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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
202-00009/10

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

D’acord amb l’article 15.3 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular, s’acorda reprendre el procediment legislatiu amb el tràmit d’esmenes a l’articu-
lat i obrir un termini de 15 dies hàbils per a la seva presentació.
Termini: 15 dies hàbils (del 04.12.2015 al 28.12.2015).
Finiment del termini: 29.12.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.12.2015.

N. de la r.: Aquesta Proposició de llei es va publicar en el BOPC 261/10, del 17 de febrer 
de 2014, a la pàgina 47.

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

3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat

Procediment per a elegir els senadors que han de representar la 
Generalitat al Senat
280-00001/11

NOMBRE DE SENADORS PER GRUP PARLAMENTARI

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de desembre de 2015, escoltada la 

Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 171.2 del Reglament, ha acordat de 
distribuir el nombre de senadors que corresponen proporcionalment a cada grup parla-
mentari pel sistema de les majors restes, que dóna la distribució següent: 

GP de Junts pel Sí 4

GP de Ciutadans 1

GP Socialista 1

GP de Catalunya sí que es Pot 1

GP del Partit Popular 1

GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent -

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2015
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Finiment del termini: 09.12.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.12.2015.

http://www.parlament.cat/document/bopc/52332.pdf#page=47
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica
250-00010/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat, Hortènsia Grau Juan, 

diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolu-
ció següent per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament.

Exposició de motius
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de juliol de 2015, va aprovar la Llei 

24/2015 de mesures urgents per a fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica.

Aquesta llei tracta precisament de mesures urgents perquè Catalunya és, entre les 
comunitats autònomes de l’Estat espanyol, una de les més afectades per la crisi econò-
mica on, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots 
els membres a l’atur, i 95.000 d’aquestes llars no perceben cap ingrés. Aquesta situació 
d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge, essent el sobreen-
deutament hipotecari una de les problemàtiques més punyents.

Precisament per aquesta urgència la pròpia llei estableix obligacions i calendaris, es-
sent de tres mesos el de la regulació per reglament de diversos aspectes de la llei.

Havent transcorregut més temps des d’aquesta data fixada per la llei sense que 
aquest reglament hagi estat presentat pel Govern, es fa imprescindible una revisió de les 
obligacions i els terminis que fixa la pròpia llei donat que, des de la seva aprovació, se 
segueixen produint situacions de desnonaments i de desemparament de les famílies que 
es troben en les situacions descrites en el text legal.

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

Proposta de resolució
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya presentarà de manera immediata, a 

l’aprovació d’aquesta resolució a la comissió parlamentària corresponent, les disposi-
cions necessàries per fer efectius els següents aspectes de la Llei 24/2015: 

a) El desplegament reglamentari dels mecanismes per a poder executar els procedi-
ments extrajudicials a la resolució de situacions de sobreendeutament a què fa referèn-
cia l’article 2 de la llei, especialment el reglament de funcionament de les comissions de 
sobreendeutament.

b) El desplegament reglamentari de les mesures per a evitar els desnonaments que 
puguin produir una situació de manca d’habitatge a què fa referència l’article 5 de la llei 
i, de manera especial: 

b1) L’habilitació dels fons econòmics necessaris per als ajuts que evitin el llança-
ment en casos de lloguer, dret reconegut a l’article 5.5.

b2) L’impuls, concreció i implementació dels convenis entre les administracions lo-
cals i la Generalitat per poder fer efectiva la garantia del reallotjament adequat de per-
sones en risc d’exclusió residencial, d’acord amb el que estableix l’article 5.6

c) El desplegament reglamentari de les mesures per evitar la pobresa energètica a 
què fa referència l’article 6, especialment l’elaboració de protocols per als serveis so-
cials i l’establiment dels acords o convenis amb les companyies de subministrament de 
serveis a què fan referència els articles 6.2 i 6.3, respectivament.

d) La definició dels llindars màxims de despeses destinades a habitatge habitual 
i subministraments bàsics i els topalls en funció de la zona de residència geogràfica 
d’acord amb el que estableix l’article 8.
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2. El Govern de la Generalitat de Catalunya proveirà els fons necessaris per resoldre 
al llarg de l’any 2015 les situacions d’emergència que descriu la llei i preveurà la partida 
pressupostària necessària i suficient per poder desenvolupar completament la llei en els 
propers pressupostos de la Generalitat.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2015
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, Hortènsia Grau Juan, diputats, 
GP CSP

Proposta de resolució sobre el reflex de la pluralitat de la societat catalana 
a Diplocat
250-00011/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 524 i 651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant el Ple del Parlament.

Exposició de motius
Ciudadanos en anteriores legislaturas ha solicitado la supresión de Diplocat por su 

elevado coste económico, por el solapamiento de sus actividades con otros organismos de 
prestigio internacional y europeo ubicados en Cataluña (por ejemplo CIDOB, IBEI) que 
tienen una sólida trayectoria, pero sobre todo, por su marcada línea a favor de la secesión 
sin apenas tener en cuenta otras sensibilidades, no minoritarias, de la sociedad catalana.

En este sentido, Diplocat, de acuerdo con sus Estatutos (Decret 149/2012, de 20 de 
noviembre), tiene entre los seis objetivos estratégicos: 

«Artículo 2.2.3 y 5
– Fomentar el conocimiento de Cataluña y sus activos y valores únicos en el exterior.
– Impulsar la participación de la sociedad civil catalana en las actividades de diplo-

macia pública.»
Asimismo, son funciones de Diplocat las siguientes: 
«– Recabar, tratar y difundir de forma adecuada la información sobre los ámbitos de 

su interés de la cual disponga por todos los medios a su alcance.»
Diplocat no está cumpliendo con las funciones encomendadas en sus propios esta-

tutos de mostrar el carácter plural de la sociedad catalana a nivel internacional y de dar 
una información no sesgada de lo que Cataluña es actualmente.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Instar a Diplocat a adoptar todas las medidas pertinentes para que tanto en sus 

páginas web (http://www.diplocat.cat/es y www.cataloniavotes.eu) como en los semina-
rios, talleres u otras iniciativas que pudiera llevar a cabo, aquí en Cataluña o en el exte-
rior, esté reflejada la pluralidad de la sociedad catalana.

2. Adoptar todas las medidas pertinentes para permitir en las actividades de Diplo-
cat un reflejo proporcional al resultado alcanzado por las distintas formaciones políticas 
el pasado 27 de septiembre, dado que es donde mejor se representa la pluralidad de la 
sociedad catalana. Diplocat debe reflejar las distintas posiciones en materia de acción 
exterior de las diferentes formaciones políticas, y en este sentido esta pluralidad debe 
trasladarse a todos aquellos organismos que, como Diplocat, se dedican a internaciona-
lizar lo que es Cataluña.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 

http://www.diplocat.cat/es
http://www.cataloniavotes.eu
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Proposta de resolució de condemna del tractament que el documental 
«L’endemà», emès el 17 de desembre de 2014 per TV3, fa de la violència 
masclista
250-00012/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 527 i 651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant el Ple del Parlament.

Exposició de motius
La película L’endemà se inicia con los periodistas Mònica Terribas, Jordi Basté y 

otros haciendo un llamamiento al casting de la película desde los medios públicos y 
subvencionados. A partir de ahí, el leitmotiv que la articulan son: 

a) una joven (Cataluña) que quiere separarse de un hombre (España) que la anula y 
no la tiene en cuenta y este hombre le niega totalmente esa posibilidad y 

b) unos jóvenes van construyendo una estructura de andamios.
En los minutos mostrados a continuación se representan las siguientes escenas
00:30 El joven maltratador que representa a España juega con un tren eléctrico 

como si fuera un niño caprichoso e inconsciente. Llega la chica (Cataluña) y le afea que 
se haya comprado otro tren cuando no llegan ni a pagar el alquiler. Él repite que le hace 
mucha ilusión.

00:39:30. La chica-Cataluña es humillada en una cena de amigos. Ella es la que más 
aporta a la cena, una bandeja enorme de dulces de crema catalana. Los demás llevan 
menos pero tienen los platos más llenos. Todos se burlan de ella y cuando decide irse, el 
chico (España) se lo impide de mala manera.

00:42. Otro nuevo teatrillo de los cuatro jóvenes protagonistas. El chico-España en-
carna la economía especulativa y dice que «el dinero no se gana trabajando». El chico ca-
talán ha estudiado, se ha formado, sabe idiomas y solo quiere un trabajo y cobrar por ello.

00:42:35. La chica-Cataluña aparece vestida de prostituta y le dice al buen chico ca-
talán «yo también he tenido que vestirme para trabajar: vivimos en España».

00:43. Una voz en off dice que los negocios se hacen las decisiones se toman y las 
obras públicas se otorgan en el palco (del Bernabeu). Otra de las chicas, la que es «char-
nega», aparece también como una prostituta y le dice al buen chico catalán: «viven en 
España, monada, no te olvides». Ese «no te olvides» se repite en eco.

00:53:45 - 00:56:50. Lamentable metáfora en la que la chica-Cataluña abandona de-
finitivamente al chico-España. Aparece el concepto derecho a decidir. Ella es compren-
siva, se ofrece para que sea él quien decida qué se lleva cada uno, mientras que él es 
violento y rompe un libro.

01:24:25. La chica-Cataluña y el chico-España se vuelven a encontrar. A ella le van 
muy bien las cosas, él se ha modernizado y le quiere contar un proyecto. Ella dice que 
no va a volver con él pero que piensa apoyarlo en todo lo que él quiera porque han sido 
muchos años juntos.

Per estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya 
1. Condena y rechaza la instrumentalización política que en el documental L’en-

demà, emitido el día 17 de diciembre de 2014 en TV3, se hace de la violencia machista.
2. Condena y rechaza igualmente el uso frívolo que se hace de un drama que afecta 

a tantas mujeres y familias.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe relatiu a la 
incorporació als llibres de text d’un glossari de termes bàsics en castellà, 
anglès i francès
250-00013/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 528 i 651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 164 y 165 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución para que sea 
sustanciada en el Pleno del Parlamento.

Exposición de motivos
La Consellera de Ensenyament ha declarado que, a partir del curso que viene, los 

libros de texto incorporarán un glosario con los términos básicos de cada asignatura 
en castellano, inglés y francés. La Consellera afirmó que se disponía a formalizar un 
acuerdo con el Gremi de Llibreters para que los libros de texto cuenten con un anexo 
que contenga la terminología en los tres idiomas citados. Teniendo en cuenta que el ob-
jetivo de esta iniciativa sería ayudar a que el alumnado alcance un nivel de competencia 
suficiente en castellano, inglés y/o francés, seguramente la medida se implanta previa 
consideración de su efectividad pedagógica y teniendo en cuenta las cuestiones organi-
zativas que deban aplicarse.

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en sede par-

lamentaria un informe sobre pormenorizado sobre esta medida, incluyendo informa-
ción sobre, entre otros, los aspectos siguientes 

1. ¿Qué especialistas en educación han sido los asesores de esta propuesta? 
2. ¿En qué otros lugares del mundo se ha llevado a cabo con éxito? 
3. ¿Se va a aplicar en Educación Primaria y en Secundaria? 
4. ¿Cuántos profesores y maestros tienen un B2 en inglés y en francés, requisito im-

prescindible para poder evaluar actividades en otra lengua? 
5. ¿Cuántos profesores tienen formación en AICLE (Aprendizaje Integrado de Con-

tenidos y Lenguas Extranjeras? 
6. ¿Cómo se va a evaluar la implantación de la medida? 
7. ¿Cómo se va a garantizar que de verdad se hace uso del anexo para reforzar el co-

nocimiento de idiomas? 
8. ¿Qué máximo y qué mínimo de horas está previsto que se dediquen al aprendizaje 

de la terminología en otros idiomas? 
9. ¿Qué pasa si en un centro la mayoría de profesores se niegan a hacerlo por no ser 

su especialidad y no tener preparación suficiente? 
10. ¿Se va a dejar a la libertad de los centros o de los profesores el que enseñen voca-

bulario en alguno o alguno de los idiomas contenidos en el anexo? 
11. ¿Se ha calculado cuál va a ser el incremento del coste de los libros de texto para 

las familias?
12. ¿Se va a dar un tratamiento docente diferenciado al vocabulario en castellano 

respecto al de las dos lenguas extranjeras?

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb relació a l’educació bilingüe en els grups de dos 
alumnes de l’Escola Pia Santa Anna, de Mataró
250-00014/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 529 i 651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 164 y 165 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución para que sea 
sustanciada en el Pleno del Parlamento.

Exposición de motivos
En Mataró (Maresme) el pasado 14 de mayo diversos dirigentes y concejales de al-

gunos partidos políticos catalanes protagonizaron una concentración para reclamar el 
desacato a una sentencia judicial del TSJC que ordena a la Escuela Pia Santa Anna de 
esta localidad a impartir educación bilingüe en las clases de dos alumnos. Dicha sen-
tencia obliga a dicho centro educativo a impartir, al menos, un 25% de las clases en cas-
tellano en los grupos de dos niños de una familia matriculados en ese colegio. Tras los 
hechos acontecidos el pasado 14 de mayo, la familia valora renunciar al derecho que le 
han reconocido los tribunales.

Este acto contó con representantes de partidos políticos como CiU, ERC, ICV y la 
CUP, con la representación de Som Escola, así como la AMPA del centro. En dicha 
concentración, lejos de tratar temas exclusivamente educativos o lingüísticos, se mos-
traron varias «esteladas», carteles instando a la desobediencia, y pancartas de los parti-
dos independentistas.

Igualmente, un miembro de CiU en Mataró, el Sr. Oriol Abelló Garcia, publicó en 
su cuenta de Facebook consignas como la siguiente: «Gracias padres del alumno. Des-
pués, si su hijo se queda solo en la hora del patio, no es culpa de los otros sino de uste-
des, que están a favor de que se haga un apartheid o como en los EEUU hicieron con los 
negros». Esto podría suponer una invitación al aislamiento y al boicot contra los niños 
cuyas familias han solicitado la educación bilingüe en Cataluña.

Estos hechos son solo una muestra más del llamamiento, realizado y consentido des-
de las instituciones públicas catalanas, a movilizarse para defender la inmersión lingüís-
tica escolar obligatoria exclusivamente en catalán y acabar con el bilingüismo escolar.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar el derecho de cualquier fa-

milia a que sus hijos reciban una educación bilingüe, como así han reconocido los tri-
bunales.

2. Garantizar que se adoptan todas las medidas necesarias en relación a la sentencia 
judicial sobre la Escuela Pia Santa Anna de Mataró y exigir el cumplimiento de la lega-
lidad y la neutralidad política en dicho centro educativo.

3. Comparecer de forma inmediata en el Parlament, mediante la Consellera d’En-
senyament, Honorable Sra. Irene Rigau, e informar sobre la posición del Govern de la 
Generalitat en relación a la aplicación de la sentencia obliga a dicho centro educativo a 
impartir, al menos, un 25% de las clases en castellano en los grupos de dos niños de una 
familia matriculados en ese colegio, y también sobre las sentencias que afectan al resto 
de centros educativos catalanes.

4. Elaborar un informe de seguimiento, al finalizar el tercer bimestre escolar, de to-
das las escuelas afectadas por sentencias judiciales a favor del bilingüismo escolar. Di-
cho informe contendrá un seguimiento de las experiencias educativas y de la aplicación 
de las sentencias judiciales, y se redactará con audiencia de los padres que solicitaron la 
educación bilingüe para sus hijos y del profesorado encargado de impartir las asignatu-
ras en castellano.
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5. Finalizado el curso escolar, efectuar en todos los centros educativos donde se apli-
quen sentencias de tribunales un informe de seguimiento de la experiencia educativa en 
dichos centros. Estos informes se realizarán con audiencia de los padres que solicitaron 
la educación bilingüe, a fin y efecto de conocer: si la aplicación de la sentencia se ha 
realizado a satisfacción de los padres; la valoración del profesorado que impartía asig-
naturas en castellano con aplicación de la medida.

6. Realizar, al finalizar la etapa educativa, un informe que valore la incidencia de 
la medida en el aprendizaje del castellano y del catalán con respecto a los grupos del 
mismo colegio en los que no se hubiera aplicado las sentencias que obligan a impartir la 
educación bilingüe, incluyendo una comparativa entre estos grupos.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el projecte de centre de dia i residència per a 
gent gran del parc Central de Sabadell
250-00015/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant el Ple del Parlament.

Exposició de motius
Els Serveis Socials, entesos com a dret fonamental, exigeixen una sensibilitat i aten-

ció prioritària i especial de les administracions per cobrir amb equitat i qualitat su-
ficient les necessitats dels sectors de la població als quals van dirigits i especialment 
quan es tracten de serveis destinats a la nostra gent gran.

Sabadell pateix històricament i estructuralment un dèficit de places públiques de re-
sidència i que es tracta d’una situació agreujada amb el pas del temps a causa de què la 
piràmide d’edat que cada vegada deixa més saldo de persones grans amb necessitats es-
pecífiques d’espais adequats i atencions.

Es tracta d’un sector de la societat que caracteritzat per la seva feblesa és susceptible 
de patir exclusió i marginalitat.

El dèficit de places públiques de residència, arran de la reivindicació plantejada pel 
moviment veïnal i entitats de jubilats i pensionistes de la ciutat (Plataforma d’Entitats 
per a la Residència Sector Sud de Sabadell), va ser reconegut per les administracions i 
que per pal·liar tan greu situació, el 2006 la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Sabadell van signar un conveni, per abordar el problema en què es contemplaven, entre 
altres mesures, la construcció d’un Centre de Dia i Residència Pública per la ciutat al 
Parc Central.

Aquest conveni fixava que l’ajuntament posaria a disposició de la Generalitat, els 
terrenys i llicències necessàries i la generalitat aportaria la dotació pressupostaria ne-
cessària (al 2006 va assignar 30.783.477€) per construir l’equipament.

Dels antecedents es desprèn que existeixen tots els elements necessaris per dur a 
terme el compromís adquirit: terrenys, llicència, projecte, dotació pressupostaria i resta 
pendent que la Generalitat porti a terme la licitació de les obres.

A data de novembre de 2015, nou anys desprès, sense cap explicació convincent, el 
projecte esta encallat per part de la Generalitat provocant una insostenible incertesa i 
inseguretat jurídica entre la ciutadania i un dany tan evident a la qualitat de vida de les 
persones a les quals esta destinat l’equipament.

En aquest sentit, cal recordar que és responsabilitat dels representants públics vetllar 
perquè els serveis bàsics com són els serveis socials siguin prestats amb suficiència i 
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adequadament i amb aquesta finalitat han de procurar els mitjans necessaris per assolir 
aquests objectius.

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. Elaborar i posar en marxa un calendari que contempli la licitació de les obres, el 

seu inici i finalització (per la qual cosa és imprescindible disposar de l’expedient).
2. Donar explicacions en seu parlamentària sobre l’ús final donat pel govern de la Ge-

neralitat als més de 30 milions d’euros assignats al seu moment per a aquest equipament.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la segregació de Bellaterra de Cerdanyola del 
Vallès
250-00016/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant el Ple del Parlament.

Exposició de motius
El pasado 11 de Septiembre de 2015 la EMD de Bellaterra, que forma parte del Mu-

nicipio de Cerdanyola del Vallès, en el que también se ubica la Universitat Autònoma de 
Barcelona, llevó a cabo un proceso de consulta a sus vecinos para iniciar el proceso de 
segregación del mismo. El proceso lo ganó el Sí con un resultado del 97%

En el pleno de Julio C’s había presentado una moción en el pleno de Cerdanyola 
para que no se realizase ese proceso consultivo, pues considerábamos que iba contra 
nuestra políticas de mejora en la gestión de las administraciones locales y contra la ra-
cionalización de las mismas, además de suponer un claro problema en la gestión muni-
cipal en la propia Bellaterra, y origen de generación de nuevos litigios, como los que se 
derivarían de la determinación de los límites municipales, ya que ambos futuros muni-
cipios querrían integrar en sus términos municipales a la UAB.

En ese pleno de Julio, la moción presentada por C’s fue rechazada por todos los par-
tidos del consistorio (ERC, CDC, ICV-EUIA, Compromís, PP) excepto C’s y PSC.

Tras el resultado el pasado 11 de Septiembre, la EMD ha pedido el traspaso in-
mediato de servicios que son actualmente gestionados por el ayuntamiento, como por 
ejemplo la policía municipal.

Ante estas peticiones, C’s volvió a presentar una moción en el pleno municipal del 
mes de octubre, en la que se instaba a declarar no válidos los resultados en la consulta 
realizada en Bellaterra y se pedía que se comunicara a la Generalitat y al Parlament la 
paralización de cualquier proceso de segregación iniciado por la EMD.

ERC presentó una moción similar en la que también se instaba al ayuntamiento de 
Cerdanyola a considerar también inválida esa consulta.

Ambas mociones, tras pasar por pleno y después de un proceso de negociación, aca-
baron convirtiéndose en una declaración institucional en la que se manifestaba en su 
punto 3 que Cerdanyola no era favorable a la segregación de Bellaterra.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Proposta de resolució
El Parlament de la Generalitat insta al Govern de la Generalitat a, siguiendo lo apro-

bado en el pleno de Octubre de 2015 del ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, muni-
cipio al que pertenece la EMD de Bellaterra:
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1. No iniciar o paralizar cualquier proceso de segregación de la EMD de Bellaterra 
2. Trabajar con la administración local para la creación de una comisión de segui-

miento del convenio establecido entre Bellaterra y Cerdanyola así como para la crea-
ción de una mesa de trabajo para la mejora del mismo.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció primària 
al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00017/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant el Ple del Parlament.

Exposició de motius
El barri de Can Llong de Sabadell ha reivindicat des de la seva creació un centre 

d’atenció primària. El seu creixement i la seva situació al nord de la ciutat requereix 
d’un centre d’atenció primària per no tenir que desplaçar població a altres centres allu-
nyats del barri.

El juny de 2011, el conseller de la Salut, Boi Ruiz i Garcia va assegurar que el pro-
jecte executiu de l’actuació corresponent estava redactat. I es va comprometre a execu-
tar l’obra en el marc d’un conveni amb l’ajuntament de Sabadell.

Tanmateix, l’Ajuntament de Sabadell es va comprometre a cedir els terrenys per la 
construcció del Centre d’Atenció Primària corresponent.

L’obra no es va realitzar el 2012.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de la Generalitat insta el Govern de la Generalitat a reprendre el pro-

jecte de construcció del CAP de Can Llong amb la finalitat de donar resposta a la de-
manda de serveis d’atenció primària de la població del barri de Can Llong de Sabadell.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola 
Ernest Lluch, a l’Hospitalet de Llobregat
250-00018/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant el Ple del Parlament.

Exposició de motius
En julio de 2015 se aprobó la Resolució 1143/X del Parlament de Catalunya, sobre la 

licitación del proyecto de construcción del edificio definitivo de l’Escola Ernest Lluch, 
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de l’Hospitalet de Llobregat, construcción que debe iniciarse en un solar que ofrece el 
Ayuntamiento de L’Hospitalet.

A día de hoy, no existe información al respecto ni tampoco ha salido publicado nin-
gún anuncio de licitación de obras, ya que es una simple instancia al Govern sin fecha 
ni calendario, con lo que no tenemos una fecha concreta de inicio de las obras.

En una situación similar se encuentra la escuela Paco Candel, también de L’Hospi-
talet que todavía no tiene fecha fijada para la construcción del nuevo edificio. En este 
caso, a finales de agosto de este año 2015 la Generalitat instaló un módulo prefabricado 
(barracón) para cubrir la demanda de plazas. Cabe resaltar que el Parlament aprobó en 
octubre de 2013 la instalación de nuevos módulos para esta escuela, que son los que se 
han instalado dos años después y por los que el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llo-
bregat ya ha denunciado el retraso.

Por otra parte, la escuela Frederic Mistral de la misma localidad dispone de edificio, 
pero tiene los tejados de uralita. Parece que el Govern se ha comprometido a retirar la 
uralita antes de septiembre de 2016.

Per estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Dar cumplimento de forma immediata a la Resolución 1143/X e iniciar la licita-

ción proyecto de construcción del edificio definitivo de l’Escola Ernest Lluch, de l’Hos-
pitalet de Llobregat.

2. Elaborar y poner en marcha un calendario para la construcción del nuevo edificio 
de la escuela Paco Candel de L’Hospitalet de Llobregat.

3. Informar sobre la situación de la escuela Frederic Mistral de L’Hospitalet y el ca-
lendario previsto para retirar los tejados de uralita de dicho centro.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el pagament dels honoraris del conciliadors i 
mediadors del Tribunal Laboral de Catalunya
250-00019/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución para que sea 
sustanciada en el Pleno del Parlament.

Exposición de motivos
La Resolución 1121/X del Parlament de Catalunya, aprobada el pasado mes de Julio 

de 2015 en la Comisión de Empresa i Ocupació, debatió sobre el Tribunal Laboral de 
Catalunya, y se acordó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios asistentes a 
dicha comisión lo siguiente: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complir el compromís adquirit en l’Acord pel diàleg social permanent, subscrit 

al març del 2014 en matèria de concertació social, amb l’objectiu de dotar les diverses 
instàncies de participació, mediació i resolució de conflictes dels recursos econòmics i 
materials necessaris per a dur a terme les respectives funcions dins el marc català de 
relacions laborals. Entre altres, l’Acord, en l’àmbit del Tribunal Laboral de Catalunya i 
per a consolidar-ne el funcionament i atendre les seves actuacions, proposa consignar 
una partida pressupostària nominativa específica i suficient en els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, per la qual cosa el Govern es compromet a garantir l’estabili-
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tat de les dotacions pressupostàries del Tribunal Laboral de Catalunya, sobre la base de 
la dotació de l’any 2014, mitjançant l’aprovació d’un acord pluriennal.

b) Complir els compromisos signats amb els agents socials d’abonar els honoraris 
deguts als conciliadors i mediadors del Tribunal Laboral de Catalunya corresponents a 
l’exercici del 2014 pendents de pagament per part del Departament d’Empresa i Ocu-
pació, que ascendeixen a 459.917,09 euros, mitjançant l’abonament de 300.000 euros 
abans que finalitzi el mes de juliol del 2015, i la quantitat restant, l’any 2016, mitjançant 
la dotació d’una partida consignada en els pressupostos de la Generalitat.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015»
Sin embargo, y a pesar de la literalidad del acuerdo b de dicha Resolución, de abo-

nar la cantidad de 300.000 € de los 459.917,09 € debidos por honorarios devengados de 
los Conciliadores y mediadores del Tribunal Laboral de Catalunya correspondientes al 
ejercicio 2014, no se han hecho efectivos dichos pagos.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern a cumplir con carácter inmediato la Re-

solución 1121/X del Parlament de Catalunya, sobre el Tribunal Laboral de Catalunya, 
referido al punto b) de dicha Resolución, consistente en abonar parte de los honorarios 
debidos a los Conciliadores y Mediadores de dicho Tribunal, correspondientes a los ho-
norarios devengados y no pagados del año 2014, en la cuantía de 300.000 €.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre la crisi 
en el sector de l’automoció
250-00020/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 633 i 688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant el Ple del Parlament.

Exposició de motius
El clúster de la indústria de l’automoció està conformat per empreses i centres de 

formació que aposten clarament per la R+D+I com a fórmula de creixement futur d’un 
sector que suposa el 10% del negoci del conjunt de la industria catalana

Aquesta aposta suposa un canvi important en el seu model de desenvolupament del 
negoci, que requereix el suport de les administracions autonòmica i estatal, assegurant 
que les inversions que hi ha previstes per a algunes de les empreses que conformen el 
sector com són Seat o Nissan es realitzin, tranquil·litzant a treballadors i treballadores 
de tot el sector implicat, que com sabem està constituït per una amplia oferta no només 
de fabricants, sinó subministradors i empreses de serveis associades.

Amb la situació creada per la crisis sobre manipulacions d’emissions contaminants 
dels motors a Volkswagen, estem vivint una greu situació d’incertesa, que es suma a les 
incerteses que el sector ja ve tenint a causa de tots els processos de deslocalització que 
el teixit industrial català ve patint aquests anys.

Creiem que el govern de la Generalitat no està fent front a la situació de risc a la que 
el sector i l’economia catalanes està fent front sense un suficient suport institucional.

Pensem que lluny de realitzar una política clara i eficient, que hauria de servir per 
mitigar una situació de risc com la que vivim, el govern, des de una posició irrespon-
sable, ha agreujat la situació de moltes empreses catalanes i dels seus treballadors, fent 
fugir capital i inversions cap a altres comunitats autònomes espanyoles, degut als tres 
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anys perduts en iniciatives per la separació de Catalunya de la resta d’Espanya i la frag-
mentació social que a Catalunya ha suposat, amb la conseqüent inestabilitat.

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 un grup de treball entre representants de la Conselleria d’Empresa i Ocupa-

ció, membres del sector de l’automoció i representants dels treballadors per definir un 
pla de mesures urgents per fer front a la crisis de desconfiança generada al sector, i que 
exemplifiquen els recents casos del grup Wolkswagen, Seat, Nissan o Valeo.

2. Obrir la participació a aquest grup de treball al Ministeri d’Industria, Comerç i 
Turisme i a altres sectors vinculats, tant catalans com d’altres comunitats autònomes 
d’Espanya, per coordinar estratègies en un àmbit de decisió més efectiu.

3. Treballar en solucions i compromisos que mitiguin les possibles deslocalitzacions 
que ja s’estan produint en tot el sector, des de Catalunya cap a altres comunitats autòno-
mes i des de Catalunya cap a altres ubicacions fora d’Espanya i fora de la Unió Europea 
i que assegurin les inversions que estan compromeses amb el sector pel 2016.

4. Informar a totes els grups parlamentaris de les conclusions del grup de treball.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la recuperació de la paga extraordinària del 
2012 i d’altres drets laborals dels treballadors públics
250-00021/11

PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

Reg. 652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Grana-

dos Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, por-
taveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Josep Enric Millo i Rocher, 
portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Anna Gabriel i Saba-
té, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant el Ple.

Exposició de motius
L’any 2012 el Govern de l’Estat va aprovar el RDL 20/2012, de 13 de juliol, de me-

sures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. A través 
d’aquest RDL s’establia amb caràcter de legislació bàsica per a totes les administracions 
públiques la suspensió de la paga extra del mes de desembre amb la previsió de reinte-
grament més endavant, i també la suspensió de diversos drets laborals: disminució de 
protecció en la incapacitat temporal, reducció de dies de permisos i vacances o l’elimi-
nació de mesures socials complementàries.

L’aplicació d’aquest Reial Decret Llei 20/2012 va significar a Catalunya l’anul·lació 
de mesures establertes pel Govern de la Generalitat amb anterioritat pels Acords de Go-
vern de 28 de febrer i 29 de maig de 2012 i, per tant, l’adopció de les retallades previstes 
pel RDL estatal, de forma que s’agreujava la situació precària per als treballadors pú-
blics a qui de nou se’ls exigia un important esforç individual i com a col·lectiu.

Aquests drets suspesos tant pel Govern de l’Estat com per la Generalitat de Catalu-
nya són drets laborals assolits i consolidats després d’anys de negociació col·lectiva. En 
alguns casos, drets assolits en successives negociacions col·lectives a canvi d’altres drets 
o a canvi de mesures establertes per l’administració catalana. En conseqüència, són 
drets que els Tribunals han considerat que poden quedar en suspens, però mai desapa-
rèixer per la decisió unilateral de l’empleador públic. De ser així, suposaria deixar buit 
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el contingut essencial de la negociació col·lectiva i la seva força d’obligat compliment 
reconeguda per la constitució espanyola.

A finals del 2014, el Govern Central va decidir per mitjà de l’aprovació d’un Reial 
Decret Llei el retorn d’una part de la paga suspesa el 2102 i el Govern de la Generalitat 
va reunir la Mesa General de Negociació i va acceptar la recuperació dels 44 dies de la 
paga extraordinària de desembre del 2012. Per aplicar aquest retorn el Govern va pu-
blicar l’Acord de Govern (Acord GOV/33/2015, de 10 de març) de manera que una part 
dels treballadors i treballadores de la Generalitat no han recuperat la totalitat dels 44 
dies meritats de la paga de 2012.

Al setembre del 2015 el Govern Central va aprovar el RDL 10/2015 d’11 de setem-
bre per retornar la resta de la paga del 2012 en els exercicis pressupostaris del 2015 i 
2016, un dia d’assumptes personals de forma generalitzada i els dies d’assumptes per-
sonal i vacances per raons d’antiguitat en la prestació de serveis que s’havien suprimit 
l’any 2012.

El Govern Central, la majoria de comunitats autònomes, diputacions i ajuntaments 
han iniciat negociacions per retornar la paga del 2012 i restituir la resta de drets elimi-
nats amb el RDL 29/2012. La quasi totalitat d’aquestes administracions ja han fet efec-
tiu el pagament d’aquesta paga i han establert un calendari per retornar els altres drets 
suspesos.

A Catalunya, el Govern de la Generalitat va reunir per primera vegada a la Mesa de 
la Funció Pública el 6 de novembre, i després de dues reunions més, no han plantejat 
cap proposta per retornar la paga del 2012 i els dies de permís i vacances per antiguitat 
ni cap calendari de negociació per tal de restituir la resta de drets suspesos.

I, és per aquests motius que els grups sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Deixar sense efectes l’Acord de Govern (Acord GOV/33/2015, de 10 de març) i no 

prendre d’altres que limitin o impedeixin la recuperació de la paga extraordinària de de-
sembre del 2012 als treballadors i treballadores públics de la Generalitat.

2. Convocar de manera urgent la Mesa de la Funció Pública per tal d’iniciar les ne-
gociacions que permetin arribar a un acord que retorni als empleats públics els drets 
suspesos: 

a) Presentar un calendari per recuperar la totalitat de la paga del 2012 en els exerci-
cis del 2015 i 2016 i dels dies de permís i vacances per raó d’antiguitat.

b) Presentar un calendari que estableixi el restabliment de la resta dels drets laborals 
i socials suspesos a través del RDL 20/2012 de 13 de juliol.

c) Presentar un calendari de pagament per les pagues eliminades els anys 2013 i 2014.
3. Donar compte a la Mesa del Parlament i als Grups Parlamentaris dels acords as-

solits en el si de la Mesa de la Funció Pública entre la Generalitat de Catalunya i els sin-
dicats representats en la mateixa.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s. Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC. 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP. Josep Enric Millo i Rocher, portaveu 
GP PPC. Anna Gabriel i Sabaté, portaveu GP CUP-CC 

Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament de 
centre de dia i residència per a gent gran del parc Central de Sabadell
250-00022/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raül Moreno Montaña, diputat, Pol Gibert Hor-

cas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
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164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant del Ple del Parlament.

Exposició de motius
A Sabadell el 18,04% de la població tenia 65 anys o més a gener de 2014, l’índex 

d’envelliment era del 110%, la xifra més alta de la comarca del Vallès Occidental, i l’ín-
dex de sobreenvelliment del 15%. A la comarca la mitjana de població major de 65 anys 
és del 15,25%, 85% d’índex d’envelliment, i el 14% de sobreenvelliment.

Durant el període 2000-2014 s’ha passat de 30.669 persones a les 36.380 a gener de 
2014, un increment de gairebé un 6%. Les projeccions realitzades pel Centre d’Estudis 
Demogràfics per l’Ajuntament de Sabadell apunten que en els propers anys el nombre 
de persones grans augmentarà amb major intensitat que els darrers anys. De fet, pel pe-
ríode 2010-2018 es preveu un increment del 12,8% (1,8% de mitjana anual). És a dir, de 
cara al 2018 se superarà la xifra de 39.000 persones grans a la ciutat.

El buit generacional ha comportat que mentre les taxes d’envelliment ha crescut 
lleugerament tot i que es manté en els darrers anys, les de sobreenvelliment s’han in-
crementat notablement. De fet, les taxes de sobreenvelliment durant el període 2000-
2009 van passar del 21,4% l’any 2000 al 29,2% l’any 2009. És a dir, prop d’una de cada 
quatre persones grans a Sabadell té 80 o més anys. Aquesta constatació té implicacions 
importants pel que fa a un augment de la prevalença de les situacions de dependència 
entre la gent gran, i també en el tipus de prestacions i serveis requerits. L’índex de de-
pendència de la gent gran a Sabadell és del 28%, el més alt del Vallès Occidental (23%).

Segons les dades del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Cata-
lunya al 2009, el Vallès Occidental era una de les comarques de la província amb menor 
cobertura pública de places: l’1,77%. L’objectiu de la Generalitat era assolir el 1,96% el 
2012. Força per sota de la majoria de comarques catalanes, que estan entre el 2 i el 4%. 
En l’actualitat hi ha 691 places en desenvolupament i estava previst promoure’n 571 pla-
ces per a 2012.

La Comissió de Benestar, Família i Immigració del Parlament de Catalunya va 
aprovar l’any 2011, per unanimitat, la Resolució 252/IX sobre la licitació de les obres de 
construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc Central on instava el Govern a 
«iniciar el procés de licitació de les obres de construcció de la residència i centre de dia 
Sabadell Parc Central abans de finalitzar l’any 2012.» 

L’any 2013, la licitació d’aquestes obres encara no s’havia produït. Per aquests mo-
tius, el Grup Parlamentari Socialista va presentar la Proposta de resolució sobre l’ad-
judicació de les obres de construcció de la Residència i Centre de Dia Sabadell Parc 
Central (tram. 250-00399/10) on es tornava a demanar l’inici immediat del procés d’ad-
judicació de les obres per a la construcció d’aquesta residència. Aquesta Proposta de 
Resolució va ser rebutjada a la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb els 
vots en contra dels Grups Parlamentaris de CiU i ERC.

El Projecte de Llei dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 
(tram. 200-00033/10) no incloïa els recursos necessaris per poder portar a terme aques-
tes obres, per això, des del Grup Parlamentari Socialista, i altres grups parlamentaris, 
van presentar esmenes demanant els recursos necessaris per a garantir l’inici de la cons-
trucció de la residència a Sabadell, que van ser rebutjades pels grups de CiU i ERC.

Així mateix, amb data 9/6/2015, a la Comissió de Benestar i família del Parlament 
es va portar a votació una proposta de resolució del Grup Parlamentari Socialista (tram. 
250-01440/10) que instava de nou el Govern de la Generalitat a l’inici de la licitació 
de les obres de la residència, que va ser rebutjada amb els vots en contra dels grups de 
CiU i ERC.

Des de l’any 2006, la comissió d’entitats de Sabadell Sud ha fet una llarga i inten-
sa reivindicació de la necessitat de la construcció de l’esmentada residència, donada la 
mancança objectiva de places de residència per a gent gran públiques a la ciutat de Sa-
badell.

Així mateix, l’Ajuntament de Sabadell, va iniciar l’any 2006 tots els tràmits per a la 
cessió dels terrenys on s’havia d’ubicar la residència, així com l’aprovació de tots els trà-
mits del projecte constructiu: 

− 29/04/2008: la Generalitat sol·licita documentació per tramitar el seu expedient.
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− Ple municipal 2/12/2008: s’aprova l’acord de cessió del terreny a la Generalitat i 
alteració jurídica de la qualificació de la finca a l’inventari. (notificat el 16/01/2009).

− 15/05/2009: es notifica a l’Ajuntament informe favorable d’acceptació de la cessió 
per la Direcció General d’Administració Local.

− 15/05/2009: la Junta de Govern Local va atorgar les llicències d’activitats i d’obra.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar immediata-

ment el procés de licitació de les obres per a la construcció i posada en funcionament de 
la Residència i Centre de Dia Sabadell Parc Central de Sabadell.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2015
Eva Granados Galiano, portaveu; Raül Moreno Montaña, Pol Gibert Horcas, diputats, 
GP SOC

Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent a les 
farmàcies
250-00023/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant el Ple del Parlament.

Exposició de motius
Les farmàcies catalanes estan patint problemes de liquiditat conseqüència dels im-

pagaments per part del Govern de la Generalitat. Això suposa problemes a l’hora de po-
der oferir el servei públic que s’exigeix a la professió en condicions de normalitat.

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 elaborar i presentar en 

seu parlamentària, en una propera sessió plenària, entre d’altres
1. Un calendari de pagament que inclogui les dates concretes de quan pensa el Go-

vern de la Generalitat pagar a les farmàcies el deute pendent, un cop s’ha autoritzat el 
FLA extraordinari per part del govern central.

2. El pla de calendarització del Govern per poder fer front als següents pagaments 
que hauran de rebre les farmàcies catalanes.

3. Informació sobre les previsions pressupostàries del Govern en funcions de cara a 
l’exercici pressupostari del 2016 per a poder fer front a tots els pagaments a les farmàcies.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre l’elaboració i presentació d’informes relatius 
a la rebaixa de la nota del deute feta per l’agència Fitch, al deute amb els 
municipis i als immobles venuts
250-00024/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant el Ple del Parlament.

Exposició de motius
L’agència de qualificació Fitch ha rebaixat la nota del bo de deute català al nivell de 

no-inversió o escombraria, arrel de l’aprovació per part del Parlament el 9 de novembre 
de 2015 de la proposta de resolució anomenada «de desconnexió» suspesa posterior-
ment pel Tribunal Constitucional.

Al mateix temps, el Govern de la Generalitat manté un deute notable amb molts 
ajuntaments catalans, que veuen perillar la qualitat de i la prestació de molts serveis pú-
blics municipals per la manca de liquiditat.

Tanmateix, hi ha informació difusa sobre el total d’ingressos que ha obtingut la Ge-
neralitat provinents de la venda d’immobles i de l’alienació de béns públics durant l’any 
2015.

Tot això és un reflex de la greu inestabilitat política i la preocupant inseguretat jurí-
dica a la que ens ha abocat el Govern en funcions de la Generalitat.

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 elaborar i presentar en 

seu parlamentària, en una propera sessió plenària, entre d’altres
1. Un informe pormenoritzat sobre si ha contactat el Govern de la Generalitat amb 

l’esmentada agència per tal d’establir converses sobre els motius que l’ha dut a rebaixar 
el nivell de qualificació del deute de la Generalitat, i sobre quines mesures té previst 
introduir el Govern per canviar el rumb de la situació catalana i recuperar la confiança 
d’inversors i empreses.

2. Un informe detallat on s’inclogui informació sobre: 
– el volum total de deute públic de la Generalitat de Catalunya amb els municipis 

catalans.
– el percentatge que suposa aquest volum de deute respecte els pressupostos que 

gestionen els ens locals.
– el calendari de pagament previst.
3. Un informe exhaustiu de la relació d’immobles que ha venut la Generalitat al llarg 

de l’any 2015. Aquest informe inclourà, entre d’altres, informació sobre: 
– La ubicació i l’ús particular de cada immoble.
– La superfície construïda de cada immoble.
– El preu de subhasta inicial de cada immoble.
– El preu de venta final total de cada immoble.
– El preu de venta final per unitat de superfície de cada immoble.
– Els ingressos totals esperats per la venda de tots aquests immobles i els ingressos 

totals obtinguts.
– Les dades del comprador de cada immoble.
Palau del Parlament, 25 de novembre de 2015

Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües 
Ter Llobregat
250-00025/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat, Hortènsia Grau Juan, 

diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent sobre la recuperació de la titularitat pública de l’ATLL per tal que sigui 
substanciada davant la comissió corresponent.

Exposició de motius
En data de 14 de febrer de 2012, s’acorda per part del Govern de la Generalitat la li-

citació del contracte de gestió del servei de proveïment d’aigua en alta Ter-Llobregat. El 
dia 6 de novembre de 2012, es va dictar la resolució de l’òrgan de contractació d’adjudi-
cació del contracte de concessió a l’empresa Acciona Agua S. A., i el 27 de desembre de 
2012 el Govern signa el contracte amb l’empresa concessionària.

La Generalitat iniciava així la privatització o externalització d’una empresa públi-
ca creada el 1990, i, en el mateix sac, s’externalitzava l’explotació de les instal·lacions 
pel tractament, l’emmagatzematge i el transport d’aigua des de les fonts de captació o 
producció fins al dipòsit municipal de 121 municipis, amb més de 4,9 milions d’habi-
tants. Probablement l’ATLL era l’empresa pública més rendible i ben gestionada de Ca-
talunya, que va ser considerada el 2010 la segona millor empresa pública del món per 
la Global Water Award. 700 quilòmetres de conduccions, 167 dipòsits de capçalera, 12 
estacions d’impulsió i bombament d’aigua i dos importants centres de potabilització, les 
estacions d’Abrera i de Cardedeu.

Davant de tot aquest procés de licitació, una de les altres empreses que van presen-
tar-se al concurs va presentar recurs davant de l’Òrgan Administratiu de Recursos Con-
tractuals de Catalunya que, amb data 2 de gener de 2013, estimà parcialment el recurs 
especial en matèria de contractació interposat contra l’acord d’adjudicació del contrac-
te de gestió del servei de proveïment d’aigua en alta Ter-Llobregat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en el sentit d’excloure l’empresa 
Acciona del procediment d’acord. Tot i amb això, el 3 de gener de 2013, el Govern de la 
Generalitat decideix presentar un recurs per la via contenciós administrativa contra la 
decisió de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya adscrit al de-
partament de Presidència.

Al març de 2015, Agbar va tornar a denunciar la Generalitat amb un recurs davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè considerava que el Govern no 
té intenció d’aplicar les mesures cautelars que exclouen Acciona de la concessió d’ATLL.

Tot i això, Acciona va enviar el gener passat a la Generalitat una sèrie d’al·legacions 
en què advertia que és «objectivament impossible» adjudicar el contracte a Agbar dona-
da la seva incompatibilitat per raó de la seva posició dominant, i demana al Govern que 
esperi que sigui la justícia qui es pronunciï sobre el cas.

Tot i amb això, el Juny del 2015, la secció cinquena de la sala contenciosa adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara nul el concurs d’adjudica-
ció. La sentència considera que el procés va vulnerar «els principis de publicitat, con-
currència i igualtat» i anul·la el concurs en la seva totalitat.

L’aigua és a Espanya i Catalunya per llei, de titularitat pública, també la Directiva 
marc de l’aigua defineix perfectament que l’aigua no és un bé comercial com els altres, 
sinó un patrimoni que cal protegir, defensar i tractar com a tal. L’aigua és un dret de les 
persones i com a tal correspon als poders públics vetllar per la seva conservació i garan-
tir-ne el seu accés. L’aigua és un bé públic que s’ha de preservar dels riscos de la seva 
mercantilització, és indispensable fitxar el límit clar entre la gestió que pot ésser enco-
manada a l’empresa privada i la que s’ha de mantenir potestativament dins la regulació 
pública, en tant que servei públic estratègic.
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Siguin quines siguin les raons que van portar el Govern de la Generalitat a iniciar el 
procés de privatització d’ATLL i, tenint en compte, a més, la situació actual, és impres-
cindible reconèixer el greu error comès i tornar a recuperar la capacitat i la gestió públi-
ca d’un servei que afecta un bé bàsic com l’aigua.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a recuperar la gestió pú-

blica d’ATLL (Aigües Ter Llobregat), com a sistema de distribució d’aigua en alta, re-
tornant-la a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua), deixant sense efectes el procediment 
de concurrència pública per l’adjudicació del servei, en base a la inadequació de l’oferta 
presentada per ACCIONA i la incompatibilitat de l’altre concursant, AGBAR, per raó 
de la seva posició dominant en la distribució d’aigua en baixa.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2015
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, Hortènsia Grau Juan, diputats, 
GP CSP

Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües 
Ter Llobregat
250-00026/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat, Hortènsia Grau Juan, 

diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent sobre la recuperació de la titularitat pública de l’ATLL per tal que sigui 
substanciada davant el Ple del Parlament.

Exposició de motius
En data de 14 de febrer de 2012, s’acorda per part del Govern de la Generalitat la li-

citació del contracte de gestió del servei de proveïment d’aigua en alta Ter-Llobregat. El 
dia 6 de novembre de 2012, es va dictar la resolució de l’òrgan de contractació d’adjudi-
cació del contracte de concessió a l’empresa Acciona Agua S. A., i el 27 de desembre de 
2012 el Govern signa el contracte amb l’empresa concessionària.

La Generalitat iniciava així la privatització o externalització d’una empresa públi-
ca creada el 1990, i, en el mateix sac, s’externalitzava l’explotació de les instal·lacions 
pel tractament, l’emmagatzematge i el transport d’aigua des de les fonts de captació o 
producció fins al dipòsit municipal de 121 municipis, amb més de 4,9 milions d’habi-
tants. Probablement l’ATLL era l’empresa pública més rendible i ben gestionada de Ca-
talunya, que va ser considerada el 2010 la segona millor empresa pública del món per 
la Global Water Award. 700 quilòmetres de conduccions, 167 dipòsits de capçalera, 12 
estacions d’impulsió i bombament d’aigua i dos importants centres de potabilització, les 
estacions d’Abrera i de Cardedeu.

Davant de tot aquest procés de licitació, una de les altres empreses que van presen-
tar-se al concurs va presentar recurs davant de l’Òrgan Administratiu de Recursos Con-
tractuals de Catalunya que, amb data 2 de gener de 2013, estimà parcialment el recurs 
especial en matèria de contractació interposat contra l’acord d’adjudicació del contrac-
te de gestió del servei de proveïment d’aigua en alta Ter-Llobregat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en el sentit d’excloure l’empresa 
Acciona del procediment d’acord. Tot i amb això, el 3 de gener de 2013, el Govern 
de la Generalitat decideix presentar un recurs per la via contenciós administrativa con-
tra la decisió de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya adscrit 
al departament de Presidència.
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Al març de 2015, Agbar va tornar a denunciar la Generalitat amb un recurs davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè considerava que el Govern no 
té intenció d’aplicar les mesures cautelars que exclouen Acciona de la concessió d’ATLL.

Tot i això, Acciona va enviar el gener passat a la Generalitat una sèrie d’al·legacions 
en què advertia que és «objectivament impossible» adjudicar el contracte a Agbar dona-
da la seva incompatibilitat per raó de la seva posició dominant, i demana al Govern que 
esperi que sigui la justícia qui es pronunciï sobre el cas.

Tot i amb això, el Juny del 2015, la secció cinquena de la sala contenciosa adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara nul el concurs d’adjudica-
ció. La sentència considera que el procés va vulnerar «els principis de publicitat, con-
currència i igualtat» i anul·la el concurs en la seva totalitat.

L’aigua és a Espanya i Catalunya per llei, de titularitat pública, també la Directiva 
marc de l’aigua defineix perfectament que l’aigua no és un bé comercial com els altres, 
sinó un patrimoni que cal protegir, defensar i tractar com a tal. L’aigua és un dret de les 
persones i com a tal correspon als poders públics vetllar per la seva conservació i garan-
tir-ne el seu accés. L’aigua és un bé públic que s’ha de preservar dels riscos de la seva 
mercantilització, és indispensable fitxar el límit clar entre la gestió que pot ésser enco-
manada a l’empresa privada i la que s’ha de mantenir potestativament dins la regulació 
pública, en tant que servei públic estratègic.

Siguin quines siguin les raons que van portar el Govern de la Generalitat a iniciar el 
procés de privatització d’ATLL i, tenint en compte, a més, la situació actual, és impres-
cindible reconèixer el greu error comès i tornar a recuperar la capacitat i la gestió públi-
ca d’un servei que afecta un bé bàsic com l’aigua.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a recuperar la gestió pú-

blica d’ATLL (Aigües Ter Llobregat), com a sistema de distribució d’aigua en alta, re-
tornant-la a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua), deixant sense efectes el procediment 
de concurrència pública per l’adjudicació del servei, en base a la inadequació de l’oferta 
presentada per ACCIONA i la incompatibilitat de l’altre concursant, AGBAR, per raó 
de la seva posició dominant en la distribució d’aigua en baixa.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2015
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, Hortènsia Grau Juan, diputats, 
GP CSP

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de diversos 
aspectes de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
250-00027/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat, Hortènsia Grau Juan, 

diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolu-
ció següent per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent.

Exposició de motius
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de juliol de 2015, va aprovar la Llei 

24/2015 de mesures urgents per a fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica.

Aquesta llei tracta precisament de mesures urgents perquè Catalunya és, entre les 
comunitats autònomes de l’Estat espanyol, una de les més afectades per la crisi econò-
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mica on, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots 
els membres a l’atur, i 95.000 d’aquestes llars no perceben cap ingrés. Aquesta situació 
d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge, essent el sobreen-
deutament hipotecari una de les problemàtiques més punyents.

Precisament per aquesta urgència la pròpia llei estableix obligacions i calendaris, es-
sent de tres mesos el de la regulació per reglament de diversos aspectes de la llei.

Havent transcorregut més temps des d’aquesta data fixada per la llei sense que 
aquest reglament hagi estat presentat pel Govern, es fa imprescindible una revisió de les 
obligacions i els terminis que fixa la pròpia llei donat que, des de la seva aprovació, se 
segueixen produint situacions de desnonaments i de desemparament de les famílies que 
es troben en les situacions descrites en el text legal.

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

Proposta de resolució
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya presentarà de manera immediata, a 

l’aprovació d’aquesta resolució a la comissió parlamentària corresponent, les disposi-
cions necessàries per fer efectius els següents aspectes de la Llei 24/2015: 

a) El desplegament reglamentari dels mecanismes per a poder executar els procedi-
ments extrajudicials a la resolució de situacions de sobreendeutament a què fa referèn-
cia l’article 2 de la llei, especialment el reglament de funcionament de les comissions de 
sobreendeutament.

b) El desplegament reglamentari de les mesures per a evitar els desnonaments que 
puguin produir una situació de manca d’habitatge a què fa referència l’article 5 de la llei 
i, de manera especial: 

b1) L’habilitació dels fons econòmics necessaris per als ajuts que evitin el llança-
ment en casos de lloguer, dret reconegut a l’article 5.5.

b2) L’impuls, concreció i implementació dels convenis entre les administracions lo-
cals i la Generalitat per poder fer efectiva la garantia del reallotjament adequat de per-
sones en risc d’exclusió residencial, d’acord amb el que estableix l’article 5.6

c) El desplegament reglamentari de les mesures per evitar la pobresa energètica a 
què fa referència l’article 6, especialment l’elaboració de protocols per als serveis so-
cials i l’establiment dels acords o convenis amb les companyies de subministrament de 
serveis a què fan referència els articles 6.2 i 6.3, respectivament.

d) La definició dels llindars màxims de despeses destinades a habitatge habitual 
i subministraments bàsics i els topalls en funció de la zona de residència geogràfica 
d’acord amb el que estableix l’article 8.

2. El Govern de la Generalitat de Catalunya proveirà els fons necessaris per resoldre 
al llarg de l’any 2015 les situacions d’emergència que descriu la llei i preveurà la partida 
pressupostària necessària i suficient per poder desenvolupar completament la llei en els 
propers pressupostos de la Generalitat.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2015
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, Hortènsia Grau Juan, diputats, 
GP CSP

Proposta de resolució sobre el garantiment de les beques de menjador
250-00028/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

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

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant del Ple del Parlament.
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Exposició de motius
La situació sòcio-econòmica i les darreres polítiques de retallades que ha portat a 

terme el Govern de la Generalitat durant els darrers anys, han provocat un augment de 
la pobresa infantil a Catalunya. Segons el darrer informe del EAPN sobre l’indicador de 
risc de pobresa i exclusió social a Espanya, l’any 2014 a Catalunya, 473.000 persones vi-
uen en situació de privació material severa. Moltes famílies estan patint una situació de 
vulnerabilitat i tenen greus problemes per fer front a les despeses de les seves llars i de 
l’alimentació dels seus fills, mentre que han vist reduïdes les prestacions públiques per 
poder fer front a aquesta situació (RMI, prestació contributiva d’atur, etc.).

Actualment, segons l’Idescat, el 31,8% de la població menor de 16 anys està en risc 
de pobresa o exclusió social i 50.000 catalans menors de 16 anys no poden menjar carn 
o peix cada 2 dies per privacions materials. També l’Observatori de Vulnerabilitat de la 
Creu Roja informa que 7 de cada 10 famílies en situació de vulnerabilitat no poden ga-
rantir una alimentació saludable als seus fills a casa.

Les beques menjador són un instrument essencial per lluitar contra la malnutrició 
infantil, però actualment la seva cobertura i la seva dotació econòmica són insuficients. 
La situació actual de vulnerabilitat de moltes famílies ha provocat que la quantitat de 
sol·licituds d’ajuts de menjador no pari de créixer. D’altra banda, des de 2010, la cober-
tura de beques menjador ha baixat 10 punts, del 34% al 24%, i si bé en aquest curs, el 
Departament d’Ensenyament ha informat que la dotació prevista per les beques menja-
dor és de 48 M€ que donarien cobertura a 80.000 alumnes d’ensenyaments obligatoris, 
i que hi ha la previsió de garantir el 100% del servei de menjador a 11.000 alumnes, el 
Govern no està complint amb els barems fixats pel propi Departament d’Ensenyament 
en relació a les famílies que, tot i no tenir accés a una beca garantida, tenen importants 
dificultats econòmiques i socials i reuneixen les condicions d’accés als ajuts de menja-
dor, ja que no superen els límits econòmics fixats per la Generalitat (moltes d’aquestes 
famílies estan en un pla d’intervenció dels serveis socials municipals).

Durant la X legislatura, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 577/X, 
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats on s’insta el Govern a «garantir la co-
bertura del cent per cent del cost del menjador en tots els casos de pobresa extrema i 
garantir la partida pressupostària amb suficiència econòmica per a beques de menjador 
per a donar cobertura al conjunt d’infants que estan en situació de vulnerabilitat extre-
ma», en el sentit d’una major dotació pressupostària per garantir que cap infant que ho 
necessiti es quedi sense beca menjador per limitacions pressupostàries.

El mes d’octubre diferents consells comarcals han mostrat la seva inquietud per la 
dotació econòmica de la Generalitat de Catalunya per a beques menjador escolar del 
tram flexible. Els consells comarcals del Baix Llobregat, el Gironès, el Barcelonès i 
del Vallès Occidental han informat d’una retallada en la partida pressupostària que os-
cil·la entre el 32% i el 48% respecte l’any passat, i han expressat el seu desacord amb la 
dotació insuficient que han rebut per part del Govern de la Generalitat per cobrir la de-
manda de beques i ajuts de menjador al territori, i han denunciat adjudicacions i paga-
ments encara pendents, setmanes després de l’inici del curs.

Per tant, estem davant un problema no només d’insuficiència de beques i ajuts, sinó 
d’incompliment de les obligacions i el pagament de les partides necessàries per a la co-
bertura de beques menjador per garantir a les famílies en situació de vulnerabilitat una 
alimentació adequada per als seus fills.

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. Garantir la dotació pressupostària suficient per cobrir la demanda de tots els sol-

licitants de beques menjador que compleixin els barems per a l’atorgament d’ajuts, en 
totes les etapes educatives, inclús a secundària, on hi ha una dificultat afegida per la jor-
nada compactada, i revisar, a més, aquests barems per tal que s’atenguin les necessitats 
reals dels infants en situació de vulnerabilitat i, si cal, modificar-los per donar plena co-
bertura a aquestes necessitats.

2. Garantir als consells comarcals els recursos econòmics necessaris per garantir la 
suficiència de les beques menjador.
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3. Apostar per un nou model en la gestió dels ajuts individuals de menjador que sigui 
absolutament transparent i garanteixi la homogeneïtzació de criteris en tot el territori, eli-
minant el tram variable que genera confusió i manca de transparència, alhora que no té 
l’aplicació administrativa àgil necessària i no dóna resposta adient en el temps convenient.

4. Informar al Parlament de Catalunya, abans de finalitzar l’any 2015, de la situació 
de l’atorgament de les beques menjador per al curs 2015-2016 i sobre el desenvolupa-
ment del protocol de malnutrició infantil.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2015
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el finançament del servei públic de llars 
d’infants municipals
250-00029/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

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

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant del Ple del Parlament.

Exposició de motius
L’any 2013 el Govern va disminuir en més d’un 50% les aportacions de la Generalitat 

per al funcionament ordinari de les llars d’infants municipals, passant dels 1.800 euros 
pel manteniment de cada plaça acordats en el seu moment amb els ajuntaments, fins a 
l’aportació de menys de 900 euros per plaça i curs anunciats pel Departament d’Educació.

Actualment, el finançament de les escoles bressol ha passat de més de 1.000 milions 
d’euros al 2010 a 0 euros l’any 2015. Els darrers dos anys el Govern de la Generalitat no 
ha destinat cap dotació pressupostària a les escoles bressol i, a més, ha posat en mans 
dels ajuntaments –que es troben sense recursos suficients– el manteniment i la cons-
trucció de les llars d’infants, així com també els ajuts a les famílies que no poden fer 
front al pagament de les escoles bressol dels seus infants. El deute de la Generalitat amb 
els ajuntaments supera els 11 milions d’euros.

L’etapa educativa d’atenció a la primera infància ha d’esdevenir una de les prioritats 
de les polítiques públiques del Govern de la Generalitat. Les administracions han de ga-
rantir un servei educatiu de 0-3 anys de qualitat a tota la població, en unes condicions 
d’equitat social i territorial, atenent a un principi de coresponsabilitat amb els ens muni-
cipals i la comunitat educativa.

Tenint en compte el perjudici que aquesta manca de compromís, suport i corespon-
sabilitat del Departament representa per les famílies afectades en forma d’increment de 
quotes, o de les ràtios alumnat/professorat, o a les institucions municipals que estan as-
sumint aquesta despesa, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Instaurar una partida econòmica suficient per al finançament del servei públic 

d’escoles bressol municipals.
2. Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de 

les depeses efectuades pel funcionament i les places d’escoles bressol que correspon al 
Govern de la Generalitat.

3. Garantir els recursos econòmics necessaris destinats a ajudes per evitar la discri-
minació d’accés al servei d’educació 0-3 anys per motius de renda.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2015
Eva Granados Galiano, portaveu;  Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 
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Proposta de resolució sobre la planificació dels ensenyaments artístics
250-00030/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

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

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant del Ple del Parlament.

Exposició de motius
El pressupost que el Govern de CiU ha destinat als estudis artístics, musicals i de 

dansa ha disminuït de forma alarmant en els darrers exercicis pressupostaris. Les parti-
des econòmiques relacionades amb aquests ensenyaments s’han desplomat amb decre-
ments superiors al 70% del pressupost respecte al darrer exercici del Govern d’esquerres.

En concret, el sosteniment dels centres educatius de formació musical (conservato-
ris, escoles de música o dansa) s’està veient greument per una retallada continuada molt 
considerable en l’aportació del Departament d’Ensenyament, que ha passat de 600 € per 
alumne en edat d’escolarització en 2010, a 230 €/alumne en el darrer curs, així com 
per l’impagament reiterat dels recursos compromesos, ja per ser molt minvats. Aquest 
fet ha provocat el tancament o la privatització d’escoles municipals de música, el traspàs 
d’alumnes del sector públic al privat perquè aquest no els podia atendre, l’augment del dè-
ficit en l’administració local, essent el cas que molts ajuntaments s’han vist obligats a co-
brir aquesta manca de finançament amb recursos propis, el que ha provocat un deute de la 
Generalitat amb els mateixos que no s’ha sufragat, i un increment de les quotes de l’alum-
nat en aquells casos en què els centres continuen en funcionament, la qual cosa ha difi-
cultat l’accés i ha provocat també l’abandonament d’estudiants d’aquests ensenyaments.

Als pressupostos 2015 s’acorda finalment en una disposició addicional una despesa 
extraordinària que haurà de consignar el departament d’educació de 5 M€, xifra que 
continua deixant molt lluny les xifres que s’hi destinaven el 2010. I, a més, la Consellera 
d’Ensenyament ha fet diverses declaracions on deixa bastant clara la seva pretensió de 
canviar el model de finançament acordat el 2008 sense oferir una alternativa concreta.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat: 
1. Impulsar una planificació dels ensenyaments artístics de forma conjunta amb el 

Departament de Cultura, els ajuntaments i els representants i els professionals del sec-
tor, buscant la participació i col·laboració de mecenatge.

2. Garantir un finançament just i estable dels ensenyaments artístics i les escoles de 
música municipals, en virtut de l’acord que al 2008 es va signar entre el Departament 
d’Ensenyament i les entitats municipalistes, així com l’eixugament del deute que la Ge-
neralitat ha contret amb els Ajuntaments des del curs 2011‐2012 per aquest concepte.

3. Garantir l’accés als ensenyaments artístics i musicals a totes les persones que vul-
guin formar-se i no ho puguin fer per manca de places o de disponibilitat pressupostària.

4. Preveure les plantilles necessàries per garantir l’accés als cursos demandats.
5. Apostar per una educació integral i complerta, incorporant els ensenyaments ar-

tístics, culturals, l’esport i els idiomes.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2015
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la situació laboral del 
personal de formació professional per a l’ocupació adscrit al Departament 
de Justícia
250-00031/11

PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC

Reg. 740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Jesús Ga-

liano Gutiérrez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Granados Galiano, 
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 
Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Catalunya Sí que es Pot, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot, Benet Salellas i Vilar, portaveu adjunt 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 resolució 
següent sobre els formadors de presons per tal que sigui substanciada davant el Ple del 
Parlament.

Exposició de motius
Donada la informació rebuda a través de la Memòria justificativa sobre el traspàs al 

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del personal adscrit al Departament de Justícia 
que està vinculat a l’exercici de la funció de formació professional per a l’ocupació, per 
mitjà de la successió d’empresa.

Creiem que aquest traspàs deixa en una situació de vulnerabilitat el personal laboral 
contractat en la categoria de fixe, i que no reconeix la feina essencial i necessària que fa 
aquest col·lectiu al centres penitenciaris.

Que aquest traspàs es fa en un moment de canvi i traspàs de Govern, i per tant, no és 
el moment adequat per portar iniciatives com aquesta amb el beneplàcit de no compro-
metre el futur Govern de la Generalitat.

Que donats els arguments de l’informe abans esmentat, el CIRE té la funció de pla-
nificar, organitzar, gestionar i dirigir els programes de formació professional adreçats 
a interns, però en cap cas especifica la contractació del personal formador, i per tant, la 
situació actual estaria considerada ajustada a la legalitat vigent.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la següent

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a: 
1. Mantenir la situació laboral del personal de formació professional per a l’ocupa-

ció, que actualment depèn del Departament de Justícia, al Departament de Justícia.
2. L’obertura d’un estudi per a la incorporació d’aquest, en un futur, al cos funciona-

rial ordinari del Departament de Justícia, entenent la essencialitat de la tasca que rea-
litzen.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jesús Galiano Gutiérrez, diputat, GP C’s. Eva Gra-
nados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC. Joan Cos-
cubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP. Benet Salellas i Vilar, 
portaveu adjunt GP CUP-CC



BOPC 16
3 de desembre de 2015

3.10.25. Propostes de resolució 29 

Proposta de resolució sobre el manteniment de la situació laboral del 
personal de formació professional per a l’ocupació adscrit al Departament 
de Justícia
250-00032/11

PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC

Reg. 741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Jesús Ga-

liano Gutiérrez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Granados Galiano, 
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 
Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot, Benet Salellas i Vilar, portaveu adjunt 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 resolució se-
güent sobre els formadors de presons per tal que sigui substanciada davant la comissió 
corresponent.

Exposició de motius
Donada la informació rebuda a través de la Memòria justificativa sobre el traspàs al 

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del personal adscrit al Departament de Justícia 
que està vinculat a l’exercici de la funció de formació professional per a l’ocupació, per 
mitjà de la successió d’empresa.

Creiem que aquest traspàs deixa en una situació de vulnerabilitat el personal laboral 
contractat en la categoria de fixe, i que no reconeix la feina essencial i necessària que fa 
aquest col·lectiu al centres penitenciaris.

Que aquest traspàs es fa en un moment de canvi i traspàs de Govern, i per tant, no és 
el moment adequat per portar iniciatives com aquesta amb el beneplàcit de no compro-
metre el futur Govern de la Generalitat.

Que donats els arguments de l’informe abans esmentat, el CIRE té la funció de pla-
nificar, organitzar, gestionar i dirigir els programes de formació professional adreçats 
a interns, però en cap cas especifica la contractació del personal formador, i per tant, la 
situació actual estaria considerada ajustada a la legalitat vigent.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la següent

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a: 
1. Mantenir la situació laboral del personal de formació professional per a l’ocupa-

ció, que actualment depèn del Departament de Justícia, al Departament de Justícia.
2. L’obertura d’un estudi per a la incorporació d’aquest, en un futur, al cos funciona-

rial ordinari del Departament de Justícia, entenent la essencialitat de la tasca que rea-
litzen.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jesús Galiano Gutiérrez, diputat, GP C’s. Eva Gra-
nados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC. Joan Cos-
cubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP. Benet Salellas i Vilar, 
portaveu adjunt GP CUP-CC
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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 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament 
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal
270-00001/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015 (tanmateix, la tramitació 

queda condicionada, en caràcter suspensiu, al moment de creació de les comissions 

legislatives)

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president, Joan Coscubiela Conesa, portaveu, del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta la proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la proposició de llei següent: de modificació de la Llei Orgànica 8/2007, de 
4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics i de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 
de novembre, del Codi Penal.

Exposició de motius
Els partits polítics expressen el pluralisme polític i contribueixen a la formació i ma-

nifestació de la voluntat popular, al temps que esdevenen instruments fonamentals per 
a la participació política. La Constitució en el seu article 6 exigeix que la seva estructu-
ra interna i funcionament han de ser democràtics. En aquests sentits esdevenen instru-
ments bàsics del sistema democràtic.

Una de les formes en que ha d’expressar-se el seu caràcter democràtic fa referència a 
les fonts de finançament i a la seva transparència davant la ciutadania.

Des de la Llei de finançament de partits polítics de l’any 2007, fins ara, s’han anat pro-
duint modificacions amb l’objectiu de regular amb més claredat i transparència el finan-
çament dels partits polítics i de les fundacions i associacions a ells vinculades, sense que 
fins ara s’hagin trobat els mecanismes per garantir la suficiència, la regularitat i la trans-
parència de la seva activitat econòmica, que ha de ser objecte d’un major control ciutadà.

Malgrat els nombrosos canvis legislatius produïts existeix en el conjunt de la socie-
tat una percepció d’abusos i irregularitats en el finançament dels partits polítics, a la que 
sens dubte ha contribuït l’aparició reiterada de denuncies relacionades amb el finança-
ment irregular de determinats partits polítics i, en especial, de les donacions percebudes 
per les fundacions vinculades a determinats partits polítics.

Sense que es pugui dir que les irregularitats són generalitzades, sí que han assolit 
cert caràcter sistèmic, en la mesura que afecten de manera amplia al propi sistema de fi-
nançament. A hores d’ara, existeix la percepció de que no existeixen suficients mecanis-
mes legals per garantir els objectius de transparència, proporcionalitat i independència 
que han de guiar el finançament dels partits polítics.

Després de diferents reformes, l’actual sistema de finançament de partits polítics 
s’ha configurat de manera mixta, amb una doble font d’ingressos. D’una part els recur-
sos procedents dels poders públics que en el futur haurien de ser la font bàsica de finan-
çament, en la mesura que són els que millor poden garantir la suficiència, la regularitat 
i la proporcionalitat. D’altra els recursos provinents de particulars, bé sigui afiliats, ad-
herits, simpatitzants o amics o bé donants, persones físiques o jurídiques.

És en aquest aspecte de les donacions privades en que la legislació no ha aconseguit 
garantir de manera suficient ni la transparència, ni el risc de que per la via de les apor-
tacions a partits polítics es pugui subvertir la voluntat popular expressada en els urnes o 
les decisions de les administracions públiques en les seves relacions amb els particulars 
i les empreses.

En una primera instància el finançament dels partits polítics ja va ser objecte de re-
gulació legal a través de la Llei Orgànica 3/1987, de 2 de juliol, sobre finançament dels 
partits polítics.
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Posteriorment aquesta Llei Orgànica de l’any 1987 va ser derogada per la Llei Or-
gànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, que va regular la 
possibilitat de donacions privades a partits polítics procedents de persones físiques o ju-
rídiques, però, en la mesura que calia reforçar la transparència i evitar desviacions en la 
configuració de la voluntat popular i en les decisions de les administracions públiques 
vers ciutadans i empreses, es varen prohibir les donacions anònimes, també es varen pro-
hibir les donacions fetes per empreses privades que prestessin serveis o realitzessin obres 
per les administracions públiques, a la vegada que es limitava la quantia de les dona-
cions a 100.000 euros, però es va obrir la porta a que aquestes donacions prohibides als 
partits polítics es poguessin fer a fundacions i associacions vinculades als partits polítics.

La Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, va modificar la Llei Orgànica de l’any 2007 
per prohibir les donacions a partits polítics fetes per persones jurídiques, i, a la vegada, 
va limitar la quantia de les donacions a 50.000 euros, però va mantenir oberta la porta 
a que aquestes donacions prohibides als partits es poguessin fer a fundacions i associa-
cions vinculades als partits polítics.

Els resultats i les conseqüències d’aquesta doble regulació legal són conegudes; al-
gunes fundacions i entitats vinculades a determinats partits polítics o dependents d’ells 
han rebut i estan rebent donacions d’empreses privades, que està prohibit fer als partits 
polítics, i també estan rebent donacions d’empreses privades que presten serveis o rea-
litzen obres per les administracions públiques governades per aquests partits polítics, 
que encara que sigui de forma indirecta i per mitjà de les fundacions a ells vinculades, 
en són els receptors finals.

El degoteig de presumptes irregularitats i l’acumulació de greus escàndols de cor-
rupció pública i privada que han afectat tant als principals partits d’àmbit estatal com a 
partits d’àmbit català, malmeten la credibilitat de la política i de les institucions, atemp-
ten contra el patrimoni públic i provoquen un desànim i un distanciament de la ciutada-
nia respecte a les institucions democràtiques del tot insuportable.

Tan és així que en la darrera modificació del Codi Penal, aprovada per la Llei Or-
gànica 1/2015, de 30 de març del 2015, es va introduir el delicte de finançament il·legal 
dels partits polítics, per, segons la mateixa llei, donar resposta penal a la necessitat de 
definir un tipus penal específic per aquests actes delictius.

Però, l’actual regulació legal resulta totalment insuficient si de veritat es vol recupe-
rar la confiança dels ciutadans i ciutadanes, si es vol garantir la transparència del finan-
çament dels partits polítics i garantir, també, la seva independència d’aquells que procu-
ren pel seu interès particular per damunt de l’interès general dels ciutadans i ciutadanes.

Per això, aquesta proposició de llei té per objecte modificar la Llei Orgànica 8/2007, 
de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i també la Llei Orgànica 10/1995, 
de 23 de novembre, del Codi Penal, per, primer, prohibir les donacions privades de per-
sones jurídiques a les fundacions i les entitats vinculades a partits polítics o dependents 
d’ells, segon, reduir la quantia de les donacions que les persones físiques poden fer tant 
als partits polítics com a les fundacions i les entitats vinculades a partits polítics o de-
pendents d’ells, i, finalment, preveure que el delicte de finançament il·legal dels partits 
polítics també pot ser comès per qui rebi donacions o aportacions, que la Llei Orgàni-
ca 8/2007 prohibeix, destinades a fundacions i les entitats vinculades a partits polítics 
o dependents d’ells, i reduir la quantia de la donació que s’ha de considerar il·legal als 
efectes que el delicte pugui ser castigat amb pena de presó de sis mesos a quatre anys.

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits 
polítics i de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal

Article 1. De modificació de la lletra a, de l’apartat dos, de l’article 4 de la Llei 
Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i que 
passa a tenir el següent redactat: 
«Dos. Donaciones privadas a partidos políticos.
»a) Los partidos políticos podrán recibir donaciones no finalistas, nominativas, en 

dinero o en especie, procedentes de personas físicas, dentro de los límites y de acuerdo 
con los requisitos y condiciones establecidas en esta ley.



BOPC 16
3 de desembre de 2015

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals 32

Las donaciones recibidas conforme a lo dispuesto en esta ley, que tendrán carácter 
irrevocable, deberán destinarse a la realización de las actividades propias de la entidad 
donataria.

Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, dona-
ciones de personas físicas que, en ejercicio de una actividad económica o profesional, 
hayan sido, en los cuatro años anteriores, o sean parte de un contrato vigente de los pre-
vistos en la legislación de contratos del sector público.»

Article 2. De modificació de l’apartat Dos, de l’article 5 de la Llei Orgànica 8/2007, 
de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i que passa a tenir el 
següent redactat: 
«Dos. Todas las donaciones superiores a 5.000 euros y en todo caso, las donaciones 

de bienes inmuebles, deberán ser objeto de notificación al Tribunal de Cuentas por el 
partido político dentro del ejercicio fiscal en el que se hayan producido.»

Article 3. De modificació de l’apartat Quatre de la Disposició Addicional setena 
de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, 
i que passa a tenir el següent redactat: 
«Cuatro. En el caso de las donaciones, estarán sometidas a los límites y requisitos 

previstos en el capítulo segundo del título II.» 

Article 4. De modificació de l’apartat cinquè de la Disposició Addicional setena 
de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, 
i que passa a tenir el següent redactat: 
«Cinco. No tendrán la consideración de donaciones, a los solos efectos de esta dis-

posición adicional, las entregas monetarias o patrimoniales llevadas a cabo por una per-
sona física o jurídica pública para financiar una actividad o un proyecto concreto de la 
fundación o entidad, en cuanto tal actividad o proyecto se realice como consecuencia de 
un interés común personal o derivado de las actividades propias del objeto societario o 
estatutario de ambas entidades.

Las entregas realizadas al amparo de lo previsto en este apartado deberán, en todo 
caso, formalizarse en documento público, comunicarse al Tribunal de Cuentas dentro 
del ejercicio fiscal de su aceptación y hacerse públicas a través de la página web de la 
fundación o entidad vinculada.»

Article 5. De modificació de l’apartat 1, de l’article 304 bis de la Llei Orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i que passa a tenir el següent 
redactat: 
«Artículo 304 bis 
»1. Será castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, el que 

reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición 
o agrupación de electores o a fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de 
ellos con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.Uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 
de julio, sobre financiación de los partidos políticos.»

Article 6. De modificació de la lletra a), de l’apartat 2, de l’article 304 bis de la 
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i que passa a tenir el 
següent redactat: 
«Artículo 304 bis 
2. Los hechos anteriores serán castigados con una pena de prisión de seis meses a 

cuatro años y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso cuando: 
a) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 5.Uno, letras a) o c) de la Ley Or-

gánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, de importe su-
perior a 100.000 euros, o que superen en esta cifra el límite fijado en la letra b) del aquel 
precepto, cuando sea ésta el infringido.»

Article 7. De modificació de l’apartat 4, de l’article 304 bis de la Llei Orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i que passa a tenir el següent redactat: 
«Artículo 304 bis
»4. Las mismas penas se impondrán, en sus respectivos casos, a quien entregare do-

naciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agru-
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pación de electores o a fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de ellos, por 
sí o por persona interpuesta, en alguno de los supuestos de los números anteriores.»

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2015
Josep Lluís Franco Rabell, president; Joan Coscubiela Conesa, portaveu, GP CSP

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió específica d’estudi sobre 
les polítiques industrials en el sector de l’automoció
252-00002/11

PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CSP

Reg. 686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 62 i 

65 del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió específica d’estudi 
sobre les polítiques industrials en el sector de l’automoció a Catalunya.

Proposta de creació d’una comissió específica d’estudi sobre les polítiques 
industrials en el sector de l’automoció a Catalunya

Exposició de motius
La indústria de l’automoció constitueix un dels sectors tractor de l’economia a ni-

vell mundial, de fet és el primer sector en valor afegit, en inversió en recerca i desen-
volupament. A Catalunya, representa el sector industrial més important de l’economia, 
comportant un 10% de la xifra de negoci del conjunt de la indústria catalana que genera 
prop de 100.000 llocs de treball directes i 230.000 si comptem els indirectes.

A Catalunya, el sector està constituït per una àmplia oferta de fabricants i subminis-
tradors de primer nivell que configuren una indústria potent, que demanda un important 
volum de productes i serveis a d’altres sectors d’activitat (plàstic, químic, metal·lo mecà-
nica, tèxtil, material elèctric i electrònic, enginyeries, centres tecnològics, etc.).

Tanmateix, des de fa uns anys, la indústria de l’automoció es troba en una fase de 
canvi profund. Malgrat la pèrdua de llocs de treball, molt similar a la registrada per al 
total de la indústria catalana, segueix essent una indústria que crea ocupació i que és 
cada dia més competitiva.

En aquest sentit, la creixent competència internacional, el ràpid desenvolupament 
de les tecnologies, juntament amb els efectes de la crisi econòmica estan accelerant el 
procés de transformació del sector. Un exemple d’això és l’increment progressiu de les 
inversions en R+D+i que han fet les empreses per tal de fer front a les demandes dels 
consumidors finals, essent una de les conseqüències d’aquesta inversió el vehicle híbrid 
i l’elèctric.

A més, Catalunya compta amb un ecosistema que afavoreix clarament al sector: 
formació professional d’alt nivell (amb el centre de formació professional de Martorell 
i les universitats d’enginyeria), empreses tractores que han conformat un clúster potent 
(clúster de la indústria de l’automoció), centres de disseny de fabricants de l’automoció, 
tradició industrial, etc.

Les empreses Seat i Nissan són els dos principals fabricants de vehicles a Espanya i 
Catalunya. Ambdues empreses han anunciat importants inversions per als propers anys 
que són claus per al futur de la indústria al nostre país. Ara bé, la situació que està vi-
vint actualment el sector, genera incertesa i neguit, podent afectar el seu futur.

Per aquests motius, plantegem la creació d’una comissió d’estudi i seguiment del 
sector de l’automoció que analitzi la situació actual i posi les bases per tal que el futur 
del sector estigui garantit.
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Normes d’organització i funcionament
Tipus de comissió
Es proposa la creació d’una comissió específica d’estudi i seguiment de les políti-

ques industrials en el sector de l’automoció a Catalunya, d’acord amb el què estableix 
l’article 54 del Reglament del Parlament.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari. La seva 

regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament per a 
aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin persones especialis-
tes, experts i membres representatius del sector (sindicats, patronal, clúster...).

Objecte
Les mesures que es puguin impulsar per reforçar i potenciar el sector de l’automoció 

a Catalunya podrien anar en la línia següent: 
1. Analitzar la situació actual del sector.
2. Establir una política per a l’excel·lència de la formació dels treballadors: formació 

professional dual i formació universitària.
3. Augmentar la competitivitat de les empreses del sector, incloent fabricants i sec-

tor auxiliar: polítiques per a la internacionalització, la recerca i la innovació.
4. Possibilitar el posicionament industrial i tecnològic de Catalunya davant dels rep-

tes que afronta el món de la mobilitat: vehicle verds i sostenibles, vehicle compartit, ve-
hicle connectat, serveis de mobilitat avançada a nivell urbà, etc.

5. Facilitar i dotar de noves eines i polítiques per aprofitar les oportunitats vincula-
des a l’entrada en d’altres mercats d’activitat, com la indústria aeronàutica, el sector fer-
roviari o el sector d’instrumentació mèdica.

Termini per a la realització dels treballs de la comissió
La comissió específica d’estudi i seguiment de les polítiques industrials en el sector 

de l’automoció a Catalunya tindrà una durada màxima d’un any des de la seva creació i 
posta en marxa. La comissió haurà de redactar un informe final que, si escau, serà apro-
vat, d’acord amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2015
Eva Granados Galiano, portaveu; Alicia Romero Llano, diputada, GP SOC. Joan Cos-
cubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadístiques 
europees sobre els preus del gas natural i l’electricitat i pel qual es deroga 
la Directiva 2008/92/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a 
un procediment comunitari que garanteixi la transparència dels preus 
aplicables als consumidors industrials finals de gas i electricitat
295-00001/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.11.2015 

Reg. 554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2015

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las estadísticas europeas sobre los precios del gas natural y la 
electricidad y por el que se deroga la Directiva 2008/92/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a un procedimiento comunitario que garantice 
la transparencia de los precios aplicables a los consumidores industriales 
finales de gas y de electricidad [COM(2015) 496 final] [COM(2015) 496 final 
Anexos] [2015/0239 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a 
efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados 
y el Senado se encuentran disueltos desde el 27 de octubre de 2015. Por tanto, los do-
cumentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el día 20 de dici-
embre de 2015.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Assignació del nombre de membres de la Diputació Permanent que 
correspon a cada grup parlamentari
408-00001/11

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de desembre de 2015, escoltada la Junta 
de Portaveus, d’acord amb els articles 48.1 i 73.1 del Reglament, ha acordat que la dis-
tribució proporcional dels 23 diputats de la Diputació Permanent entre els grups parla-
mentaris s’ha de fer segons el sistema de les majors restes, que aplicat a la composició 
actual dels grups parlamentaris, dóna la distribució següent:

GP de Junts pel Sí 10

GP de Ciutadans 4

GP Socialista 3

GP de Catalunya sí que es Pot 2

GP del Partit Popular 2

GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 2

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2015
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Assignació del nombre de membres de cada comissió que correspon a 
cada grup parlamentari
408-00002/11

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de desembre de 2015, escoltada la Junta 
de Portaveus, d’acord amb l’article 48.1 del Reglament, ha acordat que les comissions 
creades per Llei o pel Reglament del Parlament, si aquest no disposa una composi-
ció diferent, han de ser formades per 21 diputats distribuïts proporcionalment entre els 
grups parlamentaris segons el sistema de les majors restes que, aplicada a la composició 
actual dels grups parlamentaris, dóna la distribució següent:

GP de Junts pel Sí 10

GP de Ciutadans 4

GP Socialista 2

GP de Catalunya sí que es Pot 2

GP del Partit Popular 2

GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 1

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2015
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del 
pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent a l’agost del 2015
337-00002/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT, DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 679 / Coneixement: Mesa del Parlament, 01.12.2015

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 

televisió i a la ràdio, agost de 2015 perquè en tingueu coneixement i als efectes opor-
tuns.

Cordialment,

Barcelona, 23 de novembre de 2015
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.


	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 la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	202-00009/10
	Termini de presentació d’esmenes a l’articulat


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
	Procediment per a elegir els senadors que han de representar la Generalitat al Senat
	280-00001/11
	Nombre de senadors per grup parlamentari
	Termini de presentació de candidats


	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
	250-00010/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució sobre el reflex de la pluralitat de la societat catalana a Diplocat
	250-00011/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució de condemna del tractament que el documental «L’endemà», emès el 17 de desembre de 2014 per TV3, fa de la violència masclista
	250-00012/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe relatiu a la incorporació als llibres de text d’un glossari de termes bàsics en castellà, anglès i francès
	250-00013/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a l’educació bilingüe en els grups de dos alumnes de l’Escola Pia Santa Anna, de Mataró
	250-00014/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre el projecte de centre de dia i residència per a gent gran del parc Central de Sabadell
	250-00015/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre la segregació de Bellaterra de Cerdanyola del Vallès
	250-00016/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció primària al barri de Can Llong, de Sabadell
	250-00017/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Ernest Lluch, a l’Hospitalet de Llobregat
	250-00018/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre el pagament dels honoraris del conciliadors i mediadors del Tribunal Laboral de Catalunya
	250-00019/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre la crisi en el sector de l’automoció
	250-00020/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals dels treballadors públics
	250-00021/11
	Presentació: GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

	Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament de centre de dia i residència per a gent gran del parc Central de Sabadell
	250-00022/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent a les farmàcies
	250-00023/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre l’elaboració i presentació d’informes relatius a la rebaixa de la nota del deute feta per l’agència Fitch, al deute amb els municipis i als immobles venuts
	250-00024/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües Ter Llobregat
	250-00025/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües Ter Llobregat
	250-00026/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de diversos aspectes de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
	250-00027/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució sobre el garantiment de les beques de menjador
	250-00028/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre el finançament del servei públic de llars d’infants municipals
	250-00029/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre la planificació dels ensenyaments artístics
	250-00030/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre el manteniment de la situació laboral del personal de formació professional per a l’ocupació adscrit al Departament de Justícia
	250-00031/11
	Presentació: GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC

	Proposta de resolució sobre el manteniment de la situació laboral del personal de formació professional per a l’ocupació adscrit al Departament de Justícia
	250-00032/11
	Presentació: GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC


	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 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
	270-00001/11
	Presentació: GP CSP


	3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
	Proposta de resolució de creació d’una comissió específica d’estudi sobre les polítiques industrials en el sector de l’automoció
	252-00002/11
	Presentació: GP SOC, GP CSP


	3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
	3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadístiques europees sobre els preus del gas natural i l’electricitat i pel qual es deroga la Directiva 2008/92/CE del Parlam
	295-00001/11
	Text presentat



	4. Informació
	4.45. Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.30. Distribució de representants en els òrgans
	Assignació del nombre de membres de la Diputació Permanent que correspon a cada grup parlamentari
	408-00001/11
	Acord

	Assignació del nombre de membres de cada comissió que correspon a cada grup parlamentari
	408-00002/11
	Acord


	4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.10. Altres comunicacions
	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent a l’agost del 2015
	337-00002/11
	Presentació: President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya






