominacions d’origen protegides 
de l’oli d’oliva
250-00372/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir l’accidentalitat 
a la carretera B-124
250-00373/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre els centres escolars de Rubí
250-00374/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 26251 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’er-
rada següent en Proposta de resolució sobre els centres escolars de Rubí (tram. 250-
00374/11), presentada el 25 d’abril de 2016 i amb número de registre 24174.

On hi diu:
En Rubí (Vallès Occidental) existen dos centros escolares (Escola del Bosc y co-

legi Torrent del Alous) [...]

Hi ha de dir:
En Rubí (Vallès Occidental) existen dos centros escolares (Escola del Bosc e ins-

tituto Torrent del Alous) [...]

On hi diu:
[...] Igualmente, el inicio de las obras de remodelación de l’Escola del Bosc no 

tiene fecha definitiva.

Hi ha de dir: 
[...] Asimismo, el inicio de las obras de construcción de l’Escola del Bosc no tiene 

fecha definitiva.

On hi diu:
1. Ejecutar las obras de construcción o remodelación tanto de l’Escola del Bosc 

como del Colegio Torrent del Alous durante el presente ejercicio presupuestario.

Hi ha de dir:
1. Ejecutar las obras de construcción definitiva tanto de l’Escola del Bosc como 

del instituto Torrent del Alous durante el presente ejercicio presupuestario.

On hi diu:
2. Destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el presente ejercicio 

para la ejecución de dicha obra.

Hi ha de dir:
2. Destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el presente ejercicio 

para la ejecución de dichas obras.
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre l’adequació dels hospitals infantils
250-00375/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre els trens Avant entre Lleida i Barcelona
250-00376/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre la incorporació de superfície de regadiu 
al canal Segarra-Garrigues
250-00377/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració del reglament de la Llei 
17/2010, de la llengua de signes catalana
250-00378/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre les obres de remodelació, ampliació i 
millorament dels centres escolars
250-00379/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Bruguers, de 
Gavà
250-00380/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.
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Proposta de resolució sobre la transformació de l’Escola Gavà Mar 
en institut escola
250-00381/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre la prohibició del glifosat i altres 
herbicides de síntesi
250-00382/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del nou 
centre d’atenció primària de Vilafranca del Penedès
250-00384/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre les exportacions d’armes a països que 
vulneren el dret internacional
250-00385/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-
cionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre l’atenció primària i continuada a les 
Terres de l’Ebre
250-00386/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució d’adhesió a l’Aliança Mar Blava
250-00387/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre el canal sobreeixidor del riu Daró al pas 
per la Bisbal d’Empordà
250-00388/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un col·lector a la Bisbal 
d’Empordà
250-00389/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre l’elaboració de pressupostos 
desagregats per al tram d’edat de zero a disset anys
250-00390/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
250-00391/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència de pas 
dels autobusos de la línia que passa per Alcoletge
250-00392/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre la mort de l’activista sahrauí Brahim 
Saika
250-00393/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre la regulació de la fauna salvatge al Bosc 
de Poblet
250-00394/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre l’agenda 2030 de l’ONU
250-00395/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.
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Proposta de resolució sobre l’assetjament a menors
250-00396/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre les escoles concertades que separen 
per sexe
250-00397/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.05.2016 al 24.05.2016).
Finiment del termini: 25.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Proposta de resolució sobre la contractació de falsos autònoms
250-00398/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 25606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

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

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la contractació de falsos au-
tònoms, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Des de l’any 1996 és coneguda per la Inspecció de Treball i diversos col·lectius la 

contractació de treballadors en diversos escorxadors com a «socis» de cooperatives.
Aquesta pràctica és una manera habitual d’externalitzar personal mentre les em-

preses segueixen marcant els salaris i les condicions dels treballadors que formen 
part de la cooperativa. De fet, en alguns casos els propis dirigents de la cooperativa 
formen part de l’empresa que contracta el seus serveis. D’aquesta manera, s’evita 
utilitzar empreses de treball temporal realitzant un ús abusiu i fraudulent de les co-
operatives de treball associat, fent que els socis treballadors tinguin pitjors condi-
cions que les que corresponen a l’empresa privada. En resum, és una subcontractació 
encoberta que utilitza la forma de cooperativa de manera fraudulenta per abaratir 
costos de la mà d’obra.
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La contractació d’aquests socis representa l’abaratiment de costos pels escorxa-
dors i una retallada de drets laborals: jornades de més de 8 h de treball, llargues 
jornades per cobrar un sou que en prou feines supera els 1.000 €, entre altres pèr-
dues de drets laborals. Les condicions laborals són dures, els treballadors no tenen 
estabilitat laboral, es precaritza la formació, etc. I això ha provocat que, amb el pas 
dels anys, els llocs de treball anessin a parar a treballadors estrangers vulnerables.

Els sindicats han denunciat a algunes d’aquestes empreses per diverses irregula-
ritats laborals, entre les quals hi havia: l’abús als autònoms, extenses jornades de tre-
ball o retallada de drets laborals com no reconèixer les malalties pròpies de la feina.

Són vàries les denúncies interposades a la Inspecció de Treball, diverses les in-
vestigacions obertes pels Mossos d’Esquadra, diverses les instruccions obertes als 
jutjats, etc. Però la situació segueix reproduint-se dia a dia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear una taula de treball transversal formada per les patronals del sector, sin-

dicats, CTAC, Govern i administracions locals per tal d’avaluar la problemàtica i les 
millores necessàries a incorporar per millorar les condicions de treball.

2. Iniciar una campanya d’actuacions per part de la Inspecció de Treball sobre 
les empreses que realitzen un ús fraudulent de les Cooperatives, per així evitar la 
contínua vulneració dels drets dels treballadors, el dúmping social que està gene-
rant i la competència deslleial cap a les empreses que compleixen amb la legalitat.

3. Impulsar un canvi de la regulació legal de les cooperatives, ja que s’està rea-
litzant un ús de les Cooperatives de Treball Associat amb la finalitat d’eludir les li-
mitacions legals pròpies de la contractació directa per part de les empreses usuàries.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre la protecció de les oliveres a les Terres 
de l’Ebre
250-00399/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 25618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
extracció i comerç d’oliveres singulars a les Terres de l’Ebre, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Amb motiu de la imminent estrena de la pel·lícula de Icíar Bollaín El Olivo, ha 

tornat a la premsa la vella controvèrsia de la extracció i comercialització amb fins 
ornamentals d’oliveres monumentals o singulars. Però cal destacar que tant sols 
existeix regulació a la Comunitat Valenciana amb la Llei de Patrimoni arbori de fa 
10 anys i, a més, està sense aplicació real.

De fet, en no considerar-s’hi legalment com a patrimoni històric, no es pot re-
gular el seu comerç. No obstant, la sensibilitat creixent cap a aquests elements 
singulars dels nostres camps, va fer que es creés l’Associació Territori del Sènia 



BOPC 128
12 de maig de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 36

impulsada per la Mancomunitat de la Taula del Sènia, un ens local format per 27 
municipis de la Comunitat Valenciana, Aragó i Catalunya.

Aquesta associació ha gestionat el projecte Oli i Oliveres Mil·lenàries del Terri-
tori del Sénia amb l’objectiu de posar en valor aquest importat patrimoni viu. Com 
a un dels resultats de la feina feta durant anys, aquest dies s’ha donat a conèixer la 
menció especial del Premi Paisatge del Consell d’Europa per a la candidatura espa-
nyola «Paisatge d’oliveres mil·lenàries del Territori del Sénia».

Entre les principals problemàtiques a les quals ha de fer front l’agricultura són 
la reducció de la renda agrària juntament amb la disminució i l’envelliment de la 
població rural. Qualsevol iniciativa que promogui una activitat econòmica en con-
sonància amb el patrimoni agrari ha d’entendre’s com a una oportunitat de diversifi-
cació de les explotacions agràries que pot millorar la renda agrària i contribuir a la 
fixació de la població al medi rural.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Donar el ple recolzament institucional al projecte «Oli i Oliveres Mil·lenàries 

del Territori del Sénia» com a projecte dinamitzador de l’economia rural i com a 
mereixedor de la menció especial al Premi Paisatge Europeu del Consell Europeu.

2. Recolzar i posar en valor la participació als Premi del Paisatge Europeu i la 
menció especial aconseguida pel projecte «Paisatge d’oliveres mil·lenàries del Terri-
tori del Sénia» que s’entregarà el proper junt a Budapest.

3. Elaborar un catàleg d’oliveres singulars a l’àmbit de les Terres de l’Ebre, per 
edat, varietat o qualsevol altra característica remarcable, que serveixi com a element 
de referència per gestionar aquest patrimoni.

4. Elaborar un informe tècnic on s’avaluïn les diverses possibilitats de protecció 
o promoció dels arbres catalogats.

5. Promocionar les activitats que es desenvolupen al voltant de les oliveres mil-
lenàries, tant a nivell de difusió com a element d’atractiu turístic, com a de donar a 
conèixer els olis a través de la gastronomia.

6. Col·laborar amb els ens locals per a millorar la xarxa de camins, la senyalètica 
i la difusió, per al seu ús per a fer a peu i/ en bicicleta.

7. Col·laborar amb altres Departaments competents en àmbits com turisme, medi 
ambient o ensenyament per tal de difondre i facilitar les activitats com a Jornades, 
visites escolars, participació a Fires, activitats esportives, etc.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
250-00400/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 25620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’Institut de Diag-
nòstic per la Imatge, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb 
el text següent: 
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Exposició de motius
Des de la seva creació allà per l’any 1992, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge 

(IDI) ha anat assumint progressivament les tècniques de diagnòstic per la imatge re-
querides, fins a la data, dins de l’Institut Català de la Salut (ICS). Principalment, aque-
lles tècniques diagnòstiques d’última generació com són les exploracions de tomogra-
fia axial computada «TAC», Ressonància Magnètica «RM», i exploracions vasculars 
«Divas», és a dir, aquelles tributàries de generar major rendibilitat econòmica.

Des del naixement d’aquesta empresa, els recursos i infraestructures dels serveis 
propis de l’ICS han anat minvant. En els Serveis de diagnòstic per la imatge (SDPI) 
que seguien sent gestionats directament per l’ICS, no s’ha fet cap inversió ni s’han 
aplicat desenvolupaments tecnològics, amb la lògica conseqüència de portar-los a 
uns nivells gairebé obsolets, situació que ara permet dir que tenen grans carències 
les quals es vol atribuir a la seva gestió pública 

La pretensió actual del traspàs de les competències de gestió pública a gestió 
privada o quasi privada, no té altre finalitat que, convertir la sanitat en una activi-
tat econòmica més i, per tant, amb finalitats lucratives. La manca de transparència 
amb que es porten a terme totes aquestes actuacions i projectes, permet pensar que 
l’anunciat traspàs de competències es relaciona amb l’intent de crear un ens «parte-
nariat» entre l’ICS i l’IDI i, més concretament, la intenció de crear un consorci amb 
participació privada. Hi ha estudis acreditats que sostenen que la fórmula institu-
cional dels partenariats públic-privats de salut pot facilitar la innovació en els dife-
rents projectes conjunts però un aspecte molt negatiu és que aquestes relacions fan 
augmentar els costos així com disminuir el control públic dels processos. Tot això 
no redunda en un millor servei al ciutadà, que hauria de ser el màxim beneficiari de 
qualsevol acció de millora i, pel contrari, permet defugir els controls administratius 
en un àmbit tant sensible com el sanitari.

Considerem tots aquests projectes de fusió, col·laboració, traspàs, aliances... com 
una privatització encoberta dels serveis públics de diagnòstic per la imatge, ja que 
suposen la incorporació als SDPI de capital privat, amb ànim de lucre, amb totes 
les conseqüències i repercussions administratives i socials que això comporta per la 
Sanitat Pública de Catalunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Paralitzar de forma immediata el traspàs de competències dels Serveis de  

Diagnòstic per la Imatge de l’Institut Català de la Salut a l’empresa Institut de Diag-
nòstic per la Imatge.

2. Adoptar totes les mesures necessàries per tal que tots els Serveis d’Imatge que 
operen per l’Institut Català de la Salut, pertanyin o no a l’ICS, passin a ser gestionats 
directament per l’Institut Català de la Salut.

3. Augmentar la inversió, per part de l’ICS, en tecnologia d’Imatge per al Diagnòs-
tic, de la mateixa forma i proporció que ho està fent en qualsevol altre disciplina, tec-
nologia o activitat sanitària.

4. Mantenir la titularitat pública de tots els Serveis de Diagnòstic per la Imatge 
que presten serveis per l’Institut Català de la Salut, evitant que aquesta activitat pu-
gui ser facilitadora o generadora de lucre per qualsevol ens o entitat privada.

5. Garantir el sistema d’accés, retribucions i condicions laborals equitatives per 
tots els professionals dels Serveis de Diagnòstic per la Imatge que presten serveis 
per l’Institut Català de la Salut, impedint que qualsevol modificació organitzativa 
suposi canvis en la vinculació i en els drets laborals adquirits.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
250-00401/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 25696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el projecte Bcn 
World, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Al llarg de 2012, el Govern Business Friendly de CiU va estar pugnant per atreu-

re un projecte discutible i discutit com l’EuroVegas. Finalment, a principis de setem-
bre de 2012, el Govern va perdre el pols amb la Comunitat Autònoma de Madrid. 
Afortunadament, vist el que va passar després.

Tant bon punt el projecte Eurovegas es va esvair, va aparèixer el projecte de BCN 
World, en què La Caixa i la promotora Veremonte anaven de la ma. Es parlava de 
sis parcs temàtics, al costat de Port Aventura, ampliant el Centre Recreatiu i Turístic 
de Vila-seca i Salou. El projecte que s’anunciava en aquell setembre èpic estava en 
consonància amb els temps. Una inversió de 4.775 milions d’euros, 20.000 llocs de 
treball directes i fins a 40.000 indirectes, i deu milions de turistes l’any.

Donat que bona part dels terrenys que hauria d’ocupar aquest macro projecte, 
propietat de La Caixa, ja estaven força urbanitzats, la promotora Veremonte anun-
ciava que les obres engegarien en un termini de 18 mesos (és a dir, al febrer del 
2014) i que el nou complex lúdic estaria enllestit el 2016. Un complex turístic en què 
hi hauria sis casinos, sis hotels (un total de 12.000 habitacions), oficines, serveis, bo-
tigues, restaurants i oferta lúdica «pensada per un públic familiar».

Des del primer moment de fer-se aquest anunci hi havia ombres de dubte sobre 
la viabilitat real del projecte i sobre la conveniència d’aquest nou model de turisme 
familiar. No ajudava gens la opacitat en què s’havia fet la negociació de l’acord ini-
cial a tres bandes: Govern de la Generalitat, La Caixa i Veremonte.

L’embranzida inicial es va esvair de seguida. D’una banda per la convocatòria 
electoral avançada, fruit de la lectura èpica que alguns van fer del setembre del 2012. 
Però també per la manca d’inversors concrets i per la incapacitat política del Govern 
en funcions i del nou Govern de la Generalitat, sorgit de la contesa electoral del 25 
de novembre de 2012.

Esgotat el termini anunciat inicialment per començar la construcció del ma-
cro complex turístic, després d’haver aprovat la reforma legislativa que facilitava 
la posta en marxa del projecte, va ser la promotora Veremonte qui va estar incapaç 
d’aconseguir les inversions necessàries per donar viabilitat a tots o part dels projec-
tes lligats a cadascuna de les sis llicències de joc inicialment disponibles.

El resultat és que desprès de gairebé quatre anys d’obrir expectatives, lligades al 
Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, encara és l’hora de que sapiguem, 
per boca del Govern, la realitat de les coses i si hi ha alguna possibilitat de que final-
ment hi hagi les inversions anunciades o, al menys, una part substancial de aquestes 
inversions.

És aquest desconeixement, aquesta incertesa que tenim i que tenen també els 
diferents actors afectats, els ajuntaments, els representants locals, les entitats em-
presarials, el milers d’aturats que segueixen esperant que es puguin produir noves 
inversions en una província que, malauradament, segueix estant a la cua de la ocu-
pació a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Dur a terme, en el termini de dos mesos des de l’aprovació de la present moció, 

una campanya informativa sobre la situació actual i la previsió de desenvolupament 
del projecte d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, adreça-
da principalment a les administracions locals i els agents socials afectats.

2. Impulsar, d’acord amb la normativa vigent, l’aprovació definitiva del Pla Di-
rector Urbanístic per a la reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de 
Vila-seca i Salou, per tal de que amb la seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya entri en vigor la Resolució ECO/1982/2015 de 7 se setembre, 
per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria del concurs públic per obtenir 
les autoritzacions per implantar fins a quatre complexos turístics integrats al CRT.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
250-00402/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 25697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el projecte Bcn 
World, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Al llarg de 2012, el Govern Business Friendly de CiU va estar pugnant per atreu-

re un projecte discutible i discutit com l’EuroVegas. Finalment, a principis de setem-
bre de 2012, el Govern va perdre el pols amb la Comunitat Autònoma de Madrid. 
Afortunadament, vist el que va passar després.

Tant bon punt el projecte Eurovegas es va esvair, va aparèixer el projecte de BCN 
World, en què La Caixa i la promotora Veremonte anaven de la ma. Es parlava de 
sis parcs temàtics, al costat de Port Aventura, ampliant el Centre Recreatiu i Turístic 
de Vila-seca i Salou. El projecte que s’anunciava en aquell setembre èpic estava en 
consonància amb els temps. Una inversió de 4.775 milions d’euros, 20.000 llocs de 
treball directes i fins a 40.000 indirectes, i deu milions de turistes l’any.

Donat que bona part dels terrenys que hauria d’ocupar aquest macro projecte, 
propietat de La Caixa, ja estaven força urbanitzats, la promotora Veremonte anun-
ciava que les obres engegarien en un termini de 18 mesos (és a dir, al febrer del 
2014) i que el nou complex lúdic estaria enllestit el 2016. Un complex turístic en què 
hi hauria sis casinos, sis hotels (un total de 12.000 habitacions), oficines, serveis, bo-
tigues, restaurants i oferta lúdica «pensada per un públic familiar».

Des del primer moment de fer-se aquest anunci hi havia ombres de dubte sobre 
la viabilitat real del projecte i sobre la conveniència d’aquest nou model de turisme 
familiar. No ajudava gens la opacitat en què s’havia fet la negociació de l’acord ini-
cial a tres bandes: Govern de la Generalitat, La Caixa i Veremonte.

L’embranzida inicial es va esvair de seguida. D’una banda per la convocatòria 
electoral avançada, fruit de la lectura èpica que alguns van fer del setembre del 2012. 
Però també per la manca d’inversors concrets i per la incapacitat política del Govern 
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en funcions i del nou Govern de la Generalitat, sorgit de la contesa electoral del 25 
de novembre de 2012.

Esgotat el termini anunciat inicialment per començar la construcció del ma-
cro complex turístic, després d’haver aprovat la reforma legislativa que facilitava 
la posta en marxa del projecte, va ser la promotora Veremonte qui va estar incapaç 
d’aconseguir les inversions necessàries per donar viabilitat a tots o part dels projec-
tes lligats a cadascuna de les sis llicències de joc inicialment disponibles.

El resultat és que desprès de gairebé quatre anys d’obrir expectatives, lligades al 
Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, encara és l’hora de que sapiguem, 
per boca del Govern, la realitat de les coses i si hi ha alguna possibilitat de que final-
ment hi hagi les inversions anunciades o, al menys, una part substancial de aquestes 
inversions.

És aquest desconeixement, aquesta incertesa que tenim i que tenen també els 
diferents actors afectats, els ajuntaments, els representants locals, les entitats em-
presarials, el milers d’aturats que segueixen esperant que es puguin produir noves 
inversions en una província que, malauradament, segueix estant a la cua de la ocu-
pació a Catalunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Dur a terme, en el termini de dos mesos des de l’aprovació de la present moció, 

una campanya informativa sobre la situació actual i la previsió de desenvolupament 
del projecte d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, adreça-
da principalment a les administracions locals i els agents socials afectats.

2. Impulsar, d’acord amb la normativa vigent, l’aprovació definitiva del Pla Di-
rector Urbanístic per a la reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de 
Vila-seca i Salou, per tal de que amb la seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya entri en vigor la Resolució ECO/1982/2015 de 7 se setembre, 
per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria del concurs públic per obtenir 
les autoritzacions per implantar fins a quatre complexos turístics integrats al CRT.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la contractació de serveis 
d’assessorament jurídic pels centres sanitaris
250-00403/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 25818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre la contractació de serveis d’assessorament jurídic per part dels centres 
sanitaris, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Diverses informacions conegudes a les últimes setmanes ens posen sobre avís 

d’una situació que no pot allargar-se en el temps i que requereix una solució urgent 
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per part del Departament de Salut. Per ordre cronològic les informacions són les 
següents: 

1. El passat 14 d’abril es va debatre a la Comissió de la Sindicatura de Comptes 
l’Informe 7/2015 sobre el Consorci Parc Salut Mar el qual es posa de manifest les 
greus irregularitats comeses en la contractació de serveis «d’assessorament jurídic» 
per part de dit consorci. Algunes d’aquestes irregularitats són la manca de docu-
mentació dels processos adjudicatoris, l’incompliment dels articles 1 i 65 de la Llei 
de Contractació del Sector Públic i la manca de procediments legals establerts en 
contractació. A banda d’això, l’informe destaca el cas de la contractació d’un ex-alt 
càrrec de l’ICS que infringeix l’article 7 de la Llei Reguladora del Règim d’Incom-
patibilitats.

Segons la Sindicatura «El servei d’assessorament jurídic en l’àmbit mercantil, 
civil, laboral i administratiu de tots els centres vinculats al Consorci (expedient g) 
el presta el mateix gabinet d’advocats, almenys des de l’any 2006. Un dels socis 
d’aquesta empresa va ser nomenat director gerent de l’ICS després d’exercir la seva 
activitat professional en el sector privat».

2. Pocs dies més tard, el 26 d’abril passat, el mitjà de comunicació critic.cat pu-
blicava un reportatge titulat «El Govern d’Artur Mas es va gastar 22 milions d’eu-
ros en bufets d’advocats externs». En aquest reportatge es veu com la major part 
d’aquests contractes recauen en bufets d’antics càrrecs polítics, relacionats amb di-
verses patronals (Consorci Salut i Social) o bufets on treballen antics membres de 
diversos governs (PWC), alguns d’ells donants de CatDem, fundació de Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya.

3. Finalment, aquest 3 de maig el mateix mitjà de comunicació desvetllava que 
l’ex-alt càrrec –abans esmentat– va aconseguir 185 contractes de 15 organismes di-
ferents que depenen del Departament de Salut per un import d’1,7 milions d’euros.

Tenint en compte totes aquestes dades, tenint en compte la manca de control 
efectiva que existeix a gran part del sistema sanitari català pel que fa al compliment 
de la legislació de contractació, i tenint en compte que existeixen precedents sobra-
dament documentats pel que respecta al pagament d’informes (en ocasions inexis-
tents) com a favors polítics i pel pagament de sous encoberts.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar al Parlament en el termini de tres mesos una relació completa de to-

tes les contractacions de serveis jurídics per part de centres sanitaris finançats ma-
joritàriament amb fons públics, incloent en aquesta relació: les empreses proveïdores 
dels serveis, la quantia pagada, la tipologia de la feina contractada i el contingut de 
l’informe en qüestió.

2. Presentar al Parlament en el termini de tres mesos un pla per assumir aquests 
serveis des dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre l’educació financera a les escoles
250-00404/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 25821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Pilar Castillejo Medina, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre l’educació financera a les escoles de Catalunya (EFEC), per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2013 el Departament d’Ensenyament va signar un conveni de col·laboració 

per posar en marxa un partenariat públic-privat (Generalitat de Catalunya, Institut 
d’Estudis Financers i BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell, Santander i Caixa Engi-
nyers, amb el suport del Col·legi d’Economistes de Catalunya i la European Finan-
cial Planning Association) i fer arribar, de forma gratuïta, l’Educació Financera a 
tots els centres educatius.

Aquest conveni es diu EFEC (Educació Financera a les Escoles de Catalunya) i 
ofereix cursos sobre la gestió dels pressupostos personals, la planificació financera 
i l’estalvi a llarg termini i com endeutar-se amb seny amb productes de crèdit.

Les persones que els imparteixen presenten el consum i l’endeutament com a 
pauta de comportament desitjable i el sistema capitalista com l’únic model econò-
mic possible, deixant de banda la pluralitat i el pensament crític imprescindible en 
tot procés educatiu i de desenvolupament personal.

El fet que el Departament d’Ensenyament promogui la presència d’aquestes en-
titats financeres a les aules (algunes d’elles rescatades amb diners públics), legitima 
el seu relat sobre les causes de la crisi, alliberant-les de tota responsabilitat i culpa-
bilitzant les famílies del sobreendeutament irresponsable.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. Finalitzar el conveni signat amb l’Institut d’Estudis Financers.
2. Apostar per un altre tipus d’educació financera i d’aprenentatges més socials. 

Les perspectives de l’economia crítica, la solidària, la feminista i l’ecològica haurien 
de ser integrades en el currículum oficial i ser impartides pel professorat del Depar-
tament d’Ensenyament.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Pilar Castillejo Medina, diputada, GP CUP-CC 

Proposta de resolució sobre la formació professional
250-00405/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 25822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Pilar Castillejo Medina, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la 
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Proposta de resolució sobre la FP, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Atès que a la Llei 10/2015, de 19 juny, de formació i qualificació professionals de 

Catalunya (FQPC) es crea la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualifi-
cació Professionals de Catalunya i s’adscriu al Departament de la Presidència; com 
també s’hi crea l’Agència Pública d’FQPC, de la qual el Govern ha de nomenar el 
president executiu, que n’és l’òrgan de govern i direcció.

Atès que resta pendent l’aprovació dels Estatuts i l’adscripció departamental 
d’aquesta Agència Pública, que s’haurà de fer abans del 25 de juny del 2016, segons 
l’Acord GOV/143/2015, d’1 de setembre, pel qual s’aprova el calendari de desplega-
ment de la Llei.

Atès que la comunitat educativa, amb alguns dels seus sindicats de professorat i 
estudiantils al capdavant, ha elaborat el Manifest per l’adscripció de l’Agència pú-
blica de la Formació i Qualificació Professionals al Departament d’Ensenyament.

Atès que estem en contra d’aquesta Agència perquè, a parer nostre, és el primer 
pas cap a l’externalització i la privatització del servei públic de la Formació i Qua-
lificació Professionals.

Considerem que la Formació Professional té un component professional, educa-
tiu i, sobretot, acadèmic, que únicament pot quedar garantit des del Departament 
d’Ensenyament. Que no es pot segregar la FP del món educatiu ja que això allunyarà 
l’alumnat de FP de la formació integral i de poder assolir capacitats i competències 
clau com a ciutadans/es.

També considerem que els serveis bàsics, els centres de la xarxa del sistema i el 
conjunt d’actuacions, serveis i programes de formació i qualificació professionals 
del sistema educatiu i de la formació per a l’ocupació (ocupacional i contínua), pro-
moguts i sostinguts amb fons públics d’aquesta Llei han de ser de caràcter gratuït, i 
la seva acció ha de pivotar sobre els centres públics de FP del Departament d’Ense-
nyament, amb el seu professorat, tallers, laboratoris i infraestructures.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. Reclamar al Govern de la Generalitat que no desplaci el centre de gravetat de 

la Formació Professional, amb la nova Llei, del Departament d’Ensenyament al De-
partament de la Presidència o al Departament d’Empresa i Coneixement.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a que l’Agèn-
cia Pública de Formació i Qualificació Professionals sigui adscrita al Departament 
d’Ensenyament.

3. El procediment per a l’acreditació i validació de l’experiència laboral i d’apre-
nentatges no formals dins d’un sistema únic i permanent ha d’anar lligat a la FP que 
s’imparteix als centres educatius públics, que mai no pot quedar al lliure mercat, ni 
externalitzat, ni privatitzat.

4. La informació i orientació professionals de qualitat ha de pivotar sobre els 
centres públics de FP.

5. Els serveis bàsics promoguts i sostinguts amb fons públics d’aquesta llei han 
de ser de caràcter gratuït, i la seva acció ha de pivotar sobre els centres públics de 
FP del Departament d’Ensenyament, mai externalitzats i/o privatitzats a empreses 
privades, fundacions o organitzacions representatives d’empresaris o sindicats

6. El nostre Grup Parlamentari promourà els tràmits corresponents per la modifica-
ció de l’esmentada Llei per donar compliment aquests principis bàsics i irrenunciables.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Pilar Castillejo Medina, diputada, GP CUP-CC 
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Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Bellvitge, a l’Hospitalet 
de Llobregat
250-00406/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 25850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Castelló, diputada, Joan Ramon 

Casals i Mata, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució sobre l’estació de Bellvitge, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La ciutat de l’Hospitalet, a l’entorn del baixador de Bellvitge, fa molts i molts 

anys, que pateix la falta d’estació, que aquesta sigui accessible per a tothom, i alhora 
fa temps que expressa la necessitat que faci un túnel en aquet punt, perquè la via del 
tren deixi de ser una barrera que divideixi dos barris de la ciutat.

Igualment és el motiu pel que l’estació de Bellvitge pateix les incomoditats tam-
bé d’una infraestructura obsoleta que fa que sigui inaccessible a persones amb la 
mobilitat reduïda. De nou ens trobem davant d’un altre incompliment del ministeri, 
que havia compromès la instal·lació dels elevadors i altres elements que resolguin 
l’accés a les andanes.

També fa anys que els veïns/es de Bellvitge i la Gornal, que reclamen una es-
tació accessible. Ara tota la ciutat s’ha portat una gran decepció, quan s’ha pre-
sentat el projecte d’obres per fer una estació al baixador de Bellvitge, però aquest 
projecte no contempla ni ascensors ni escales mecàniques. Fet que a part de no en-
tendres, i no queda clar si compleix la normativa d’accessibilitat. Sobretot dóna la 
sensació que no s’ha volgut fer un bon projecte, i que per estalviar, es fa una mala 
solució, que no resol el problema principal, l’accessibilitat de les persones amb di-
ficultats de mobilitat.

Tots els grups polítics de l’Hospitalet han manifestat i reclamat moltes vegades al 
Ministeri de Foment i a Adif de la necessitat de prioritzar l’execució del ja anunciat 
projecte de túnel ferroviari de l’Hospitalet.

Aquesta obra és imprescindible per resoldre d’una vegada per totes l’actual sa-
turació de la xarxa de Rodalies que ha de permetre la consolidació d’un veritable 
xarxa de rodalies com si fos un metro.

El túnel és una obra llargament reivindicada no només per l’Hospitalet, sinó per 
la resta de les ciutats metropolitanes, la Cambra de Comerç i la Generalitat de Ca-
talunya.

Malgrat ser una obra compromesa pels diferents governs d’Espanya, mai es va 
licitar ni adjudicar mentre la xarxa de Rodalies pateix gairebé cada dia incidències, 
retards i averies causats per la manca d’inversions de l’Estat.

Només amb la construcció del túnel es pot superar el creuament actual de les 
dues línies que travessen l’Hospitalet, un dels focus dels retards i l’impediment per 
incrementar la freqüència de pas dels trens. La necessitat que Rodalies es reconver-
teixi en un metro regional competitiu que doni resposta, des del transport públic, a 
la demanda de mobilitat creixent entre les ciutats metropolitanes.

La manca del túnel és una fractura urbanística que desestructura la ciutat degut 
al traçat viari a cel obert de les línies ferroviàries d’interior i de la costa que la tra-
vessen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern: 
Primer. Demanar al Ministeri de Foment i a Adif, corregir el pla d’obres a l’es-

tació de Bellvitge, i perquè aquest contempli l’accessibilitat de persones amb mobi-
litat reduïda.

Segon. Demanar al Govern central que prioritzi el projecte del túnel ferroviari a 
l’Hospitalet, que permeti incrementar les freqüències de pas, i això millori molt el 
servei d’aquestes línies. Alhora que, la via del tren, deixi de ser una barrera entre 
els barris de Bellvitge i la Gornal. També demanem un calendari dels treballs per 
escrit que mostri el compromís, aquest cop ineludible, de dur a terme les obres tants 
anys reivindicades.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Castelló, Joan Ramon Casals i 

Mata; diputats, GP JS

Proposta de resolució sobre el programa «Educació financera a les 
escoles de Catalunya»
250-00407/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
Programa d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2013 el Govern de Catalunya, seguint recomanacions de la Comissió Eu-

ropea i l’OCDE, va crear el Programa d’Educació Financera a les Escoles de Cata-
lunya (EFEC). Una iniciativa sorgida d’una col·laboració pública-privada formada 
pels departaments d’Economia i Ensenyament de la Generalitat, l’Institut d’Estudis 
Financers (IEF) i un conjunt d’entitats financeres i altres organismes del sector com 
ara «la Caixa», Banc Sabadell, BBVA, Banc Santander, Caixa d’Enginyers i l’Insti-
tut Català de Finances (ICF). L’objectiu és transmetre nocions financeres bàsiques 
als alumnes catalans de quart d’ESO. Fins a l’any passat, hi han participat més de 
16.000 alumnes durant 3.000 tallers, segons dades de la generalitat. Aquest curs 
2015-2016 s’està realitzant la 4ª edició del programa EFEC.

La dotació d’eines al jovent per tal d’afrontar els reptes del món adult sempre 
ha de ser una de les prioritats de l’ensenyament. Entendre i ser capaços d’analitzar 
conceptes i productes complexos com els plans de pensions, els fons d’inversió o les 
assegurances és clau en un món globalitzat on l’economia financera té un impacte 
cada dia més creixent en les nostres vides. L’estudi de l’economia és doncs, impres-
cindible en l’educació obligatòria.

Les ciències socials, com és el cas de l’economia, es diferencien de les ciències 
exactes pel que fa al determinisme dels seus plantejaments. Les ciències socials es 
conformen a partir dels diferents plantejaments i enfocaments entorn una qüestió. 
La diversitat de punts de vista és el que permet dotar-nos d’un plantejament més ric 
i crític.

Fascicle segon
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Creiem, després de l’experiència de docents, alumnes i associacions de mares i 
pares durant aquests 4 anys, que el programa EFEC té encara molt camí per recór-
rer per tal de complir amb el seu objectiu. Tant és així que s’ha organitzat una xarxa 
d’entitats sota el nom «Eduquem en una economia crítica i plural» que promouen 
un canvi del programa EFEC. Els continguts actuals, limitats als productes i a l’ac-
tivitat financera dels promotors del programa, han de ser ampliats amb la resta de 
conceptes que configuren l’economia financera. Elements com la banca pública, les 
fiances ètiques, les monedes complementàries o l’economia social, no existeixen als 
continguts del programa actual, alhora que tampoc s’esmenta els perills i les conse-
qüències –com els desnonaments– de la falta de regulació financera.

No podem confondre l’objectiu de dotar d’eines objectives amb subvencionar un 
discurs alineat amb el de les entitats financeres, propietàries del negoci. Les cièn-
cies socials perden tota la seva utilitat si només s’estudien des d’una perspectiva, en 
aquest cas la que presenta el consum i l’endeutament com a única pauta de compor-
tament desitjables, deixant de banda la pluralitat i el pensament crític imprescindible 
en tot procés educatiu.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Finalitzar, a la fi d’aquest curs escolar, el conveni entre el Departament d’En-

senyament i l’Institut d’Estudis Financers.
2. Crear un nou conveni que agrupi les entitats ja interessades, alhora que obri 

la porta a altres organismes del sector com plataformes i agents representatius de 
l’economia solidària i la fiscalitat justa.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució de mesures de sensibilització sobre la reforma 
horària
250-00408/11

PRESENTACIÓ: DAVID BONVEHÍ I TORRAS, DEL GP JS, INÉS ARRIMADAS 

GARCÍA, DEL GP C’S, FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC, JOSEP 

LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP, XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC, 

ANNA GABRIEL I SABATÉ, DEL GP CUP-CC

Reg. 26011 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
David Bonvehí i Torras, portaveu a la Comissió d’Afers Institucionals del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, Inés Arrimadas García, portaveu a la Comissió d’Afers 
Institucionals del Grup Parlamentari de Ciutadans, Ferran Pedret i Santos, portaveu 
a la Comissió d’Afers Institucionals del Grup Parlamentari Socialista, Josep Lluís 
Franco Rabell, portaveu a la Comissió d’Afers Institucionals del Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot, Xavier García Albiol, portaveu a la Comissió d’Afers 
Institucionals del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Anna Gabriel 
i Sabaté, portaveu a la Comissió d’Afers Institucionals del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució de sensibilització a la ciutadania sobre la Reforma Horària, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent.
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Alhora sol·liciten que d’acord amb l’article 135 del Reglament del Parlament de 
Catalunya es procedeixi a la seva tramitació per la via d’urgència.

Exposició de motius
El procés de Reforma Horària, engegat el 2014 per la Iniciativa per a la Reforma 

Horària, ha arribat al seu moment clau en aquest 2016 amb el compromís del Parla-
ment i del Govern de la Generalitat de Catalunya en la seva concreció.

El Govern de la Generalitat, va acordar el 18 de març de 2014 manifestar el seu 
suport a la Iniciativa per a la Reforma Horària. Posteriorment va encarregar al Con-
sell Assessor per a la Reforma Horària l’impuls de les taules quadrangulars que es-
devindran la base del futur Pacte Nacional per a la Reforma Horària, a través del 
Decret 156/2015, de 14 de juliol.

Recentment el Parlament de Catalunya ha constituït i iniciat els treballs en po-
nència conjunta per impulsar la Llei de la Reforma Horària.

És en aquest moment en el que es troba la Reforma Horària que tots els grups 
parlamentaris considerem fonamental que tenint en compte la seva transcendència, 
la ciutadania sigui coneixedora dels objectius generals, dels motius del seu impuls, 
dels beneficis que comportarà i dels terminis en els que es produirà l’acord, la tran-
sició i el moment zero. En un procés de canvi cultural i d’hàbits com el que es pre-
veu, cal incrementar el grau de consciència i coneixement per part de la ciutadania.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar una cam-

panya institucional d’informació i sensibilització al llarg de l’any 2016 que faci pe-
dagogia sobre els orígens dels horaris actuals, els perjudicis principalment vinculats 
a la salut i el benestar, a través d’iniciatives: 

a) Als mitjans de comunicació públics i privats i als espais que ofereixen els mit-
jans de transport públics 

b) Als centres d’educació primària, secundària i universitats 
c) Als centres d’atenció primària 
d) Al teixit productiu 
e) Al món local
f) I a través d’aquells altres canals que consideri adient per arribar al conjunt de 

la ciutadania.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2016
David Bonvehí i Torras, GP JS; Inés Arrimadas García, GP C’s; Ferran Pedret 

i Santos, GP SOC; Josep Lluís Franco Rabell, GP CSP; Xavier García Albiol, GP 
PPC; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC; portaveus a la CAI

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: David Bonvehí i Torras, del GP JS, Inés Arrimadas García, del GP C’s, 
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC, Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP, Xavier 
García Albiol, del GP PPC, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC (reg. 26011).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.
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Proposta de resolució sobre els psicòlegs clínics
250-00409/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 26012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els psicòlegs clí-
nics, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya hi ha una manca recurrent d’atenció a les necessitats de la pobla-

ció en Salut Mental. Els recursos disponibles a la xarxa pública no són suficients 
per a afrontar la demanda existent i creixent. En l’actualitat és complicadíssim 
l’accés a la formació sanitària especialitzada, que en el cas dels psicòlegs es coneix 
com a formació PIR (Psicòleg Intern Resident) la qual condueix, a través d’un sis-
tema de residència, al títol de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica.

Per a entendre l’estat deficitari de l’assistència psicològica pública, la següent 
dada pot resultar molt il·lustrativa: la mitjana europea de Psicòlegs Clínics per cada 
100.000 habitants és de 18, mentre que a Espanya és de 4,3. Això comporta el trac-
tament quasi exclusiu amb psicofàrmacs dels problemes mentals, quan s’ha demos-
trat que l’atenció psicològica és un tractament més eficaç i eficient per a molts d’ells, 
no només a nivell de símptomes, sinó també en termes de cost/benefici a mig i llarg 
termini. A més, el tractament psicològic no té efectes secundaris, possibilita una 
menor cronificació dels casos, redueix les baixes laborals i suposa un estalvi consi-
derable en els pressupostos sanitaris (mentre que el tractament farmacològic repre-
senta una despesa molt elevada per al sistema públic).

D’altra banda, pel que fa a l’accés a la formació sanitària especialitzada, les 
dades també són devastadores: a la darrera convocatòria 2015-16, les Comunitats 
Autònomes només van oferir 129 places de formació PIR, malgrat que la Comissió 
d’Especialitats acreditava la necessitat d’oferir un total de 163. En el cas concret de 
Catalunya, es van oferir únicament 21 de les 27 places acreditades a tot el territori.

Per tot el que s’ha exposat, caldria una major oferta de places PIR, no inferior al 
número de places acreditades, així com la progressiva incorporació de més Psicò-
legs Clínics al sistema sanitari, fins a assolir la mitjana europea i cobrir la demanda 
real de la ciutadania. En aquest sentit, convindria augmentar la presència dels Psi-
còlegs Clínics als dispositius de Salut Mental, però també es fa necessària la seva 
incorporació a d’altres serveis, com ara oncologia o neurologia, i als centres d’aten-
ció primària.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer que cal ampliar la formació d’especialistes en psicologia clínica, 

garantint que a Catalunya el número de places PIR ofertades a cada convocatòria 
sigui igual al número de places acreditades.

2. Revisar els hospitals que no compten amb cap plaça PIR o que disposen d’un 
número molt reduït, a fi d’incorporar noves acreditacions.

3. Determinar i comunicar el número exacte de Psicòlegs Clínics que treballen 
al sistema sanitari català.

4. Augmentar la presència dels Psicòlegs Clínics als dispositius de Salut Mental, 
fins a assolir la mitjana europea i cobrir les necessitats reals de la població.
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5. Augmentar la presència dels Psicòlegs Clínics en aquells serveis on les inter-
vencions psicològiques han demostrat la seva eficàcia i eficiència (oncologia, neuro-
logia, cardiologia, dolor crònic, cures intensives, entre d’altres).

6. Dotar de Psicòlegs Clínics els centres d’atenció primària, fent possible la de-
tecció primerenca dels trastorns mentals, i amb especial atenció a la implementació 
de programes per a la prevenció i promoció de la salut.

7. Valorar el compliment del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn 
mental i addiccions 2014-2016.

8. Elaborar un nou Pla integral basat en dades epidemiològiques actualitzades 
sobre els problemes mentals a Catalunya, comptant amb la participació dels profes-
sionals implicats.

9. Garantir que les persones amb trastorns mentals rebran, al sistema sanitari ca-
talà, tractament psicològic eficaç sempre que les guies clíniques així ho recomanin, 
ja sigui de forma exclusiva o bé complementària al tractament farmacològic.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’adequació del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya a les conclusions de l’Informe de fiscalització 4/2015 de 
la Sindicatura de Comptes
250-00410/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’ade-
quació del SOC a les conclusions de l’Informe 4/2015 de la Sindicatura de Comptes, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe de fiscalització 

4/2015, relatiu al Servei d’Ocupació de Catalunya de fiscalització de les subvencions 
atorgades pel SOC els exercicis 2009 i 2010.

En l’apartat 3 de l’informe es resumeixen les principals observacions i recoma-
nacions resultants del treball realitzat, de les quals es destaquen les següents: 

– El SOC disposa de diversos sistemes d’informació però no d’una base de dades 
íntegra de les subvencions gestionades, fet que no permet conèixer de manera pun-
tual i immediata les subvencions atorgades en un exercici determinat i tampoc fer el 
seguiment de la seva tramitació.

– S’ha constatat la complexitat normativa de les convocatòries de les subven-
cions per acollir-se als programes de formació. Aquesta complexitat repercuteix 
en els gestors del SOC, però també en els aspirants de la subvenció, els beneficia-
ris i els usuaris d’aquest servei.

– La documentació no acredita de manera suficient que els beneficiaris complei-
xin els requisits, com tampoc les tasques de control i verificació efectuades pels ges-
tors, no tenint documents estandarditzats.

– El SOC fa visites in situ per verificar que els beneficiaris compleixen les obli-
gacions però no elabora un pla de visites previ on s’expliciti la població a revisar, els 
criteris de selecció de la mostra i l’abast de les revisions.
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– Les incidències detectades respecte dels criteris de valoració fan referència a 
l’establiment de subcriteris que no estan previstos ni en les bases ni en les convo-
catòries, i a la manca de motivació o insuficient motivació de les puntuacions ator-
gades en els informes de valoració.

– La Sindicatura entén que el SOC ha d’iniciar un procediment de reintegrament 
en aquells supòsits en què la despesa no està justificada o ho està de manera insu-
ficient.

– La Sindicatura considera que el SOC hauria de replantejar-se si els sistemes 
tradicionalment establerts de prestació de programes mitjançant convocatòria de lí-
nies de subvenció són els més adequats per complir els seus objectius.

Tota vegada que aquest informe correspon als anys 2009 i 2010, es va fer públic 
el juny del 2015 i s’ha presentat recentment a la comissió corresponent del Parla-
ment de Catalunya, entenem que hi ha hagut temps més que suficient per adequar 
les disfuncions o anomalies observades.

Considerem que seria important el coneixement d’aquesta adequació, si és que 
s’ha produït, en el marc de la comissió de Treball del Parlament de Catalunya a tra-
vés d’un informe elaborat pel Departament corresponent.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar, en el termini de dos me-

sos a partir de l’aprovació d’aquesta resolució, un informe que expliciti les adequa-
cions que s’han produït en la gestió economicofinancera de les subvencions atorga-
des pel SOC, en relació a les recomanacions de l’informe 4/2015 de la Sindicatura 
de comptes de Catalunya, i a que la consellera de Treball, Afers socials i Famílies 
el presenti davant la comissió de Treball del Parlament de Catalunya tan bon punt 
estigui elaborat.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la carretera L-702 al pas per Puigverd de 
Lleida
250-00411/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 26033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Or-

deig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la carretera L-702 al seu pas per Puigverd de Lleida, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’excés de velocitat dels diferents vehicles que transiten la carretera L-702 al seu 

pas per Puigverd de Lleida constitueix un risc d’accident molt elevat pels veïns i ve-
ïnes que la creuen a diari.

Degut a que aquesta carretera, en el seu transcurs per l’interior de Puigverd de 
Lleida, es troba sense mesures preventives per a la reducció de la velocitat de tràn-
sit rodat com poden ser semàfors o bandes reductores de la velocitat i com davant 
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la urgència, l’administració competent, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, 
hauria d’adoptar les mesures necessàries per tal de reduir l’esmentat risc.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Estudiar les mesures tècniques de seguretat idònies a la carretera L-702 al seu 

pas pel municipi de Puigverd de Lleida que facin reduir la velocitat del trànsit de 
vehicles i millorin la seguretat.

2. Instal·lar el més aviat possible aquestes solucions, amb coordinació amb 
l’Ajuntament, per tal de garantir la seguretat dels veïns de Puigverd de Lleida.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i 

Molist, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre la carretera B-500
250-00412/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 26034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la carretera B-500, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Sant Fost de Campsentelles està travessat per la carretera B-500 que va de Ba-

dalona a Mollet del Vallès a través de la serralada prelitoral, molt transitada entre el 
Maresme i el Vallès Oriental. De fet, la carretera divideix el municipi per la meitat, 
i hi circulen unes mitjanes de 360.000 vehicles al mes.

En els trams més sensibles per la proximitat al CAP, al pavelló esportiu i les es-
coles, l’Ajuntament ha instal·lat un semàfor amb càmera que és ignorat per uns 1.000 
vehicles cada mes, el que ja dóna la mida del problemes de seguretat d’aquesta via.

L’any 2006, la Direcció General de Carreteres formulà un projecte de variant, 
que a banda d’algun aspectes conflictius des del punt de vista del seu impacte am-
biental, introduïa la previsió d’un peatge. La negociació entre l’Ajuntament i la Ge-
neralitat sobre la variant, traçat, impactes o peatge s’aturà per raó de la dificultats 
pressupostàries, i es posposà l’actuació a curt termini.

Però els veïns i veïnes de Sant Fost de Campsentelles segueixen patint la situació 
de risc d’accidents i suportant els problemes de sorolls, contaminació i incomoditats 
per l’elevat volum de mobilitat, i en tot aquest temps no han deixat de reclamar una 
solució. Darrerament l’Ajuntament ha proposat a la Direcció General d’Infraestruc-
tures de Mobilitat Terrestre una proposta de desviament provisional que alliberés 
el tram que afecta al nucli urbà, des del PK 9,8 Can Romagosa al PK 12,8 accés al 
Besòs.

Aquesta variant, tot i no abordar una solució a tot el traçat de la B-500, permet 
una actuació amb un cost més assumible i que soluciona els actuals problemes al 
terme municipal de Sant Fost de Campsentelles.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer la necessitat inajornable de desviar el trànsit de l’actual B-500 fora 

del centre urbà de Sant Fost de Campsentelles des del PK 9,8 al PK 12,8.
2. Formular en un termini no superior a sis mesos, un projecte que defineixi el 

traçat de desviament provisional d’aquest tram de la carretera B-500 i sotmetre’l a 
la consideració de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

3. Preveure la incorporació de l’execució de les obres al Projecte de Llei de Pres-
supostos de la Generalitat de 2017.

4. A iniciar el traspàs de la titularitat de la B-500 a l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles en el tram comprés entre el PK 13 a PK 10 i a la modificació d’afec-
tacions derivades de l’actual configuració i ampliació d’aquesta via.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el mecenatge cultural
250-00413/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 26035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el mecenatge cultural, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La cultura és un element essencial per a la vertebració i la cohesió social d’un 

país, l’expressió de la seva diversitat i un instrument de creixement econòmic. Cal, 
doncs, que els poders públics desenvolupin iniciatives legislatives i estratègies de 
suport al món de la cultura (creadors, productors, artistes, emprenedors, agents so-
cials, etc.).

La crisi econòmica ha afectat d’una manera evident a la creació, la producció i el 
consum cultural i de retruc han disminuït les produccions: menys actors, menys mú-
sics, menys gires; en definitiva, menys producció i en conseqüència, menys oferta. 
A aquesta situació també hi han contribuït altres factors, com les retallades pressu-
postàries que ha sofert aquests darrers anys el Departament de Cultura del Govern 
de la Generalitat i el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Govern de 
l’Estat, i de manera especial el tractament fiscal imposat pel govern central al con-
sum cultural, com és el cas de l’IVA.

Cal, doncs, revertir aquestes polítiques; però també impulsar mesures que in-
centivin la col·laboració publicoprivada a través de fórmules mixtes que permetin 
més iniciativa i més compromís del sector privat amb la cultura i el seu foment. En 
aquest context es fa imprescindible una política legislativa d’incentius i desgrava-
cions per a les inversions i el consum culturals.

Tot i que una part important de les polítiques que s’han de dur a terme en aquest 
sentit corresponen a competències estatals, no és menys cert que el marc competen-
cial de l’Estatut dóna un marge d’actuació que cal aprofundir i desenvolupar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
1. La Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya s’adhereix al manifest 

A favor d’una major implicació social en el foment de les arts i la cultura: compro-
mís amb el mecenatge cultural, impulsat per l’Ateneu Barcelonès i el Consell Nacio-
nal de la Cultura i les Arts (CoNCA).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar durant 
aquesta legislatura, cercant el màxim consens amb els sectors cultural i empresarial 
i els grups parlamentaris, la redacció i aprovació d’una llei de mecenatge d’acord 
amb el marc competencial que atorga l’Estatut.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre la revisió de la concessió d’ajuts per als 
menjadors escolars
250-00414/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 26058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la revisió dels crite-
ris de concessió dels ajuts individuals per al servei de menjador escolar, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment a Catalunya hi ha Consells Comarcals que, a través de convenis de 

col·laboració amb la Generalitat de Catalunya relatius a la delegació de competèn-
cies quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador, 
assumeixen la competència delegada de la gestió del servei escolar de menjador, i 
els ajuts individuals, d’acord amb el que estableix l’article 6 de la Llei 12/2009, de 
10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC). Aquests ajuts es concedeixen per raons 
socioeconòmiques i geogràfiques als alumnes de segon cicle d’educació infantil i de 
l’ensenyament obligatori matriculats en centres escolars sufragats amb fons públics, 
és a dir, en centres públics i centres concertats.

El decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menja-
dor als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, en la 
disposició addicional tercera estableix que l’alumnat desplaçat fora del seu munici-
pi per la inexistència en aquest d’oferta pública i que estigui cursant l’ensenyament 
obligatori en un centre privat concentrat rebrà els ajuts de menjador que el Departa-
ment d’Ensenyament estableixi. En l’article 2 del mateix decret 160/1996, s’estableix 
la gratuïtat del servei de menjador de caràcter preceptiu quan l’alumne s’hagi de 
desplaçar forçosament fora del seu propi municipi de residència per inexistència en 
aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent, o estiguin escolaritzats en centres 
d’educació especial o en centres d’atenció especial.

A partir del curs 2012-2013, el Departament d’Ensenyament va generalitzar les 
autoritzacions als centres de secundària públics per organitzar l’horari lectiu en jor-
nada continuada. Com a conseqüència, es van eliminar els menjadors escolars als 
centres de secundària públics i, per tant, la necessitat dels ajuts individuals per al 
servei de menjador escolar. Actualment, tots els centres de secundària públics de la 
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comarca tenen horari continuat, però no així els centres concertats que mantenen 
l’horari partit de matí i tarda.

Actualment, d’acord amb la normativa vigent, els alumnes dels municipis sense 
centres de secundària que en el seu mapa escolar inclogui centres concertats i que, 
voluntàriament, optin per cursar l’educació secundària obligatòria en un d’aquests 
centres concertats, tot i la disponibilitat de places vacants en els centres públics, te-
nen dret a la gratuïtat del menjador escolar.

Aquesta circumstància, provocada per la diferència en la distribució horària en-
tre els centres públics, de jornada continuada, i els centres concertats, amb horari 
de matí i tarda, pot estar menyscabant el principi d’igualtat d’oportunitats i d’equitat 
dels alumnes en el sistema educatiu català, al beneficiar amb la gratuïtat del men-
jador escolar a les famílies que voluntàriament trien un centre de secundària con-
certat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aplicar el Decret 160/1996 de 14 de maig pel qual es regula el servei escolar 

de menjador i garantir la gratuïtat del servei de menjador per a l’alumnat que es des-
plaça fora del seu municipi en els casos que estableix la norma, en concret, quan no 
existeixi oferta pública del nivell educatiu corresponent.

2. Eliminar la gratuïtat del servei de menjador per als alumnes que, voluntària-
ment i en disposició de places vacants als centres públics, triïn un centre escolar 
concertat del seu mapa escolar per a la seva escolarització.

3. Garantir que els alumnes que es veuen obligats a desplaçar-se fora del seu mu-
nicipi per falta d’oferta puguin sol·licitar l’ajuda individual de menjador escolar per 
raons socioeconòmiques amb els mateixos barems socioeconòmics que l’alumnat de 
segon cicle d’educació infantil i primària.

4. Mantenir la gratuïtat del menjador escolar per a l’alumnat desplaçat forço-
sament a un centre de secundària concertat per resolució expressa de la Comissió 
d’Escolarització per qüestions d’equitat educativa.

5. Obrir el servei de menjador en els centres públics de secundària que tenen 
jornada compactada per als joves escolaritzats fora del municipi i per als joves no 
desplaçats de famílies desafavorides.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’autorització legal per a caçar espècies 
animals no autòctones que han esdevingut plagues
250-00415/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 26217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre l’autorització de caça legal d’espècie animals no autòctones que s’han 
constituït en plagues, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Els agricultors de les comarques del Segrià i les Garrigues porten molts anys pa-

tint els efectes de les plagues de conills, que provoquen danys en les collites i tam-
bé en les escorces de les oliveres, ametllers i fruitals, amb les conseqüents pèrdues 
econòmiques que poden arruïnar tota una campanya agrícola.

La situació es veu agreujada quan s’introdueixen al medi natural espècies ani-
mals que no són autòctones, que troben aliment fàcilment i que poden no trobar un 
depredador natural que ajudi a controlar la població, cas concret d’aquells conills 
més resistents i prolífics que els autòctons.

A conseqüència d’aquesta situació, alguns agricultors han decidit acudir a la caça 
furtiva mitjançant fures, trampes i d’altres elements de caça il·legal, que no pot con-
tinuar donant-se davant la manca d’atenció de l’administració.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Autoritzar la caça legal d’espècies animals no autòctones que s’han constituït 

en plagues, com ara els conills d’espècies invasores, mitjançant l’obertura de perío-
des especials o extraordinaris de caça.

2. Destinar major recursos humans i econòmics per tal de que el Cos d’Agents 
Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de la Gene-
ralitat de Catalunya, pugui col·laborar activament amb els agricultors de les comar-
ques del Segrià i les Garrigues en aquesta caça.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, 

GP PPC 

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de desenvolupament 
de les infraestructures i dels serveis dels polígons industrials de 
Castellar del Vallès
250-00416/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 26218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció per la creació d’un pla de desenvolupament de les infraestructures i dels serveis 
dels polígons industrials de Castellar del Vallès, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi de Castellar del Vallès presenta un índex d’atur registrat (gener 2016) 

del 12,06%. En l’actualitat, aquesta dada podria ser considerada com a no massa 
moderada de no ser perquè es tracta d’una ciutat que, a diferència d’altres ubicades 
a la província de Barcelona i, si més no, a la comarca del Vallès Occidental, disposa 
dels polígons industrials del Pla de la Bruguera i Can Carner (i un encara pendent 
de desenvolupar, molts anys després, com és el de Can Bages) que han sigut els més 
emergents del Vallès Occidental en el període 1997-2007, i que són veritables actius 
d’ocupació i que es troben desaprofitats.
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Més enllà de les iniciatives a nivell comarcal, com ara el «POLindustria» que 
s’han convertit en uns espais inicials per al debat i per al foment de la cooperació 
empresarial, davant la manca d’impuls de la Generalitat; és necessari confeccionar 
un Pla a nivell català per part del Govern de la Generalitat, que tingui en compte les 
noves demandes, els moments canviants al sector de la indústria, i aprofiti les siner-
gies entre els diferents municipis i els seus polígons, per tal de crear atracció per les 
empreses i crear ocupació.

L’estat d’abandonament dels polígons i la manca de serveis són aspectes que 
aquest Pla també ha de contemplar corregir, ja que, com en el cas de Castellar del 
Vallès a través de la carretera B-124, constitueixen l’entrada a la ciutat, i són la pri-
mera imatge que reben tant el visitant com l’empresari.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Crear un pla de desenvolupament de les infraestructures i dels serveis dels po-

lígons industrials de Catalunya, i en especial dels polígons de Castellar del Vallès, 
per tal d’adaptar-lo a les necessitats i afavorir la competitivitat de les empreses que 
es troben ubicades o s’hi instal·lin. Aquest pla haurà de contemplar, com a mínim, 
incentivar l’ocupació d’aturats del municipi i comarca on es troba ubicat el polígon 
industrial.

2. Connectar les carreteres B-124 i C-58 per tal de desenvolupar el polígon in-
dustrial Can Bages, projecció natural del polígon Can Carner a Castellar del Vallès.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, 

GP PPC 

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola 
Ernest Lluch de L’Hospitalet de Llobregat
250-00417/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 26219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre la construcción del nuevo edificio de la escuela Ernest Lluch en 
L’Hospitalet de Llobregat, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenya-
ment, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La escuela Ernest Lluch de L’Hospitalet de Llobregat se inauguró y puso en 

marcha el curso escolar 2011-12 en barracones, con el compromiso por parte de la 
Generalitat de solucionar cuanto antes la ubicación definitiva de la escuela, con las 
instalaciones adecuadas.

Pero han pasado cuatro años sin que la Generalitat cumpla esta promesa.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat cedió el terreno para facilitar la 

construcción del nuevo edificio, pero la Generalitat no llegó a aceptar esta cesión y 
tampoco ha empezado a trabajar en el proyecto de la nueva escuela.
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Por parte de la comunidad educativa existe un profundo descontento e indigna-
ción, lo que ha provocado que la situación de la escuela Ernest Lluch se haya de-
batido en el propio Ayuntamiento. Pero también se ha debatido esta cuestión en el 
Parlament de Catalunya.

Esta Cámara ha aprobado resoluciones pero la comunidad educativa no percibe 
ningún avance ni cambio en la actitud de la Generalitat.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar, en un mes desde la aprobación de esta resolución, el calendario de 

construcción de la escuela Ernest Lluch de L’Hospitalet de Llobregat.
2. Aceptar el terreno cedido por el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat 

para la construcción de la escuela Ernest Lluch.
3. Poner en marcha la construcción del nuevo edificio que albergará la escuela 

Ernest Lluch, para que el curso 2017/18 pueda comenzar en la nueva instalación.
4. Incluir en los presupuestos de la Generalitat para este año 2016 la dotación 

presupuestaria necesaria para que las obras de construcción del nuevo edificio de la 
escuela Ernest Lluch puedan empezar antes de finalizar el 2016.

Palacio del Parlamento, 27 de abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola 
Paco Candel de L’Hospitalet de Llobregat
250-00418/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 26220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre la construcción del nuevo edificio de la escuela Paco Candel en 
L’Hospitalet de Llobregat, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenya-
ment, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La escuela Paco Candel de L’Hospitalet de Llobregat se inauguró y puso en 

marcha el curso escolar 2011-12 en barracones, con el compromiso por parte de la 
Generalitat de solucionar cuanto antes la ubicación definitiva de la escuela, con las 
instalaciones adecuadas.

Pero han pasado cuatro años sin que la Generalitat cumpla esta promesa.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat cedió el terreno para facilitar la 

construcción del nuevo edificio, pero la Generalitat no llegó a aceptar esta cesión y 
tampoco ha empezado a trabajar en el proyecto de la nueva escuela.

Por parte de la comunidad educativa existe un profundo descontento e indigna-
ción, lo que ha provocado que la situación de la escuela Paco Candel se haya deba-
tido en el propio Ayuntamiento.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar, en un mes desde la aprobación de esta resolución, el calendario de 

construcción de la escuela Paco Candel de L’Hospitalet de Llobregat.
2. Aceptar el terreno cedido por el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat 

para la construcción de la escuela Paco Candel.
3. Poner en marcha la construcción del nuevo edificio que albergará la escuela 

Paco Candel, para que el curso 2017/18 pueda comenzar en la nueva instalación.
4. Incluir en los presupuestos de la Generalitat para este año 2016 la dotación 

presupuestaria necesaria para que las obras de construcción del nuevo edificio de la 
escuela Paco Candel puedan empezar antes de finalizar el 2016.

Palacio del Parlamento, 27 de abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a 
Gavà
250-00419/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 26221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre la construcción de un Instituto Escuela en Gavà (Baix Llobre-
gat), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
Durante los últimos años se han producido diversos acuerdos, tanto del Parla-

ment de Catalunya como del Ayuntamiento de Gavà, a favor de la construcción del 
Institut Escuela Gavà Mar, instando al govern de la Generalitat a su puesta en mar-
cha. A pesar de ello, el govern ha incumplido todos estos acuerdos.

La necesidad de este centro escolar en el barrio de Gavà Mar, más allá de la en-
señanza primaria, es una necesidad que se justifica por el crecimiento constante del 
barrio, y el acuerdo y el apoyo unánime que existe en la comunidad educativa de 
Gavà, en relación al modelo de Instituto Escuela.

La última manifestación pública en este sentido fue la Declaración Política apro-
bada por el Gobierno Municipal en el Plenario del 31 de Octubre, con el voto a favor 
de todos los grupos municipales y la abstención del grupo de CiU.

Es evidente que el govern de la Generalitat debería demostrar su compromiso 
con el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Poner en marcha el Institut Escola Gavà Mar para el curso 2017/18.
2. Destinar en el Presupuesto 2016 una partida para realizar los estudios y traba-

jos técnicos previos para la construcción del Institut Escola Gavà Mar.
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3. Destinar en el Presupuesto 2017 la partida necesaria para la construcción y 
puesta en marcha del Institut Escola en el plazo acordado en la presente propuesta 
de resolución.

Palacio del Parlamento, 27 de abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la creació d’una escola oficial d’idiomes 
a Gavà
250-00420/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 26222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre la puesta en marcha de una Escuela Oficial de Idiomas en Gavà, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Como consecuencia de la crisis económica muchas personas han optado por 

mejorar su formación, complementando bien su experiencia laboral o su formación 
académica con estudios y cursos.

En este sentido, mejorar las competencias lingüísticas en idiomas extranjeros se 
ha consolidado como una prioridad formativa, que ha experimentado una especta-
cular demanda los últimos años.

Y especialmente en aquellos municipios costeros, donde el turismo, nacional y 
extranjero, es normalmente el pilar de la economía local, y el sector donde muchas 
personas podrían conseguir un puesto de trabajo con los conocimientos idiomáticos 
adecuados.

Por estos motivos la histórica reivindicación del municipio de Gavà, de contar 
con su propia Escuela Oficial de Idiomas, cobra actualidad y relevancia, y se justifi-
ca plenamente por la demanda constatada entre los vecinos del municipio.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Poner en marcha la escuela Oficial de Idiomas de Gavà para el curso 2016/17.
2. Destinar en el Presupuesto 2016 una partida para dar cumplimiento el punto 

anterior.

Palacio del Parlamento, 27 de abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 
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Proposta de resolució sobre la creació d’una prestació social per a 
persones amb malaltia mental i situació de vulnerabilitat social
250-00421/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 26223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
a la introducció d’una nova prestació social en la Cartera de Serveis en referència a 
les persones amb malaltia mental i situació de vulnerabilitat social, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Cartera de serveis socials determina el conjunt de prestacions de serveis, 

econòmiques i tecnològiques de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i és 
l’instrument que assegura l’accés a les prestacions garantides de la població que les 
necessiti. Aquest document defineix cada tipus de prestació, així com la població a 
qui va dirigida, l’establiment o equip professional que l’ha de gestionar, els perfils i 
les ràtios de professionals, els estàndards de qualitat i els criteris d’accés.

El Decret 151/2008, de 29 de juliol, va aprovar la primera Cartera de Serveis So-
cials. Posteriorment, el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, va aprovar la segona Car-
tera de Serveis Socials. El marc normatiu que regula la cartera de Serveis Socials 
és la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. D’acord al seu article 25, la 
Cartera té una vigència quadriennal, malgrat que es pot revisar abans. Tanmateix, 
la Generalitat no ha portat a terme la revisió i, per tant, la Cartera es troba caducada 
i la Generalitat hauria de procedir a la seva revisió immediata.

En aquest sentit la Generalitat ha d’estudiar la incorporació a la futura Cartera de 
Serveis Socials d’una nova tipologia de servei per a les persones amb problemàtica 
social derivada d’una malaltia mental.

A l’annex 1 del Decret actualment vigent, a l’apartat 1.2.7 on s’especifiquen els 
serveis referents a aquestes persones, es contemplen 6 tipus de prestacions. D’aques-
tes, tres fan referència a la modalitat d’habitatge i grau de suport necessari pels seus 
usuaris: serveis de suport a l’autonomia a la pròpia llar, serveis de llar residència i 
serveis de llar amb suport.

Cal dir, però, que des de fa més de 5 anys i de la mà de l’entitat Aspedim i del 
«projecte Oriol» hi ha en funcionament a Catalunya un nou model d’atenció per a 
persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental que per les seves 
característiques es situaria entremig de les llars amb suport i les llars residències.

Aquest servei consisteix bàsicament en famílies que de manera temporal o inde-
finida acullen al seu sí una o dues persones amb dita problemàtica oferint-los suport 
de tipus limitat o intermitent per al correcte desenvolupament i manteniment de la 
seva capacitat d’autosuficiència dins l’ampli concepte de la salut integral.

L’experiència d’aquests cinc anys ha estat positiva i valdria la pena explorar les 
diverses vies d’aplicar aquest model d’atenció.

Podríem parlar, doncs, d’un sistema de «famílies d’acollida» convenientment 
sostingudes, preparades i orientades a través d’especialistes per atendre a persones 
amb malaltia mental i situació de vulnerabilitat social. Les avantatges d’aquest mo-
del d’acolliment en família aliena són diversos: un menor cost econòmic, una aten-
ció totalment personalitzada, una ràtio d’atenció superior al 1 a 2, una vinculació 
afectiva de tipus familiar i una integració social desestigmatitzada.

Per tot això seria convenient estudiar la integració d’aquesta tipologia de serveis 
en la Cartera de Serveis Socials.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Estudiar la possibilitat d’incorporar en la nova cartera de serveis socials una 

nova prestació per a les persones amb problemàtica social derivada d’una malaltia 
mental. Aquesta nova figura consistiria en l’acolliment en família aliena de persones 
amb malaltia mental en situació de vulnerabilitat social. Les famílies acollidores re-
brien el suport econòmic i l’orientació professional necessàries per realitzar la seva 
tasca amb les màximes garanties.

2. Obrir un diàleg amb l’entitat Aspedim per conèixer la seva experiència en 
aquest àmbit i poder discernir la conveniència d’incorporar aquesta prestació d’aten-
ció social a la Cartera de Serveis. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
haurà d’informar abans d’acabar l’any 2016 de les conclusions de d’aquest treball i, si 
la decisió és favorable, farà una primera proposta de les característiques de la pres-
tació: nom, garantia, objecte, funcions, població destinatària, edat, forma de presta-
ció, perfils dels prestataris i dels professionals, ràtios, estàndards de qualitat i criteris 
d’accés, etc.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la creació d’una casal per a la gent gran 
al barri del Pedró de Cornellà
250-00422/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 26224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, Fernando Sánchez Costa, diputado del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre la creación de un casal para la tercera edad en el barrio de El 
Pedró de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los casals o espacios recreativos para personas mayores se han convertido en 

una apuesta clave en muchos barrios de Cataluña para asegurar un espacio lúdico y 
saludable a muchos de nuestros mayores. Son un ámbito de encuentro y dinamiza-
ción, así como un catalizador que contribuye al bienestar físico, social y psicológico 
de las personas mayores.

Estos centros ofrecen, entre otras cosas, una interesante oferta cultural, de entre-
tenimiento y relaciones sociales. Un ejemplo de ello son los talleres, cursos, charlas, 
celebraciones, conferencias, juegos, caminatas, etc. que se organizan en este tipo de 
centros existentes en la ciudad.

En Cornellà de Llobregat casi todos los barrios están dotados de un casal o cen-
tro lúdico para personas de la tercera edad. Cuentan con ellos los barrios de Alme-
da, Centro, Fontsanta-Fatjó, Gavarra, Riera y Sant Ildefons. El barrio de El Pedró 
es una excepción ya que no dispone de un centro de este tipo. En consecuencia, 
aquellas personas mayores que quieren disfrutar de un espacio así se ven obligadas 
a desplazarse a otros barrios de la ciudad. Ello supone una molestia para las perso-
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nas con escasa movilidad, además de un agravio comparativo en relación al resto de 
barrios de la ciudad.

El pasado 25 de febrero de 2015, el pleno del Ayuntamiento de Cornellà de Llo-
bregat aprobó por mayoría absoluta una propuesta que solicitaba que se llevaran a 
cabo «las medidas oportunas para impulsar la apertura de un casal o centro lúdico 
para personas mayores del barrio de El Pedró». Hay diversas opciones para situar 
el local, desde espacios de titularidad pública hasta locales de antiguas cajas, hoy 
en desuso.

En este sentido y como se ha hecho en otras ocasiones, sería conveniente que la 
Generalitat se involucrara en este proyecto, que tendría una repercusión clara en el 
bienestar vital de las personas mayores de este barrio de Cornellà. Por ello solici-
tamos al Govern de la Generalitat que establezca un diálogo con el Ayuntamiento 
de Cornellà para estudiar cauces de colaboración y apruebe, en los próximos presu-
puestos, una partida presupuestaria destinada a este objeto.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Involucrarse en la creación de un casal o centro recreativo para las personas 

de la tercera edad en el barrio de El Pedró de Cornellà de Llobregat, a fin de suplir 
esta carencia social y de contribuir al bienestar de las personas mayores del barrio.

2. Abrir un diálogo y establecer un convenio de colaboración con el Ayunta-
miento de Cornellà de Llobregat, a fin de estudiar y concretar las diversas opciones 
que existen para la creación del casal.

3. Incluir en los próximos presupuestos de la Generalitat una partida suficiente 
que permita poner en marcha un centro lúdico y social para las personas mayores 
del barrio de El Pedró de Cornellà.

Palacio del Parlamento, 27 de abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; Fernando Sánchez Costa, diputado, GP PPC 

Proposta de resolució sobre les funcions de l’oficina temporal dels 
Mossos d’Esquadra a Aitona
250-00423/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 26225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre les funcions de l’oficina temporal dels Mossos d’Esquadra a Aitona (Segrià), 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Al municipi d’Aitona (Segrià) durant el mesos de maig a setembre el Cos de 

Mossos d’Esquadra obre una oficina temporal per poder atendre les necessitats dels 
veïns d’Aitona donat que no existeix una comissaria permanent en el municipi.

Tot i que l’experiència és positiva i és ben valorada pels veïns d’Aitona, no deixa 
de sorprendre que en aquesta oficina dels Mossos d’Esquadra no es puguin interpo-
sar denúncies com a les comissaries.
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Davant aquest fet, quan un veí d’Aitona necessita presentar una denúncia davant 
els Mossos d’Esquadra, enlloc de poder fer-ho a l’oficina que el Cos té oberta al mu-
nicipi, s’ha de desplaçar fins a la ciutat de Lleida per a poder presentar-la.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a oferir a l’oficina 

temporal dels Mossos d’Esquadra a Aitona (Segrià) el servei de presentació de de-
núncies.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la platja de Pals
250-00424/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la platja 
de Pals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’equip de govern de l’Ajuntament de Pals (Junts per Pals-ERC i CDC) ha co-

mençat els tràmits per permetre construir habitatges de segona residència als sectors 
Rodors-Roca Blanca (sectors Rodors - Roca Blanca 1 i Rodors - Roca Blanca 2 i 
Sector Rodors - Roca Blanca 5-7C) una zona de dunes i pinedes a tocar del mar d’un 
alt valor ambiental que té un potencial urbanístic d’una zona parcialment en espai 
PEIN (d’interès naturals). És un hàbitat molt amenaçat i de raresa extraordinària si 
el comparem amb el resta d’hàbitats d’arreu del món.

Actualment, els paratges dels Jonquers, Puig Pedrós, Camping Interpals, Pals 
Mar, Paratge Rodors i els sectors Rodors (Sud, Nord, 1, 2 i 3), tots ells a la Platja de 
Pals, estan coberts per una magnífica pineda arrelada sobre dunes i reradunes lito-
rals amb alçades sorprenents d’entre 15 i 20 metres que ocupen quasi la totalitat del 
seu àmbit, i tenen un valor ambiental, paisatgístic, recreatiu, geomorfològic, faunís-
tic i botànic excepcionals, tant per la mida dels peus arboris presents de gran cap-
çada, com pel magnífic estat de conservació en que es troba aquest hàbitat, la seva 
raresa, amenaça, i la seva geomorfologia.

Aquestes pinedes sobre duna són les més properes al litoral de la Platja de Pals i 
tenen la funció de connector ecològic entre espais de muntanya, aiguamolls i litoral, 
tots ells d’especial protecció i valor: la Reserva Natural Parcial dels Aiguamolls del 
Baix Ter Basses d’en Coll, i les dunes de la part més propera al mar i antenes, que 
formen part del Parc Natural del Montgrí, Medes i el Baix Ter, i el Pla Especial de 
protecció del medi natural i del paisatge de Muntanyes de Begur.

Es tracta d’unes dunes força ben formades d’un Hàbitat natural d’Interès Co-
munitari Prioritari (HIC), inclòs dins l’Annex I de la Directiva 92/43/CEE, relativa 
a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, amb espècies 
autòctones amenaçades o en perill d’extinció a Catalunya pròpies de sorrals, dunes 
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litorals i reredunes continentals fixades amb pinedes de pi pinyer i pi blanc dels pa-
ratges Rodors que quedaran greument eliminades.

La Junta de Govern local de Pals –pendent de passar per ple– va aprovar inicial-
ment el passat mes de març la nova modificació del pla general a Rodors augmentant 
l’edificabilitat i els plans parcials urbanístics que permetran al final de tot el pro-
cés la urbanització d’aquestes zones. Entre els tres sectors es preveu la construcció 
de 788 habitatges (273 en un, 206 a l’altre i 309 a l’altre).

D’acord amb el planejament municipal del 1986, en un Pla General absolutament 
caducat, a l’àmbit hi cabien més de 2.000 habitatges. Se n’ha retallat el sostre edi-
ficable –amb habitatges més petites–, però s’ha incrementat la població potencial i 
s’urbanitzaran paratges naturals.

Aquest tràmit es fa en ple procés de modificació de les normes urbanístiques de 
Pals en base a arguments fortament contestats pels partits de l’oposició, diverses en-
titats ecologistes i la Plataforma Salvem Platja de Pals i que es base en uns volums 
edificables que el POUM permetrà absolutament desproporcionat: Pals és un muni-
cipi de 2.300 habitants, amb tres urbanitzacions dels anys 70 i 80 sense completar, 
i es plantegen en el seu conjunt una operació urbanística que supera els 2.000 ha-
bitatges, doblant fàcilment l’actual població. Un exemple de model de consum del 
territori purament especulatiu i insostenible.

El nou POUM de Pals porta anys paralitzat. Té una aprovació inicial però no està 
informat favorablement per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. Al res-
pecte, una sentència del TSJC declara nul un conveni similar als mateixos sectors, 
i insta a Pals a redactar un nou POUM, sent possible que si Pals volgués aprovar el 
nou POUM, difícilment la CTUG l’autoritzaria. En una situació de frau democrà-
tic es fa servir l’anterior POUM de fa més de 30 anys, situació en la que s’emmarca 
l’interès dels promotors perquè aquest POUM del 1985, encara vigent, permeti ac-
tuacions com la proposada tot i que hagi passat 30 anys.

De manera similar a altres localitats de la Costa Brava, aquest pla general nascut 
als anys 80 proposa una agenda de desenvolupament caducada i insostenible, motiu 
pel qual es podrien desclassificar sectors com el de Rodors - Roca Blanca a Pals, el 
del sector de Cala Morisca a Tossa de Mar i altres sense compensacions. La platja 
da Pals o Cala Morisca no són casos aïllats, sinó la represa de nous i grans projectes 
especulatius s a l llarg de la Costa Brava que només tenen interessos especulatius 
particulars i cap interès comú per totes i tots.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Iniciar els tràmits i els mecanismes necessaris per protegir els sectors Rodors - 

Roca Blanca (Pals) ampliant la zona PEIN.
2. Prendre les mesures necessàries per a la protecció efectiva d’aquesta zona de 

dunes i pinedes a tocar del mar amb un alt valor ambiental
3. Negociar amb l’ajuntament de Pals l’aturada dels plans parcials  urbanís-

tics dels Sector de Rodors - Roca Blanca (a Platja de Pals), a desclassificar el sector 
urbanitzable, i a la requalificació en sòl no urbanitzable, de forma que se’n garan-
teixi la protecció.

4. Revisar el Pla Director d’Usos del Sistema Costaner per frenar els processos 
especulatius que estan apareixent i reactivant-se al llarg de la Costa Brava com el 
del sector de Rodors-Roca Blanca a Pals, el del sector de Cala Morisca a Tossa de 
Mar, etc.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre la formació professional dual
250-00425/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 26250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la formació pro-
fessional dual, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La formació professional dual va ser creada per afavorir la qualificació professio-

nal específica en un entorn laboral real i donant la possibilitat als joves de formar-se 
al mateix temps que treballa.

Es important la vinculació entre els centres formatius que imparteixen formació 
professional dual perquè creiem que la relació públic-privada amb els centres for-
matius pot ser una política activa d’ocupació per als joves aturats. Una forma tam-
bé de donar continuïtat a la feina que desenvolupa per estar en formació contínua 
específica.

Trobem alhora important, que es facilitin les relacions dels estudiants amb les 
empreses i que aquesta relació es mantingui i passi a ser de llarga duració la perio-
dicitat tant de la formació com l’ocupabilitat d’aquests joves adscrits als programes 
de formació professional dual.

Una forma de fer compatibles els horaris lectius amb els horaris laborals seria 
una plataforma d’estudis de formació professional on line.

Degut a que actualment la oferta de centres educatius on s’imparteix la formació 
professional dual no és equilibrada territorialment i de moment es escassa, la mo-
dalitat d’estudis de formació professional dual on line permetria alleujar els costos 
materials i de mobilitat per als estudiants i dona a més flexibilitat a la organització 
personal de les tasques.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Crear una plataforma d’estudis de formació professional on line.
2. Realitzar una campanya informativa per donar a conèixer aquesta opció.
3. Incrementar el número de centres formatius on s’imparteix la formació profes-

sional dual per tal d’equilibrar territorialment aquesta opció.
4. Col·laborar amb les administracions locals on estiguin situats els centres for-

matius que imparteixen formació professional dual per tal de donar a conèixer al 
teixit empresarial territorial, incloses les PIMEs, la possibilitat de contractació espe-
cialitzada de joves adscrits als programes formatius de formació professional dual i 
els seus beneficis, així com als treballadors d’aquestes empreses l’opció d’accedir a 
estudis de formació professional dual on line.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre l’increment del pressupost del programa 
Salut i Escola
250-00426/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
programa salut i escola, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Els nous reptes que afronta la societat a causa de la transformació de les estruc-

tures, els valors i les funcions familiars, comunitàries i socials tenen en el medi 
escolar una manifestació especial. Al centre educatiu, com a espai natural per a 
l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on 
es manifesten més precoçment els signes d’alerta sobre problemes de salut, en els 
quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda a 
les necessitats, sovint no expressades, però si manifestades per mitjà de conductes.

L’adolescència és, especialment, una etapa de canvis de la vida infantil a l’adul-
ta, en què es construeixen els valors i les actituds, com ara els estils de vida, tan 
importants per a la salut actual i futura. La utilització dels serveis sanitaris per part 
dels adolescents i els joves es caracteritza per l’escassa sensibilització sobre la salut 
i la malaltia i la baixa consciència dels riscos, els problemes d’accessibilitat als ser-
veis, la baixa freqüentació, el seguiment irregular dels trastorns i un abordatge poc 
estructurat. D’altra banda, presenten factors de risc associats a problemes de salut 
(drogodependències, tabac, salut mental, trastorns alimentaris i embarassos no de-
sitjats).

Aquesta era la motivació que l’any 2004 va dur als departaments de Salut i 
d’Educació a crear el programa Salut i Escola. La realitat a la qual es volia donar 
resposta continua existint. En canvi el programa, tot i haver demostrat ser exitós, a 
banda d’econòmic, s’ha reduït fins a la seva pràctica desaparició, durant els darrers 
anys.

Davant la necessitat encara existent de fer actuacions de detecció precoç de pro-
blemes de salut i de promoció de la salut pública entre les persones adolescents i 
joves, així com de facilitar l’accessibilitat dels i les adolescents als programes de 
Salut, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí Que es Pot presenta la següent proposta

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern a: 
1. Incrementar progressivament el pressupost per al programa Salut i Escola de 

manera que, en un termini màxim de 2 anys, es recuperi el nivell d’inversió pública 
que existia l’any 2010 en aquest programa.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre la transparència en el sistema sanitari
250-00427/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la trans-
parència en les dades de salut, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Davant la voluntat reiteradament expressada pel Parlament i pel Govern de mi-

llorar la transparència i el retiment de comptes, i davant la creixent reclamació de 
la ciutadania de més eines per a poder fer control directe de les polítiques públiques

Davant l’ombra de sospita especialment greu que existeix respecte a les políti-
ques públiques de salut i la gestió del sistema sanitari, 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Aprovar un Pla per la transparència i retiment de comptes del Sistema Sa-

nitari de Catalunya que respongui als indicadors internacionals d’open-govern-
ment, d’aplicació de les lleis de transparència i de la informació de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i de la Central de Resul-
tats. Aquesta informació s’ha de donar de forma desagregada, relacionada, es-
tructurada, clara, accessible i comparable, i s’ha de presentar en format de dades 
obertes accessible per a la ciutadania i la resta d’agents del sistema, sota principis 
de control ètic i garantia de la confidencialitat. Aquest Pla ha d’incloure com a 
mínim: 

a) Transparència i publicitat en la provisió i en la gestió: transparència interna i 
externa, dels contractes i dels resultats (tant econòmics com de salut) amb caràcter 
anual, així com publicitat de les clàusules dels concerts i assignacions pressupostà-
ries per entitats proveïdores, línies assistencials i centres, de forma que es puguin 
conèixer els costos detallats de cadascun dels serveis prestats.

b) Transparència i publicitat en l’activitat dels centres de l’ICS amb detall men-
sual centre per centre, de: reprogramacions d’intervencions quirúrgiques, visites a 
especialistes i proves diagnòstiques; suspensions o aplaçaments d’intervencions qui-
rúrgiques programades i derivacions d’intervencions quirúrgiques, proves diagnòsti-
ques o altra activitat a altres proveïdors.

c) Transparència i publicitat de les llistes i temps d’espera a nivell de Catalunya, 
de regió sanitària i centre per centre, garantint la informació pública dels tres dar-
rers talls dels procediments quirúrgics i proves garantides, del total de procediments 
quirúrgics monitorats i de proves diagnòstiques i de les llistes i temps d’espera de 
primeres visites a especialistes.

d) Transparència i publicitat a nivell de regió sanitària i de centres tant en l’assig-
nació de la cartera de serveis com en la utilització d’aquesta i els fluxos de pacients 
entre els diferents proveïdors sanitaris.

e) Transparència i publicitat en les pàgines web del Departament de Salut del de-
tall del nombre i categoria dels professionals sanitaris dels centres de salut del Sis-
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cat i la seva evolució anual, així com les retribucions d’aquests, inclòs el personal 
directiu.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la transparència i el control ètic en el 
sistema sanitari
250-00428/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre trans-
parència i control ètic, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Mantenir el sistema de salut universal i de qualitat, lluitar contra la corrupció i 

evitar la comissió d’irregularitats dins del sistema implica introduir elements de revi-
sió tant de l’estructura organitzativa, com de transparència i de rendiment de comp-
tes en el sistema de relacions actual.

Aquests elements han de facilitar que tots els centres sanitaris del Siscat tinguin 
iguals pautes de control i avaluació que permeti comparacions unívoques. La trans-
parència no és mesurable sols quantitativament sinó, tan o més, qualitativament per 
a l’exercici dels valors socials.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya reclama al Govern: 
1. Quant a transparència: 
a. Publicació actualitzada de totes les relacions contractuals entre empreses pres-

tadores de serveis al Siscat amb els salaris i contraprestacions dels seus càrrecs di-
rectius.

b. Publicació actualitzada de totes les anàlisis i informes de l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitària.

2. Quant a avaluació dels resultats des de la perspectiva de l’ètica i no només 
administrativa: 

a. Establir en l’AQuAS una sistemàtica d’anàlisi de la informació disponible prou 
exhaustiva per detectar desequilibris presents i riscos de futur per l’equitat, l’estabi-
litat i la sostenibilitat de qualsevol entitat o incompliments d’un codi d’ètica i soste-
nibilitat que s’ha evidenciat és indispensable que s’estableixi i faci complir.

b. Creació d’un observatori independent format per experts que revisi els indica-
dors de la central de resultats per a garantir que es fa una bona avaluació constant 
sobre la qualitat i l’eficiència del sistema, l’equitat, l’accessibilitat, i els efectes en la 
salut del condicionants socials i econòmics.

3. Quant als sistemes de control: 
a. Codi ètic i de sostenibilitat aplicat a totes les entitats del Siscat aplicat als res-

pectius òrgans de govern, als professionals propis i a les empreses o professionals 
que es contractin
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b. Pla de salut, pla de serveis, i contractes programa actualitzats i compromesos 
a l’inici de l’exercici econòmic supervisats explícitament pels governs dels Serveis 
Territorials de Salut.

c. Sistema d’informació integrat de la sanitat amb finançament públic per a totes 
les entitats que integren el Siscat i amb interoperativitat de totes les dades.

d. Incorporació als sistemes d’informació, avaluació i control de dades i indica-
dors de resultats i processos que afecten no sols a la qualitat i eficiència en termes 
de millora individual i immediata de la salut de les persones sinó també al valors i 
resultats en equitat, ètica i cohesió social.

e. Compliment estricte de la normativa d’incompatibilitats i dels mecanismes per 
a evitar conflicte d’interessos de tots els i les professionals del sistema i de tots els i 
les membres dels consells d’administració de consorcis i societats públiques.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la precarietat laboral en el sistema 
sanitari
250-00429/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la pre-
carietat laboral, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Les retallades pressupostàries i de reducció de personal als centres de l’Institut 

Català de la Salut han repercutit de forma negativa en la qualitat i l’eficàcia de la sa-
nitat a Catalunya, i han afectat també els professionals sanitaris, condemnant-los a 
la precarietat laboral o a la pèrdua de feina. En només cinc anys, s’han eliminat cinc 
mil llocs de treball al sistema sanitari i s’han retallat un 90% les substitucions per 
jubilacions o baixes. En l’actualitat, un 20% dels professionals d’hospitals de l’ICS 
són precaris (part d’ells amb contractes d’un dia, de setmanes...)

L’eliminació de llocs de treball al sistema sanitari i la precarització de les seves 
condicions laborals tenen conseqüències negatives pel bon funcionament del siste-
ma. Menys recursos dedicats impliquen pèrdua de qualitat i d’accessibilitat amb tan-
caments de plantes d’hospitalització, de quiròfans, augments en les llistes d’espera, 
i, en definitiva, degraden inevitablement els resultats en salut de la població.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya reclama al Govern: 
1. No fer noves retallades en personal sanitari (ni en condicions salarials ni labo-

rals, ni en jornades, ni en nombre ni en condicions de contractacions) a cap centre 
de la xarxa pública catalana durant el 2016.

2. Garantir les substitucions de les jubilacions i baixes de professionals sanitaris 
per evitar que aquestes no suposin una pèrdua global en la disponibilitat del perso-
nal sanitari necessari per a garantir l’activitat assistencial.
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3. Prendre les mesures necessàries per a equiparar les condicions salarials i labo-
rals dels professionals de la sanitat catalana a les ràtios mitjanes de la Unió Europea 
en un termini de 4 anys.

4. Obrir convocatòria de noves places d’oferta pública d’ocupació a l’ICS, per a 
resoldre la precarietat i l’interinatge que actualment pateixen molts treballadors i 
treballadores.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la personalitat jurídica i el pressupost 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
250-00430/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
En 5 anys, el Sistema Sanitari Públic de Catalunya ha perdut 1.400 milions d’eu-

ros de pressupost (un 14% respecte al 2010). Les polítiques de Salut Pública s’han 
vist reduïdes a la seva mínima expressió (42% de retallada des del 2012) i amb l’eli-
minació de la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya la si-
tuació no ha fet més que empitjorar.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya es va crear com a organisme indepen-
dent amb la missió que fos un instrument per millorar la salut de la població, prin-
cipalment a través de la prevenció i l’assessorament en la presa de decisions políti-
ques a partir de criteris tècnics. El seu desmantellament ha suposat fer més difícil el 
desenvolupament de les polítiques de millora de la salut de la població.

És imprescindible restaurar l’Agència Catalana de Salut Pública amb les fun-
cions de la Llei General de Salut Pública de Catalunya, reforçant els programes de 
prevenció, promoció i protecció de la salut; promovent un enfocament de salut en 
totes les polítiques, amb l’objectiu d’orientar les prioritats no només als principals 
problemes de salut sinó als determinants socials de la salut.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya reclama al Govern: 
1. Retornar la personalitat jurídica a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, 

retirada per decret des de l’1 de gener de 2014, per a poder garantir que dóna com-
pliment de totes les funcions que li atorga la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut 
pública. Entre d’altres, per complir amb el que fixa la llei respecte: 

– La necessitat d’una organització executiva, flexible i àgil. 
– La mobilització de les cooperacions intersectorials i interadministratives.
– L’estructura territorial de l’ASPcat.
– La co-governança amb l’administració local.
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2. Compromís de recuperar els nivells del pressupost de 2010, en un termini de 2 
anys, en les partides pressupostàries destinades a Salut Pública.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la gestió i el pressupost de l’atenció 
primària i comunitària
250-00431/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’atenció 
primària i comunitària, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Atenció Primària és la base per a poder disposar d’un sistema de salut eficient 

i proper. No obstant això, en els últims anys hem assistit a un procés de degradació 
del sistema com a conseqüència de les contínues retallades pressupostàries, que han 
arribat a ser del 20% acumulat.

Els efectes d’aquesta degradació són coneguts: reducció dels ingressos dels tre-
balladors del sistema; proliferació dels acomiadaments del personal eventual i dels 
substituts; tancaments dels punts d’atenció continuada; reducció dels horaris d’aten-
ció als Centres d’Atenció Primària de tot Catalunya, etc.

En aquest context, és necessari revertir el desmantellament patit per l’Atenció 
Primària en els últims anys i fer que aquesta tingui un paper protagonista central en 
el sistema de salut, dotant-la pressupostàriament d’acord a les seves competències, 
com a porta d’entrada a tot el sistema sanitari.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya reclama al Govern: 
1. Revertir les retallades fetes en nombre de professionals de l’Atenció Primà-

ria, en horaris dels CAPs i en punts d’atenció continuada tancats els darrers 5 anys.
2. Incrementar el pes relatiu del pressupost d’atenció primària sobre el total del 

pressupost en salut fins a arribar al nivell del 2010 en un màxim de dos anys, tal i 
com es va aprovar a la Moció 159/X del Parlament de Catalunya, mantenir l’objectiu 
d’arribar a mig termini a destinar a l’atenció primària un 25% del pressupost global 
de salut, i fer un pla de recursos humans i un pla de necessitats d’inversió en equi-
paments dels centres.

3. Retribuir dignament la feina dels seus i de les seves professionals i cobrir al 
100% les places dels i les professionals que es jubilen i les baixes laborals.

4. Garantir l’atenció el mateix dia que se sol·licita visita en els casos aguts, i 48 h  
màximes d’espera en visites programades per al metge de família, per l’infermer i 
pel pediatre de referència, tal i com es va aprovar a la Moció 159/X del Parlament 
de Catalunya.

5. Racionalitzar la gestió i garantir la coordinació dels processos assistencials 
amb base a l’Atenció Primària. Potenciar el lideratge de l’Atenció Primària en el 
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sistema sanitari i en la cura del pacient, millorant la capacitat de gestió dels seus 
professionals en els processos assistencials del propi àmbit i de la coordinació amb 
altres àmbits.

6. Impulsar la investigació independent dels hospitals des de l’Atenció Primària 
i també els estudis sobre activitats comunitàries.

7. Potenciar la participació dels i de les professionals dins del sistema així com 
l’autonomia de gestió i abandonar el model de gestió gerencial actual.

8. Reorientar les prioritats de farmàcia cap a una milloria en la terapèutica del 
malalt com a primer objectiu.

9. Millorar la qualitat, la capacitat resolutiva i reduir la càrrega burocràtica de 
l’atenció primària.

10. Tornar a implantar la figura de director o directora d’Atenció Primària tant a 
l’ICS com al CatSalut, com a lideratge necessari per a que els serveis de salut s’ori-
entin a les necessitats bàsiques de la població i no cap a l’hospitalocentrisme.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el canvi de nom i la rectificació de la 
menció registral del sexe dels menors transsexuals en el Registre 
Civil
250-00432/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 26407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Violant 

Cervera i Gòdia, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre el canvi en el Registre Civil dels menors transsexuals, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei estatal 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la 

menció relativa al sexe de les persones regula que «tota persona de nacionalitat es-
panyola, major d’edat i amb capacitat suficient per això, podrà sol·licitar la rectifica-
ció de la menció registral del sexe». Així mateix, preveu que «la rectificació del sexe 
comportarà el canvi del nom propi de la persona, a efectes que no resulti discordant 
amb el seu sexe registral».

D’acord amb aquesta literalitat, sembla ser que no s’inclogui als menors en la 
possibilitat de rectificar registrament el sexe, i, per tant, no existeix una legislació 
que previngui específicament l’autorització del canvi d’identitat de menors trans-
sexuals.

Existeixen diversos autos judicials –al voltant d’una trentena– en els quals nens 
i nenes en situació de transsexualitat a tota Espanya han aconseguit un auto judicial 
favorable al canvi de nom, en base a l’argument de l’ús habitual i al considerar-se 
que el precepte legal no ha de ser interpretat com una exclusió dels menors.

I sobre el canvi de sexe, dues jutgesses, respectivament, han autoritzat a dos me-
nors transsexuals a canviar també el sexe en el qual figuren al Registre Civil, i en 
conseqüència al DNI, sense haver d’esperar a la majoria d’edat i sense la necessitat 
d’acomodar les seves característiques físiques al gènere reclamat.
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Aquestes darreres decisions, adoptades respectivament per les magistrades titu-
lars del Registre Civil de Mislata (València) i de València, són històriques i no tenen 
precedents, ja que és la primera vegada que un jutge permet a un menor de 18 anys 
canviar el seu sexe registral.

El canvi registral normalment es posposa a l’arribada de la majoria d’edat i des-
prés d’acreditar dos anys de tractament mèdic encaminat a la reassignació de sexe 
en el pla biològic.

Tot i les darreres resolucions de canvi de nom i de canvi de gènere en menors, el 
tema actualment acaba sent molt arbitrari i no existeix un criteri comú a la judicatu-
ra. I per això seria necessari un canvi legal que regulés tots aquests casos.

La llei que regula la rectificació registral de la menció relativa al sexe de las 
persones és estatal i la Generalitat de Catalunya té una limitació competencial al 
respecte.

El passat 2 d’octubre de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar, per àmplia 
majoria, la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia.

Durant el debat en comissió, es va plantejar la possibilitat de facilitar a les per-
sones transsexuals mesures que facilitessin les persones que volen fer un canvi de 
sexe, la seva tramitació en els registres públics.

Però la limitació competencial de la Generalitat no va poder anar més enllà del 
següent: 

a) En l’àmbit de les administracions públiques de Catalunya, especialment en 
l’àmbit educatiu i universitari, s’han d’establir per reglament les condicions perquè 
les persones transgènere i les persones intersexuals siguin tractades i anomenades 
d’acord amb el nom del gènere amb què s’identifiquen, encara que siguin menors 
d’edat.

b) Les administracions públiques de Catalunya han de vetllar, en qualsevol de 
llurs procediments, pel respecte a la confidencialitat de les dades relatives a la iden-
titat de gènere de les persones beneficiàries d’aquesta llei.

c) S’ha de garantir, en qualsevol cas, el dret a consulta i a informació específi-
ca per a persones transgènere i per a persones intersexuals en àmbits com l’accés 
al mercat de treball, els tractaments hormonals i les intervencions quirúrgiques o la 
salut sexual i reproductiva.

d) Les persones transgènere i les persones intersexuals s’han poder acollir al que 
estableix aquesta llei sense que calgui cap diagnòstic de disfòria de gènere ni cap 
tractament mèdic.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Sol·licitar al Govern de l’Estat que modifiqui la Llei 3/2007, de 15 de març, 

reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, 
per tal que: 

a) Permeti el canvi de nom i la rectificació del sexe registral als menors d’edat 
transsexuals.

b) Elimini els requisits del diagnòstic de disfòria de gènere i dels dos anys de 
tractament hormonal.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Violant Cervera i Gòdia, diputada, GP JS 
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Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de BIC 
Graphic
250-00433/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 26408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la situació dels treballadors i treballadores de BIC Graphic, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les comarques de Tarragona estan esdevenint unes de les més afectades per 

l’atur de Catalunya. A això s’hi suma que darrerament alguns esdeveniments ens 
porten a pensar que s’està produint una desindustrialització de les comarques del 
sud de Catalunya, especialment centrada en la indústria química.

En aquest marc, ha sorgit la notícia de l’estudi per part de l’empresa BIC d’algunes 
opcions empresarials referents a la seva divisió de publicitat. Això afectaria directa-
ment a l’empresa BIC Graphic, amb centres de producció a Tarragona i a la Granada 
del Penedès. Damunt de la taula hi ha vàries possibilitats: la venta total o parcial del 
negoci, la recerca de nous inversors o per últim, que el grup BIC segueixi apostant 
per la divisió de publicitat, o sigui, segueixi apostant per Bic Graphic Norwood.

D’aquestes tres possibilitat plantejades, es tem que la definitiva sigui la venda 
parcial del negoci la qual comportaria l’acomiadament d’una gran part dels treballa-
dors i treballadores, tant de la planta de Tarragona com a La Granada, i es calculen 
que afectaria a més de 250 persones i famílies.

Per tot això, els treballadors i treballadores pateixen una total inseguretat res-
pecte al seu futur.

Davant de la necessitat de clarificar el futur dels treballadors i treballadores de 
BIC Graphic, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya mostra el seu recolzament als treballadors i treba-

lladores de BIC Graphic.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mediar en-

tre l’empresa i els treballadors i treballadores per tal de clarificar el futur laboral 
d’aquests, així com per assegurar l’activitat productiva i els llocs de treball.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Rosa Maria Ibarra Ollé, 

diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre el sector coniller
250-00434/11

PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC

Reg. 26410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 

164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
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sector cunícola, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Tradicionalment, la carn de conill ha format part de la dieta mediterrània. La cu-

nicultura catalana aporta el 1,18 % de la producció final agrària (PFA) a Catalunya 
(any 2011). El sector cunícola ha tingut una gran importància en el territori català, 
de fet, és un sector estratègic per la proximitat que ha desenvolupat a tots nivells: 

– Alt nombre d’explotacions de mida mitjana arreu del territori: El 2014 hi havia 
1.536 explotacions (583 d’entre 1-50 animals, 470 d’entre 50 a 1.000 animals, 157 
de 1.001 a 20.000 animals i 326 de més de 20.000 animals (dades del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació).

– Alimentació en base farratges i subproductes d’origen comunitari exempts de 
la necessitat d’importar matèries primes de tercers països.

– Xarxa d’escorxadors i fàbriques de pinso locals: 79 escorxadors i 188 fàbriques 
de pinso a nivell estatal, a Catalunya 36 i 27 respectivament» (Font: «Encuesta na-
cional de cunicultura», 2008). A Espanya, hi ha uns 60 escorxadors de conills, 35% 
ubicats a Catalunya. La majoria són petites estructures que sacrifiquen a l’any menys 
de 300.000 conills, Només una empresa comercialitza més de 15.000 tones de carn 
i 14 superen les 1.000 tones. Aquest grup d’empreses es distribueix el 67% de la pro-
ducció de carn de conill (font: «Estudio de la cadena de valor y formación de precios 
del sector de la carne de conejo», Desembre de 2009).

– Consum de proximitat: segons dades del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient (Magrama), l’any 2014 a Catalunya es van consumir 2,17kg/habi-
tant, mentre que a l’Estat espanyol en el mateix període el consum es va situar en  
1,4 kg/habitant. L’any 2009, el sector va constituir la marca «Conill criat a Catalu-
nya».

En els últims anys, però, el sector es troba immers en una greu crisi de preus: 
– Segons el «Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector de 

la carne de conejo», elaborat pel Magrama, el cost de producció a nivell de produc-
tor es situa en torn a 1,740-1,802 €/Kg viu (3,08-3,14 €/kg canal, rendiment canal 
56,5%).

– Bellpuig va ser Llotja de referència del sector cunícola pel seu pes específic 
fins a mitjans de l’any 2014, moment en què va deixar d’operar per les tensions amb 
altres Llotges.

Un any més tard, es va constituir el «Mercado en Origen Nacional del Sector 
Cunícola» (Moncun) amb l’objectiu de recuperar la transparència en la fixació de 
preus d’aquest sector.

La mitjana de preu de Moncun durant l’any 2015 (finals de juny fins a desem-
bre) va ser de 1,68 €/kg animal viu i durant les primeres setmanes d’aquest any és 
de 1,41 €/kg viu (cal tenir en compte que la mitjana anual de l’any 2015 ha estat 
1,56 €/animal viu, doncs durant el primer semestre de l’any la llotja operativa ha 
estat la Llotja de Madrid).

Per tant, el sector cunícola es troba en una situació límit amb pèrdues continua-
des durant els darrers dos anys i la situació, lluny de millorar, està empitjorant.

– El segment de comercialització es troba dominat per determinats grups (escor-
xadors i majoristes), el que facilita la imposició de preus i criteris. El Preu de Venda 
al Públic del conill des de l’any 2013 es manté quasi bé estable durant tots els mesos 
de l’any i la mitjana dels anys 2013, 2014 i 2015 és de 5,2 €/kg en canal.

– El preu de les Llotges ha perdut les oscil·lacions habituals regides per l’oferta i 
la demanda del producte, i des de l’any 2013 el preu pagat al productor ve regit pel 
preu determinat de la gran distribució.

Si aquesta situació continua, es perdrà la producció primària catalana versus la 
producció d’altres zones de l’Estat o altres Estats. Les estadístiques mostren: 
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– Segons dades del Magrama, l’any 2009 Catalunya tenia més del 30% del cens 
estatal, però a l’abril del 2015 ja no arribava al 23%. Des de l’any 2009 fins al 2015 
s’ha reduït el cens cunícola català un 21% i el nombre d’explotacions durant el ma-
teix període s’ha reduït quasi bé un 50% (900 explotacions menys).

– Pel que fa a la producció de pinso, la situació és similar: entre el 2009 i l’any 
2014, la producció de pinso de conill a Catalunya s’ha reduït un 10% (dades DARP 
i Magrama).

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a establir mesures urgents per salva-

guardar el sector cunícola català, que es concreten en: 
a) Desenvolupar específicament per al sector cunícola el mandat parlamentari 

recollit a la lletra n) del punt 1 (Regulacions de mercat) de la Resolució 739/X del 
Parlament de Catalunya, sobre el món agrari.

b) Articular un pla de reestructuració del sector cunícola on es contempli, entre 
altres mesures, l’ajut d’Estat per a l’abandonament de la capacitat productiva per 
aquelles explotacions professionals del món agrari amb més de 300 reproductors i 
una edat superior a 55 anys.

c) Establir mesures financeres a nivell d’explotació (línies de finançament boni-
ficades, finançament del cost d’avals i interessos corresponents als primers 50.000 € 
per aquelles explotacions de més de 300 conilles).

d) Recuperar el pressupost del programa sanitari en les explotacions cunícoles 
amb l’objectiu de que la sanitat no quedi desplaçada a un segon terme.

e) Adaptar la normativa europea que permet la flexibilització dels requeriments 
sanitaris pel que fa al sacrifici i comercialització a la pròpia explotació, adaptant els 
requeriments estructurals i burocràtics a la dimensió dels operadors.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Cos-

cubiela Conesa, GP CSP; Josep Enric Millo i Rocher, GP PPC, portaveus. Fran-
cisco Javier Domínguez Serrano, GP C’s; Òscar Ordeig i Molist, GP SOC; Hor-
tènsia Grau Juan, GP CSP; Alejandro Fernández Álvarez, GP PPC, portaveus a la 
CARPA

Proposta de resolució sobre el finançament del Consorci Sanitari de 
Terrassa
250-00435/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per al finan-
çament adequat del Consorci Sanitari de Terrassa, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons dades aportades per la direcció en funcions del Consorci Sanitari de 

Terrassa (CST) tancament de l’exercici de 2015 d’aquest consorci s’ha fet amb un 
dèficit de 5 milions d’euros, i la previsió del tancament de 2016 és de de 8 milions 
d’euros més de dèficit i un deute acumulat històric d’uns 33 milions d’euros. Aques-
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ta situació no és nova al CST ja que des de el 1988 tots els tancaments d’exercicis 
anuals han estat negatius. Davant d’aquesta situació el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya ha exigit al CST l’elaboració d’un pla d’Empresa de via-
bilitat, que necessàriament ha d’incloure noves retallades en els drets laboral dels 
professionals.

Aquestes retallades de drets laborals, plantejades com a reorganització dels 
temps de treball, poden significar en determinats àmbits la desaparició de l’estruc-
tura de docència i recerca de l’Hospital. A banda de la injustícia de tornar a carre-
gar sobre les esquenes dels treballadors i treballadores d’aquesta empresa pública 
la mala gestió de la direcció del centre, les conseqüències de decisions estratègi-
ques errònies preses en el passat, i la retallada de recursos públics aportats des del 
CatSalut durant els darrers anys (retallada d’uns 40 milions d’euros en els darrers 
5 anys)

Segons càlculs del comitè d’empresa del CST, des de l’any 2010 el cost total de 
la retallada de salaris i DPOs patides per la plantilla pràcticament arriba als 37 mi-
lions d’euros.

Considerem que la solució a l’actual situació del CST no ha de passar per més re-
tallades a les condicions dels/les treballadors/es. Les solucions haurien d’establir-se 
a partir d’un finançament adequat per a garantir uns serveis sanitaris públics i de 
qualitat. I sobretot a partir d’un procés d’investigació i aclariment respecte la gestió 
efectuada i la responsabilitat que tenen determinades decisions de gestió en la situa-
ció actual del CST.

Davant d’aquesta situació l’Ajuntament de Terrassa i el de Rubí han aprovat mo-
cions en els seus plens reclamant finançament, transparència, i un pla de viabilitat que 
tingui en compte també la veu del municipalisme de la zona de referència d’aquest 
consorci públic.

Pels motius expressats el grup parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot proposa 
al Parlament l’adopció de la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya reclama al Govern de la Generalitat que: 
1. Es comprometi a resoldre al situació d’infrafinançament del Consorci Sanitari 

de Terrassa, amb un pla calendaritzat que també inclogui els recursos per eixugar el 
dèficit històric acumulat.

2. Exigeixi a la direcció del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) un pla de viabi-
litat, treballat conjuntament amb els ajuntaments de la seva zona de referència així 
com amb els representats dels treballadors i treballadores del Consorci, que no es 
basi en noves retallades de salaris ni de drets laborals dels treballadors/es del CST. 
Informar a la Comissió de Salut del Parlament del pla adoptat.

3. Obri una investigació per depurar les responsabilitats de gestió i de decisions 
estratègiques errònies que han portat al CST a la situació que està vivint.

4. Elabori un informe sobre l’estat de la sanitat a la zona de Terrassa que contin-
gui un mapa dels recursos de salut existents, els concerts del CatSalut, les externa-
litzacions i subcontractacions de serveis (serveis generals o productes intermedis), la 
gestió de les llistes d’espera, les retallades fetes i els resultats de salut. L’objectiu és 
clarificar si els recursos existents a la zona terrassa són suficients, quina és l’eficàcia 
dels recursos destinats i si estan ben distribuïts en el territori.

5. Destini, com a mínim, la partida que ja no es pagarà a HGC i Clínica Vallès, 
als hospitals públics del Vallès Occidental que hauran d’absorbir aquesta activitat 
que ja no serà derivada.

6. Fixi que aquesta ampliació de dotació pressupostària per als hospitals públics 
del Vallès Occidental es destini, principalment, a incrementar la dotació de perso-
nal per a poder així reobrir llits, quiròfans i plantes per absorbir aquesta activitat.
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7. Estudiar solucions per al personal dels centres als quals es retiri aquesta acti-
vitat i que en pugui resultar afectat.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 
de juny, del règim electoral general
270-00003/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 13.05.2016 al 27.05.2016).
Finiment del termini: 30.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2016, sobre el Consorci 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona, corresponent al 2013
258-00008/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 26078 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 7/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Consorci Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona, exercici 2013.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 5 de maig de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic Major

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

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 13.05.2016 al 03.06.2016).
Finiment del termini: 06.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/170221.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/170221.pdf
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4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00001/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 25739 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comunica que el re-
presentant del Grup Parlamentari de Junts pel Sí a l’Intergrup per la Pau i la Lliber-
tat al Sàhara és el diputat Josep Maria Forné i Febrer.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 32/XI, sobre les conseqüències 
de les inundacions produïdes a Agramunt el novembre del 2015
290-00020/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 25965 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 32/XI, sobre les 
conseqüències de les inundacions produïdes a Agramunt el novembre del 2015 (nú-
mero de tramitació 290-00020/11), us trameto, en document annex, la informació 
facilitada per la Direcció General de Protecció Civil.

Barcelona, 2 de maig de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El passat dia 13 d’abril de 2016 vaig comparèixer davant la Comissió d’Interior 

del Parlament de Catalunya per informar a bastament sobre les inundacions que es 
van produir a Agramunt (Urgell) el dia 3 de novembre de 2015 i l’avaluació feta pels 
serveis d’emergència.

Com a complement de la compareixença esmentada, s’adjunta, en annex, un in-
forme amb la seqüència detallada dels fets, amb les mesures adoptades i l’abast dels 
avisos i alertes emesos.

Finalment, quant a les propostes de millora, comunicar que, tal i com es va infor-
mar en seu parlamentària, s’ha endegat un procés de revisió profunda de tots els plans.

Joan Delort Menal, director general de Protecció Civil

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 20/XI, sobre els pressupostos i 
les mesures fiscals i financeres
390-00020/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016

Control del compliment de la Moció 21/XI, sobre la política fiscal i 
pressupostària
390-00021/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016

Control del compliment de la Moció 22/XI, sobre les polítiques de 
seguretat
390-00022/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016

Control del compliment de la Moció 23/XI, sobre el millorament de 
l’atenció sanitària
390-00023/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016

Control del compliment de la Moció 24/XI, sobre el model universitari
390-00024/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016
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Control del compliment de la Moció 25/XI, sobre les polítiques de 
joventut
390-00025/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre l’escrit 
del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a 
l’incompliment de la Llei del règim d’incompatibilitats dels alts 
càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya per part de 
l’exdirector de Televisió de Catalunya i la incoació del procediment 
administratiu sancionador corresponent per part del Departament
354-00054/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Governació, Admi-
nistracions Públiques i Habitatge, en la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge sobre l’escrit del director 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a l’incompliment de 
la Llei del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat de Catalunya per part de l’exdirector de Televisió de 
Catalunya i la incoació del procediment administratiu sancionador 
corresponent per part del Departament
355-00028/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en 
la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.
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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

Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016
334-00025/11

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 26013 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència: Mesa del Parlament, 10.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 3 de maig de 2016, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la Proposta d’acord 

del Govern pel qual s’aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 
2016.»

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 3 de maig de 2016.

Acord GOV/51/2016, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Pla anual  
de cooperació al desenvolupament per al 2016
L’article 9 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolu-

pament, estableix que els plans anuals de cooperació al desenvolupament són l’ins-
trument de programació 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.

Aquest mateix precepte estableix que la direcció general competent en matèria 
de cooperació al desenvolupament ha d’elaborar el projecte del pla anual. La for-
mulació definitiva correspon al conseller o consellera competent en matèria d’actua-
cions exteriors, que, amb les preceptives consultes prèvies, entre altres als 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 de ser presentat al Parlament perquè en tingui 
coneixement i el pugui debatre.

El Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 és el segon pla anual 
del quart cicle de planificació d’aquesta política pública, cicle que es va iniciar amb 
l’entrada en vigor del Pla Director de cooperació al desenvolupament 2015-2018, 
aprovat mitjançant la Resolució 1030/X, de 22 d’abril del 2015, del Parlament de 
Catalunya (DOGC núm. 6907, de 7 de juliol de 2015).

La proposta del Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 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 titular del Departament d’Afers i Relacions Institu-
cionals i Exteriors i Transparència, el Govern 

Acorda: 
1. Aprovar el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016, que s’ad-

junta com 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-
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ment per al 2016» que es podrà consultar a través de la pàgina web http://coopera-
ciocatalana.cat, en el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència.

3. Disposar que es presenti aquest Pla al Parlament perquè en tingui coneixement 
i el pugui debatre.

Barcelona, 3 de maig de 2016
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern

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

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2255/2016, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra els articles 1, 4, 9.1, 11 i 12 de la Llei 14/2015, 
del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació 
de normes tributàries i de la Llei 3/2012
381-00003/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 26549 / Provisió del president del TC del 09.05.2016

Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Recurs d’inconstitucionalitat 2256/2016, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra l’article 19.6 de la Llei 16/2015, del 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels govern locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
381-00004/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 26550 / Provisió del president del TC del 09.05.2016

Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

Recurs d’inconstitucionalitat 2257/2016, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra els articles 33, 36 (apartats 1 a 4), 39, 40, 41, 
44, i 59 a 64, de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes
381-00005/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 26551 / Provisió del president del TC del 09.05.2016

Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016.

http://cooperaciocatalana.cat
http://cooperaciocatalana.cat

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat i l’oferta educativa a Sant Feliu de Llobregat
	250-00148/11
	Retirada



	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 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
	202-00018/11
	Esmenes a la totalitat

	Proposició de llei electoral de Catalunya
	202-00023/11
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en matèria audiovisual
	202-00026/11
	Presentació: GP SOC

	Proposició de llei de mesures urgents de protecció dels més desafavorits amb relació a l’accés als subministraments bàsics
	202-00027/11
	Presentació: GP C’s


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la difusió de continguts a través de la freqüència 92.5 de la FM
	250-00131/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el manteniment de la llera de la Tordera
	250-00235/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball interdepartamental per a fer front a la no-graduació en ESO
	250-00354/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida
	250-00356/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els agregats interins de les universitats públiques
	250-00357/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’estudi de l’evolució de les desigualtats a Catalunya
	250-00358/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per a la diversitat cultural
	250-00359/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’accés de les lesbianes a les tècniques de reproducció assistida
	250-00360/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del CAP Pubilla Casas, de l’Hospitalet de Llobregat
	250-00361/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el control dels mosquits i la mosca negra a les Terres de l’Ebre
	250-00362/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals dels treballadors dels equipaments culturals
	250-00363/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els càrrecs electes perseguits per haver donat suport a la Resolució 1/XI
	250-00364/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola El Despujol, de les Masies de Voltregà
	250-00365/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la presència de menors en situació de desemparament a Barcelona
	250-00366/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la defensa de la indústria càrnia
	250-00367/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la freqüència d’aturades dels trens de rodalies a Viladecans
	250-00368/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la creació d’un servei d’urgències pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni
	250-00369/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la concertació de les places de la residència per a gent gran de Batea
	250-00370/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per la talidomida
	250-00371/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les denominacions d’origen protegides de l’oli d’oliva
	250-00372/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir l’accidentalitat a la carretera B-124
	250-00373/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els centres escolars de Rubí
	250-00374/11
	Rectificació del text presentat
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adequació dels hospitals infantils
	250-00375/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els trens Avant entre Lleida i Barcelona
	250-00376/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la incorporació de superfície de regadiu al canal Segarra-Garrigues
	250-00377/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració del reglament de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana
	250-00378/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres de remodelació, ampliació i millorament dels centres escolars
	250-00379/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Bruguers, de Gavà
	250-00380/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la transformació de l’Escola Gavà Mar en institut escola
	250-00381/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la prohibició del glifosat i altres herbicides de síntesi
	250-00382/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del nou centre d’atenció primària de Vilafranca del Penedès
	250-00384/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les exportacions d’armes a països que vulneren el dret internacional
	250-00385/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció primària i continuada a les Terres de l’Ebre
	250-00386/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució d’adhesió a l’Aliança Mar Blava
	250-00387/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el canal sobreeixidor del riu Daró al pas per la Bisbal d’Empordà
	250-00388/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un col·lector a la Bisbal d’Empordà
	250-00389/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració de pressupostos desagregats per al tram d’edat de zero a disset anys
	250-00390/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
	250-00391/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència de pas dels autobusos de la línia que passa per Alcoletge
	250-00392/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la mort de l’activista sahrauí Brahim Saika
	250-00393/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la regulació de la fauna salvatge al Bosc de Poblet
	250-00394/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’agenda 2030 de l’ONU
	250-00395/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’assetjament a menors
	250-00396/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les escoles concertades que separen per sexe
	250-00397/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la contractació de falsos autònoms
	250-00398/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre la protecció de les oliveres a les Terres de l’Ebre
	250-00399/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
	250-00400/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
	250-00401/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
	250-00402/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre la contractació de serveis d’assessorament jurídic pels centres sanitaris
	250-00403/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució sobre l’educació financera a les escoles
	250-00404/11
	Presentació: GP CUP-CC

	Proposta de resolució sobre la formació professional
	250-00405/11
	Presentació: GP CUP-CC

	Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat
	250-00406/11
	Presentació: GP JS

	Proposta de resolució sobre el programa «Educació financera a les escoles de Catalunya»
	250-00407/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució de mesures de sensibilització sobre la reforma horària
	250-00408/11
	Presentació: David Bonvehí i Torras, del GP JS, Inés Arrimadas García, del GP C’s, Ferran Pedret i Santos, del GP SOC, Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP, Xavier García Albiol, del GP PPC, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC

	Tramitació pel procediment d’urgència
	Proposta de resolució sobre els psicòlegs clínics
	250-00409/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre l’adequació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a les conclusions de l’Informe de fiscalització 4/2015 de la Sindicatura de Comptes
	250-00410/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució sobre la carretera L-702 al pas per Puigverd de Lleida
	250-00411/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre la carretera B-500
	250-00412/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre el mecenatge cultural
	250-00413/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre la revisió de la concessió d’ajuts per als menjadors escolars
	250-00414/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre l’autorització legal per a caçar espècies animals no autòctones que han esdevingut plagues
	250-00415/11
	Presentació: GP PPC

	Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de desenvolupament de les infraestructures i dels serveis dels polígons industrials de Castellar del Vallès
	250-00416/11
	Presentació: GP PPC

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola Ernest Lluch de L’Hospitalet de Llobregat
	250-00417/11
	Presentació: GP PPC

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola Paco Candel de L’Hospitalet de Llobregat
	250-00418/11
	Presentació: GP PPC

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Gavà
	250-00419/11
	Presentació: GP PPC

	Proposta de resolució sobre la creació d’una escola oficial d’idiomes a Gavà
	250-00420/11
	Presentació: GP PPC

	Proposta de resolució sobre la creació d’una prestació social per a persones amb malaltia mental i situació de vulnerabilitat social
	250-00421/11
	Presentació: GP PPC

	Proposta de resolució sobre la creació d’una casal per a la gent gran al barri del Pedró de Cornellà
	250-00422/11
	Presentació: GP PPC

	Proposta de resolució sobre les funcions de l’oficina temporal dels Mossos d’Esquadra a Aitona
	250-00423/11
	Presentació: GP PPC

	Proposta de resolució sobre la platja de Pals
	250-00424/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució sobre la formació professional dual
	250-00425/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre l’increment del pressupost del programa Salut i Escola
	250-00426/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució sobre la transparència en el sistema sanitari
	250-00427/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució sobre la transparència i el control ètic en el sistema sanitari
	250-00428/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució sobre la precarietat laboral en el sistema sanitari
	250-00429/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució sobre la personalitat jurídica i el pressupost de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	250-00430/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució sobre la gestió i el pressupost de l’atenció primària i comunitària
	250-00431/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució sobre el canvi de nom i la rectificació de la menció registral del sexe dels menors transsexuals en el Registre Civil
	250-00432/11
	Presentació: GP JS

	Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de BIC Graphic
	250-00433/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre el sector coniller
	250-00434/11
	Presentació: GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC

	Proposta de resolució sobre el finançament del Consorci Sanitari de Terrassa
	250-00435/11
	Presentació: GP CSP


	3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	270-00003/11
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.30. Altres tramitacions
	3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2016, sobre el Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona, corresponent al 2013
	258-00008/11
	Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
	Termini per a demanar la presentació de l’informe



	4. Informació
	4.48. Intergrups parlamentaris
	Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
	413-00001/11
	Designació de membres


	4.50. Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01. Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 32/XI, sobre les conseqüències de les inundacions produïdes a Agramunt el novembre del 2015
	290-00020/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02. Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 20/XI, sobre els pressupostos i les mesures fiscals i financeres
	390-00020/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 21/XI, sobre la política fiscal i pressupostària
	390-00021/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 22/XI, sobre les polítiques de seguretat
	390-00022/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 23/XI, sobre el millorament de l’atenció sanitària
	390-00023/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 24/XI, sobre el model universitari
	390-00024/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 25/XI, sobre les polítiques de joventut
	390-00025/11
	Designació de la Comissió competent


	4.53. Sessions informatives i compareixences
	4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre l’escrit del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a l’inc
	354-00054/11
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre l’escrit del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a l’incompliment de la
	355-00028/11
	Acord de tenir la sessió informativa


	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
	Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016
	334-00025/11
	Presentació: Govern de la Generalitat


	4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
	Recurs d’inconstitucionalitat 2255/2016, interposat pel president del Govern de l’Estat contra els articles 1, 4, 9.1, 11 i 12 de la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Lle
	381-00003/11
	Coneixement i acord de compareixença del Parlament

	Recurs d’inconstitucionalitat 2256/2016, interposat pel president del Govern de l’Estat contra l’article 19.6 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels govern locals de
	381-00004/11
	Coneixement i acord de compareixença del Parlament

	Recurs d’inconstitucionalitat 2257/2016, interposat pel president del Govern de l’Estat contra els articles 33, 36 (apartats 1 a 4), 39, 40, 41, 44, i 59 a 64, de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
	381-00005/11
	Coneixement i acord de compareixença del Parlament






