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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 538/XI del Parlament de Catalunya, sobre les 
esterilitzacions forçades al Perú
250-00601/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

21, 16.03.2017, DSPC-C 360

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 2017, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre les esterilitzacions forçades al Perú (tram. 250-00601/11), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 42738).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat amb totes les persones 

que han estat víctimes de la política d’esterilitzacions forçades al Perú entre el 1995 
i el 2000, i deplora i rebutja especialment el caràcter classista, racista i masclista 
d’aquesta política.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern d’Espanya i 
a la comunitat internacional que reclamin al Govern del Perú una investigació im-
parcial i amb recursos suficients sobre els greus crims de què s’acusa diversos in-
tegrants dels governs del Perú entre el 1995 i el 2000, a l’efecte d’establir la veritat 
dels fets ocorreguts en aquest període.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern d’Espanya 
i a la comunitat internacional que reclamin al Govern del Perú que s’estableixi un 
adequat mecanisme de reconeixement i identificació de les víctimes de les abomi-
nables pràctiques d’esterilitzacions forçades, que es faci justícia a les víctimes, que 
se’ls ofereixin fórmules de reparació individual i col·lectiva, que se’ls presti l’atenció 
sanitària i psicològica que se’ls ha de prestar i que s’ofereixin garanties adequades 
perquè no es repeteixin aquestes pràctiques.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prestar, mitjançant la política de 
cooperació catalana, l’assistència que sigui necessària a les organitzacions de dones 
peruanes i de víctimes d’esterilitzacions forçades, a fi que puguin perseguir adequa-
dament la consecució dels objectius expressats en els apartats 2 i 3.

Palau del Parlament, 16 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la 

Comissió, Marta Pascal i Capdevila
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Resolució 539/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’Institut per a la 
Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la Universitat de les Nacions 
Unides
250-00638/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

21, 16.03.2017, DSPC-C 360

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 2017, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre l’Institut Internacional de la Universitat de les Nacions Unides 
per a l’Aliança de Civilitzacions (tram. 250-00638/11), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 45679).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya recalca la importància que l’Institut per a la Globalit-

zació, la Cultura i la Mobilitat de la Universitat de les Nacions Unides (UNU-GCM) 
mantingui la seu a Barcelona, ciutat que acull destacats organismes d’estudi i recer-
ca en temes europeus i internacionals.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar coordinant amb la Uni-
versitat de les Nacions Unides, l’Ajuntament de Barcelona, i els ministeris d’Edu-
cació, Cultura i Esports i d’Afers Exteriors i Cooperació del Govern espanyol, les 
accions necessàries per a donar suport a aquesta iniciativa i difondre-la.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar col·laborant activament 
amb la Universitat de les Nacions Unides, l’Ajuntament de Barcelona i els ministeris 
d’Educació, Cultura i Esports i d’Afers Exteriors i Cooperació del Govern espanyol 
a fi que l’Institut per a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la Universitat de 
les Nacions Unides es consolidi com a referent en recerca, serveis d’assessoria es-
tratègica, educació, desenvolupament de capacitats i difusió del coneixement en la 
resolució de problemes sobre globalització, cultura i mobilitat.

Palau del Parlament, 16 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la 

Comissió, Marta Pascal i Capdevila

Resolució 540/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’Arxiu Històric 
de la Policia Nacional de Guatemala
250-00685/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

21, 16.03.2017, DSPC-C 360

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 2017, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala (tram. 
250-00685/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a l’Arxiu Històric de la 

Policia Nacional de Guatemala, com a element essencial del procés institucional de 
recuperació de la memòria històrica, accés a la justícia i reconciliació social al país.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern i tots els organismes competents 
en la matèria a fer les gestions pertinents per tal que el Govern de Guatemala, en el 
marc d’aquest procés, continuï donant suport al correcte funcionament de l’Arxiu 
Històric de la Policia Nacional de Guatemala, vetlli pel respecte i la protecció del 
personal que té adscrit i contribueixi amb aquest procés al dret de les víctimes a la 
veritat, la justícia i la reparació.

Palau del Parlament, 16 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la 

Comissió, Marta Pascal i Capdevila

Resolució 541/XI del Parlament de Catalunya, sobre els nadons i 
infants desapareguts entre els anys 1936 i 1990
250-00708/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

21, 16.03.2017, DSPC-C 360

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 2017, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre els nadons i infants desapareguts entre els anys 1936 i 1990 
(tram. 250-00708/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat de crear un grup de treball 

per a estudiar el cas de la desaparició de nadons i infants, tant en els anys de la dic-
tadura de Franco com fins ben entrada la democràcia, i donar suport a les famílies 
que fa dècades que demanen l’esclariment dels fets. Aquest grup de treball podrà 
convidar a participar en les seves reunions experts, representants de les diverses uni-
tats del govern afectades, i també representants d’associacions i entitats que hi esti-
guin relacionades, amb l’objectiu de conèixer amb més detall la situació i d’elaborar 
un informe de conclusions.

Palau del Parlament, 16 de març de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Violant Cervera i Gòdia; la presidenta 

de la Comissió, Marta Pascal i Capdevila
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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 protecció dels denunciants i altres mesures de 
lluita contra la corrupció
202-00049/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

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

Proposición de ley de protección de los denunciantes y otras medidas 
de lucha contra la corrupción

Memoria Justificativa / Antecedentes
La corrupción es un mal endémico que lastra la competitividad de las economías 

modernas. Tal y como han puesto de manifiesto diversos estudios el coste de la co-
rrupción es significativo. Concretamente, para el conjunto de países de la Unión Eu-
ropea dicho coste podría llegar a alcanzar casi un billón de euros.

La gestión de las administraciones públicas en Cataluña en los últimos años no 
ha estado exenta de sufrir la lacra de la corrupción y el coste socioeconómico que 
implica.

Por todo ello, es imprescindible que los poderes públicos den cumplimiento a 
su deber de luchar activamente contra la corrupción mediante la creación y aplica-
ción de un marco normativo adecuado a tal fin. Mediante la proposición de ley que 
aparece a continuación se introducen una serie de medidas destinadas a iniciar la 
construcción de dicho marco, destacando, entre ellas, las destinadas a proteger a las 
personas físicas o jurídicas que en sus relaciones con los poderes públicos detecten 
cualquier tipo de malas praxis o ilícitos, conocidos popularmente como casos de 
corrupción.

Exposición de motivos
La corrupción es y ha sido históricamente la segunda preocupación de los espa-

ñoles. Lamentablemente, las administraciones del ámbito de la Generalitat de Cata-
luña no han sido una excepción para la lacra de corrupción. Y es que en los últimos 
años los ciudadanos de Cataluña vienen contemplando con estupor una multitud de 
tramas, casos e, incluso, investigaciones judiciales por la presunta comisión de ilíci-
tos de corrupción perpetrados o amparados por altos cargos y/o personas que osten-
taban especial responsabilidad pública. 

La corrupción es un lastre que frena injustificadamente el crecimiento económi-
co, la justicia y cohesión social y, en definitiva, el bienestar del conjunto de la ciuda-
danía. Por ello, la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad de los poderes 
públicos.

De hecho, la lucha contra la corrupción es uno de los ámbitos transversales más 
importantes de las políticas horizontales que permitirían alcanzar los objetivos pre-
vistos en la estrategia de crecimiento económico y social de la Unión Europea.

La reciente experiencia y los estudios realizados por los expertos en lucha con-
tra la corrupción apuntan a las garantías legales que protegen a los denunciantes de 
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malas praxis como una de las herramientas preventivas más eficaces para el descu-
brimiento y la persecución de la corrupción.

Y es que, en muchas ocasiones, estos casos son muy difícilmente detectables 
por las instituciones y autoridades de supervisión salvo por la intervención de algu-
na persona que haya podido tener conocimiento de las irregularidades las ponga de 
manifiesto.

En consecuencia, es indispensable ofrecer tanto canales de denuncia como ga-
rantías legales que incentiven la máxima y diligente colaboración de las personas 
que puedan conocer o tener indicios de malas praxis o irregularidades.

Además, esta ley introduce dos potentes herramientas en la lucha contra las ma-
las prácticas, el fraude y otras conductas ilícitas relativas la actividad de los pode-
res públicos como son, en primer lugar, los planes de prevención y detección y, en 
segundo lugar, los mecanismos de garantía e indemnidad de aquellas personas que 
alerten sobre la posible comisión de tales ilícitos.

Por estos motivos, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Proposición de ley de protección de los denunciantes y otras medidas 
de lucha contra la corrupción

Artículo 1. Objeto y objetivo 
1. El objeto de esta ley es el establecimiento urgente de medidas de protección de 

los denunciantes de malas prácticas en el ámbito de los poderes públicos que con-
forman la Generalitat de Cataluña y otras medidas de lucha contra la corrupción.

2. El objetivo de esta ley es promover la lucha efectiva contra la corrupción y 
complementar la normativa básica en la materia.

3. Las disposiciones de esta ley deberán ser entendidas de conformidad con las 
restantes normas y principios del ordenamiento jurídico, y especialmente, de la con-
formidad con la normativa procesal o procedimental, en su caso, aplicable.

Artículo 2. Derecho a la indemnidad jurídica plena de los denunciantes 
de irregularidades y malas praxis 
1. Toda persona física y jurídica que denuncie y comunique indicios o hechos re-

veladores de irregularidades a cualquier autoridad competente para su investigación 
y persecución, malas praxis, fraude o cualquier tipo de ilícitos con posible relevan-
cia administrativa o penal, salvo que tenga implicación efectiva en las mismas, ten-
drá derecho a la indemnidad jurídica plena en sus relaciones contractuales o legales 
con los poderes públicos implicados o afectados en tales prácticas.

2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá por: 
– Indemnidad jurídica plena: la no conformidad con derecho de los actos, ne-

gocios jurídicos o prácticas adoptados por los poderes públicos implicados desfa-
vorables para el denunciante o las personas a él vinculadas como consecuencia de 
la denuncia. Se presumirá que dichos actos, negocios jurídicos o prácticas se han 
adoptado a consecuencia de la denuncia cuando existiendo la misma no existen ra-
zones objetivas suficientemente fundamentadas distintas a dicha denuncia que sean 
conformes a derecho.

– Autoridad competente para investigación y persecución: los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, Policías Locales, el Ministerio Fiscal, la autoridad judicial competen-
te y la Oficina Antifraude de Cataluña.

3. Son causas de exclusión o pérdida de la indemnidad jurídica plena, además de 
la posible comisión de ilícitos de naturaleza penal, la comunicación o denuncia de he-
chos o indicios falsos, cuando el denunciante proceda a sabiendas de su falsedad o con 
manifiesto desprecio a la verdad, y la comunicación de hechos realizada.

Artículo 3. Otros derechos de los denunciantes 
1. La persona física y jurídica que denuncie y comunique indicios o hechos reve-

ladores de irregularidades a cualquier autoridad competente para su investigación y 
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persecución, malas praxis, fraude o cualquier tipo de ilícitos con posible relevancia 
administrativa o penal, ante la Oficina Antifraude de Cataluña tendrán derecho a 
que se guarde secreto respecto de sus datos personales durante toda la tramitación 
y la resolución del expediente.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los siguien-
tes derechos: 

– Derecho a la anonimización que toda persona denunciante tiene durante la tra-
mitación del correspondiente expediente.

– Derecho al tratamiento conforme de sus datos personales según la normativa 
de protección de datos personales para el caso de las personas físicas.

– Derecho a la utilización de los canales y procedimientos esencialmente confi-
denciales que los poderes públicos deben adoptar y mantener conforme a lo previsto 
en el artículo siguiente.

3. En todo caso, los derechos anteriormente indicados no serán plenamente efec-
tivos ante las posibles investigaciones o diligencias que las autoridades administra-
tivas y/o judiciales pudiesen iniciar a los únicos efectos de determinar sobre las po-
sibles causas de exclusión del derecho a la indemnidad jurídica.

4. Salvo cuando por motivos objetivos y justificados que pudiesen impedir o difi-
cultar la detección y persecución de las conductas denunciadas, las personas denun-
ciantes tendrán derecho a conocer todos los actos del correspondiente expediente, 
incluyendo la resolución que ponga fin al mismo. En todo caso, la exclusión del de-
recho de información del denunciante deberá ser proporcional en su alcance material 
y duración el tiempo.

5. En todo caso, los denunciantes tendrán derecho a la asesoría legal gratuita y 
libre de conflictos de interés.

Artículo 4. Planes de detección y persecución y personas responsables 
1. Todos los poderes públicos deberán promover y adoptar programas de detec-

ción y persecución de malas praxis, irregularidades, fraude o cualquier tipo de ilíci-
tos de relevancia administrativa o penal. Estos programas deberán adoptar canales 
y procedimientos de denuncia que garanticen la confidencialidad del denunciante.

2. Los responsables de estos programas en los poderes públicos implicados de-
berán ser personas que ostenten cargos que garanticen su no dependencia funcional, 
jerárquica o cualquier otro tipo respecto de las personas u órganos cuya supervisión 
tienen encomendada y que no puedan, por su situación de hecho o de derecho, pade-
cer injerencias indebidas que puedan dificultar el desempeño de su responsabilidad 
de con plena autonomía.

Artículo 5. Control y seguimiento parlamentario de las investigaciones 
de la Oficina Antifraude de Cataluña 
1. La Oficina Antifraude de Cataluña deberá rendir cuenta periódicamente de las 

denuncias anónimas recibidas, los expedientes subsiguientes a las mismas y todas 
las actuaciones adoptadas y/o realizadas en el marco de las mismas en la Comisión 
de Materias Secretas o Reservadas.

2. En todo caso, y una vez las actuaciones realizadas puedan ser públicas sin 
comprometer la efectividad de las mismas y sin perjuicio del absoluto respeto de los 
derechos de los denunciantes, la Oficina Antifraude de Cataluña deberá elaborar y 
presentar un informe exhaustivo de los hechos y las actuaciones relevantes en la co-
misión parlamentaria pública correspondiente.

Disposición final única
Esta ley entrará en vigor desde el día siguiente a su publicación en el Diario Ofi-

cial de la Generalitat de Cataluña, exceptuando aquellas medidas que comporten un 
aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el presupuesto 
vigente, que no entraran en vigor, en la parte que comporte afectación presupues-
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taria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor general de 
la norma.

Palacio del Parlamento, 16 de marzo de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès.

Exposició de motius
Avui en dia es fa més palesa que mai la necessitat de reformar, reduir i raciona-

litzar l’administració pública catalana, amb la finalitat de disminuir les estructures 
polítiques i administratives innecessàries i la burocràcia, facilitar els tràmits i fer-la 
més àgil, eficaç, participativa i propera a la ciutadania. Aquesta reforma ha de pas-
sar, obligatòriament, per evitar duplicitats d’estructures polítiques i administratives.

La finalitat de la present proposició de llei és suprimir el Consells Comarcal del 
Barcelonès i el traspàs de les seves competències i mitjans pressupostaris, materials 
i humans a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

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

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

Article primer. De modificació del decret legislatiu 4/2003,  
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/2003,  
de 5 de maig, de l’organització comarcal de Catalunya 
Es modifica l’article 11 del text refós de la Llei 8/2003, de 5 de maig, de l’orga-

nització comarcal de Catalunya que passar a tenir el següent redactat: 
Article 11. De les administracions competents pel govern i l’administració de la 

comarca
El govern i l’administració de la comarca corresponen: 
Amb caràcter general, al consell comarcal.
No obstant això, en aquelles comarques en les quals, almenys, un dels seus mu-

nicipis superi una població empadronada de tres cents cinquanta mil habitants, cor-
respondrà a l’àrea metropolitana, si aquesta existeix.

S’afegeix una disposició addicional al text refós de la Llei 8/2003, de 5 de maig, 
de l’organització comarcal de Catalunya, amb el text següent: 

Disposició addicional
a. Es suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i les seves competències 

s’atribueixen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
b. L’Àrea Metropolitana de Barcelona succeeix al Consell Comarcal del Barce-

lonès en els béns, drets, obligacions, usos públics, càrregues, relacions, negocis ju-
rídics i actes administratius en els quals aquest fos titular o part.

c. Els empleats públics del Consell Comarcal del Barcelonès que siguin traspas-
sats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’hi integren com a personal propi amb la 
mateixa vinculació.
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Article segon. D’addició una disposició addicional a la Llei 31/2010, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
S’afegeix una disposició addicional a la Llei 31/2010, de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, amb el text següent: 
a. S’atribueix a l’Àrea Metropolitana de Barcelona les competències que el De-

cret legislatiu 4/2013, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
8/2003, de 5 de maig, de l’organització comarcal de Catalunya assigna al Consell 
Comarcal del Barcelonès. 

Disposició addicional 
Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per a desplegar reglamentà-

riament els preceptes continguts en la present proposició de llei.

Disposició derogatòria 
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’hi oposin al 

que disposa la present llei.

Disposició final primera 
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat produiran efectes a partir de l’entrada en vi-
gor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei

Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de març de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta; Joan García González, diputat, GP Cs

Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties 
Estatutàries
202-00051/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 54175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, pre-
senta la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de reforma de la llei del Consell de Garanties 
Estatutàries

Exposició de motius
L’article 16.1.b de la Llei 2/2009 de 12 de febrer del Consell de Garanties Esta-

tutàries, en la redacció donada per l’article 1 de la Llei 27/2010 de 3 d’agost, preveu 
la possibilitat que es pugui sol·licitar dictamen en relació a l’adequació a l’Estatut i 
a la Constitució dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a l’aprovació del 
Parlament, inclosos els tramitats en lectura única.

En coherència amb aquesta modificació, introduïda a la Llei 2/2009 per la Llei 
27/2010, l’article 26bis regula el procediment i els terminis en els supòsits en què el 
dictamen faci referència a una iniciativa legislativa tramitada per mitjà del procedi-
ment de lectura única.
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Les principals variants incorporades per la Llei del Consell de Garanties Estatu-
tàries fan referència tant al termini en el que els que estan legitimats per sol·licitar 
el dictamen ho han de comunicar a la Mesa del Parlament –dos dies en els casos de 
lectura única en lloc dels tres previstos en els projectes de llei de tramitació ordinà-
ria– com també pel que fa al termini del que disposa el Consell de Garanties Esta-
tutàries per emetre el seu dictamen, que en el procediment ordinari és d’un mes i en 
el procediment legislatiu de lectura única és de només 7 dies.

És obvi que el legislador, en el moment de regular un procediment i uns termi-
nis més breus pels dictàmens d’iniciatives legislatives tramitats pel procediment de 
lectura única va tenir present la suposada menor complexitat tècnica d’aquestes ini-
ciatives legislatives de lectura única i la necessitat de reduir al màxim els terminis 
de suspensió de la tramitació legislativa d’aquests projectes de llei.

De fet, aquesta reducció de terminis té tota la lògica, en la mesura en què l’arti-
cle 135 del Reglament del Parlament preveu la lectura única de manera restringida 
i limitada a dos supòsits, els projectes de llei, quan «la naturalesa del projecte ho 
aconsella o la simplicitat de la formulació ho permet», i també en els supòsits de 
«proposicions de llei signades per tots els grups parlamentaris».

Cal recordar, però, que la decisió de la tramitació per lectura única ha d’ésser 
adoptada pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, de la Mesa del Parlament, 
un cop escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.

Això significa que la lectura única pot acordar-se per la majoria del Ple, sense 
acord de tots els grups.

Aquesta regulació té tota la lògica jurídica i democràtica en la mesura que aques-
ta possibilitat de lectura única està limitada pel Reglament del Parlament en els su-
pòsits de Proposició de Llei signada per tots els grups –el que exclou la possibilitat 
de què un dels grups pugui estar en contra i demani dictamen al Consell de Garanti-
es Estatutàries sobre una iniciativa que ha signat– o bé en el cas de Projectes de Llei 
de especial simplicitat en la seva formulació.

En tot cas, cal destacar que l’actual regulació del Reglament del Parlament atorga 
al Ple del Parlament una capacitat discrecional per decidir la tramitació per lectura 
única. Una discrecionalitat, que en cap cas hauria de suposar una reducció en el dret 
a debatre el projecte o proposició de llei per part dels grups que no comparteixen 
l’opció per la lectura única. Un debat parlamentari que, no oblidem, forma part de la 
funció representativa dels diputats i diputades i del contingut essencial del dret de re-
presentació política.

Aquesta possibilitat d’afectació del dret a debatre dels diputats i diputades pot 
veure’s amplificada per la reducció a dos dies del termini de petició de dictamen 
per part de les parts legitimades i també pel termini reduït de 7 dies per l’emissió 
del dictamen per part del Consell de Garanties Estatutàries en el cas d’iniciatives de 
Llei tramitades en lectura única.

Aquesta afectació al dret fonamental de participació política dels ciutadans i ciu-
tadanes, i dels seus representants, els diputats i diputades, i a la seguretat jurídica 
que es podria despendre de la reducció de terminis pot veure’s agreujada si veu la 
llum la proposta de Reforma del Reglament, anunciada per algun grup parlamentari, 
que preveu entre d’altres coses, la possibilitat de tramitació com a lectura única de 
proposicions de Llei presentades no per la totalitat dels grups - sinó només per una 
part dels grups del Parlament.

És evident que de produir-se aquesta eventualitat es podria produir una incon-
gruència entre la possibilitat de què el Ple pugui acordar la lectura única de Pro-
posicions de Llei no presentades per tots els grups, sinó per una part dels grups, i 
els terminis abreujats previstos en la Llei del Consell de Garanties Estatutàries pels 
supòsits de lectura única.

En altres paraules, la possible reforma del Reglament, sense una reforma en 
paral·lel del procediment i terminis dels dictàmens del Consell de Garanties Esta-
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tutàries en els supòsits d’iniciatives parlamentàries tramitades per lectura única, 
trencaria l’equilibri entre celeritat en el procediment i seguretat jurídica i drets dels 
diputats/des.

Per evitar aquesta distorsió i per anticipar-se a una realitat en la que els drets de 
les minories parlamentàries –en plural– podrien veure’s afectats, la seguretat jurí-
dica malmesa, i la qualitat democràtica disminuïda, es presenta aquesta proposició 
de Llei.

El text de la Proposició de Llei pretén, en primer lloc, reduir el nombre de dipu-
tats/des necessaris per poder sol·licitar el dictamen del Consell de Garanties Estatu-
tàries, i en segon lloc, ampliar el termini de comunicació a la Mesa del Parlament 
de la voluntat de demanar al Consell de Garanties Estatutàries. I ampliar-lo a tres 
dies en tots els supòsits, també en el cas d’iniciatives legislatives tramitades pel pro-
cediment de lectura única. L’ampliació a tres dies en tots els supòsits augmenta la 
garantia dels drets dels que estan legitimats per presentar petició del dictamen i no 
suposa una especial afectació al criteri de celeritat en la tramitació de les iniciatives 
legislatives.

I la tercera modificació planteja regular la possibilitat que el termini de set dies 
de què disposa el Consell de Garanties Estatutàries per emetre dictamen, en el cas 
d’iniciatives legislatives tramitades per lectura única, s’ampliï fins al termini ordi-
nari d’un mes.

En conseqüència es planteja la 

Proposició de llei

Article únic
1. L’article 23 de la Llei 2/2009 del Consell de Garanties Estatutàries queda 

redactat en aquests termes: 
Article 23. Legitimació
«Estan legitimats per a demanar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries: 
a) En el supòsit de l’article 16.1.a, dos grups parlamentaris, deu diputats i el Go-

vern. Si la reforma de l’Estatut d’autonomia afecta els drets reconeguts pels capítols 
I, II i III del títol I de l’Estatut, també pot demanar el dictamen el Síndic de Greuges.

b) En el supòsit de l’article 16.1.b, dos grups parlamentaris, deu diputats i el Go-
vern. Si el projecte o la proposició de llei desenvolupa o afecta drets reconeguts pels 
capítols I, II i III del títol I de l’Estatut, també pot demanar el dictamen el Síndic 
de Greuges.

c) En el supòsit de l’article 16.1.c, dos grups parlamentaris o deu diputats. Si el 
decret llei sotmès a convalidació del Parlament afecta drets reconeguts pels capítols 
I, II i III del títol I de l’Estatut, també pot demanar el dictamen el Síndic de Greuges.

d) En el supòsit de l’article 16.1.d, dos grups parlamentaris o deu diputats. Si el 
projecte de decret legislatiu afecta drets reconeguts pels capítols I, II i III del títol 
I de l’Estatut, també pot demanar el dictamen el Síndic de Greuges.

e) En el supòsit de l’article 16.1.e, el municipi o la vegueria concernits, si són els 
únics afectats pel projecte o la proposició de llei o pel projecte de decret legislatiu. 
En cas que la proposta de norma afecti diversos municipis o vegueries, estan legiti-
mats per a demanar el dictamen una quarta part dels municipis o vegueries de l’àm-
bit territorial d’aplicació de la norma, si representen com a mínim una quarta part 
de la població oficial del dit àmbit territorial, bé el Ple o la Comissió Permanent del 
Consell de Governs Locals.

f) En el supòsit de l’article 16.2.a, dos grups parlamentaris, deu diputats i el Go-
vern.

g) En el supòsit de l’article 16.2.b, el Govern.
h) En el supòsit de l’article 16.2.c, els ens legitimats d’acord amb el que estableix 

la Llei orgànica del Tribunal Constitucional.»
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2. L’article 26 bis 1 de la Llei 2/2009 del Consell de Garanties Estatutàries queda 
redactat en aquests termes: 

Article 26 bis. Tramitació dels dictàmens relatius als projectes i les proposicions 
de llei tramitats en lectura única

«1. Els diputats o grups parlamentaris que sol·licitin un dictamen al Consell de 
Garanties Estatutàries a l’empara de l’article 23.b amb relació a una iniciativa legis-
lativa tramitada en lectura única ho han de comunicar a la Mesa del Parlament en el 
termini de tres dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya de la proposta del Govern o de la Mesa o la Junta de Portaveus del Parla-
ment de tramitar el projecte o la proposició de llei en lectura única».

3. Els articles 26 bis 4 i 5 de la Llei 2/2009 del Consell de Garanties Estatutàries 
queden redactats en aquests termes: 

«4. El Consell de Garanties Estatutàries ha d’emetre el dictamen a què es refe-
reixen els apartats 1, 2 i 3 i trametre’l a la Mesa del Parlament en el termini de set 
dies a comptar de la recepció de la sol·licitud. Si transcorregut el termini de set dies, 
el CGE no ha emès el seu dictamen, el termini es prorrogarà automàticament a un 
mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. En el seu dictamen, el Consell de 
Garanties Estatutàries haurà de justificar les raons de l’ampliació del termini per 
emetre el seu dictamen.» 

«5. En el supòsit a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3, el procediment legisla-
tiu corresponent resta suspès i es reprèn quan el Consell de Garanties Estatutàries 
emet el dictamen o si transcorre el termini de set dies o el prorrogat d’un mes, pre-
vistos en l’apartat anterior, sense que el Consell hagi tramès el dictamen a la Mesa 
del Parlament.» 

Disposicions finals

Primera. Afectacions pressupostàries
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

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

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
250-00804/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53649 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 20.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53649)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Estudiar i avaluar els costos d’un sistema avançat d’aterratge instrumental 
(ILS de nivell II/III) tenint en compte la seva operativitat real i el seu cost econòmic 
amb l’objectiu de garantir la seguretat en l’aterratge en condicions d’escassa visibi-
litat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 4

4. Incorporar al Pla Europeu d’Infraestructures per a la implantació del Corre-
dor Mediterrani, les connexions de l’aeroport de Lleida - Alguaire a la xarxa ferro-
viària de passatgers i mercaderies per a la millora de la seva competitivitat com a 
infraestructura pública, subjectes a l’acreditació del retorn socioeconòmic i també 
al seu efecte sobre el transport ferroviari de mercaderies.

Proposta de resolució sobre la racionalització dels horaris de la línia 
R3 de rodalia
250-00808/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53650 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 20.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53650)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Seguir treballant per aconseguir millores per a la línia R3 i fer el seguiment de 
les actuacions compromeses.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè presenti abans d’aca-
bar l’any una proposta de racionalització dels serveis de Rodalies de Catalunya per 
tal de ser consensuada amb els municipis i agents socials afectats que inclogui uns 
nous horaris de la línia que contempli aconseguir la conciliació amb els moviments 
naturals de la població, augmentar la rapidesa, racionalitzar la freqüència, i tre-
ballar en la millora de la coordinació amb altres sistemes de transport urbà i inter-
urbans per crear una vertadera xarxa de transport públic.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
D’addició d’un nou punt 3

3. Instar a ADIF la realització urgent de les obres d’infraestructura necessàries 
per a millorar la circulació de trens a la R 3 i poder oferir una major oferta de ser-
vei als ciutadans.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició d’un nou punt 4

4. Instar a RENFE una gestió adequada del material mòbil per a què s’ajustin 
la quantitat de vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre d’usuaris i que 
es tingui en compte la comoditat dels passatgers a l’hora d’assignar combois per als 
trajectes amb més llarg recorregut.

Proposta de resolució sobre les millores en la informació i 
l’accessibilitat de les estacions de la xarxa ferroviària de Catalunya
250-00811/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53554 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 20.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53554)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Donar prioritat a les mesures que possibiliten l’accés als serveis de transport 
ferroviari de les persones que per motius d’edat, salut o limitacions de la mobilitat 
requereixen d’una atenció especial.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició del punt 4

4. En relació amb la compra de nous trens a la que es fa referència en el punt 3b) 
de la moció 67/XI del Parlament de Catalunya, exigir al Govern de l’Estat garantir 
que tot el nou material mòbil és plenament accessible, i tenir en compte criteris de 
millora de l’accessibilitat de les diferents línies a l’hora de planificar la substitució 
dels trens.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 6

6. Presentar en el termini de 6 mesos un informe que reculli les actuacions ne-
cessàries per fer accessibles totes les estacions competència de la Generalitat de 
Catalunya.
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Proposta de resolució sobre el cobrament de l’impost de béns 
immobles a les societats concessionàries de les autopistes de 
peatge
250-00827/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53555 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 20.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53555)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a assessorar legal i 
tècnicament els ajuntaments catalans que ho demanin pels termes municipals dels 
quals discorre el traçat de les autopistes de AP2, AP7, C32 i C33 en els tràmits ne-
cessaris pel cobrament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Proposta de resolució sobre la represa i la finalització de les obres 
de connexió de l’autovia A-2 i de l’autopista AP-7
250-00915/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 53842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
represa i finalització de les obres de connexió de l’A2 i l’AP7, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2006 es va posar en marxa un projecte que té per objectiu enllaçar l’auto-

via del Baix Llobregat (A-2) i l’autopista del Mediterrani (AP-7) a l’alçada de Cas-
tellbisbal/El Papiol, ja que no hi ha una bona connexió entre les dues vies perquè 
o bé s’ha de passar pel peatge de Martorell o bé fer un recorregut extra de 12 km.

Aquesta nova connexió estalviarà a molts vehicles pesants fer aquest itinerari i 
suposarà la unió directa entre dues de les infraestructures viàries més importants 
per a les comarques del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, així com per a l’Àrea 
metropolitana de Barcelona, donat que l’AP-7 és la via ràpida principal que travessa 
Catalunya de nord a sud i l’A-2 és la de més capacitat que, partint de Barcelona va 
cap a l’oest per Lleida, en direcció a Saragossa. A més, la posada en marxa de l’en-
llaç implicarà nombrosos avantatges per als municipis propers i per a les empreses 
ja que millorant la mobilitat entre aquestes vies s’aconseguirà avançar en el desenvo-
lupament econòmic d’aquests territoris, també suposarà una connexió directa amb 
França, cosa que realçaria la importància dels polígons industrials dels voltants, 
com per exemple el de Sant Andreu de la Barca, i per últim, per a la localitat de 
Castellbisbal la posada en marxa d’aquest enllaç suposarà resoldre molts problemes 
de mobilitat interna ja que molts vehicles transiten les carreteres locals per així po-
der estalviar-se el peatge.
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Per tal de portar a terme aquesta connexió fa falta construir 2,4 km de carretera, 
850 m dels quals formarien part d’un viaducte d’acer i formigó sobre el riu Llobre-
gat, i l’import final estimat de l’obra correspondria a 59,25 M€.

Les obres es van autoritzar el 29 de desembre de 2006 per part del Ministeri de 
Foment, i des que van començar hi ha hagut diverses aturades, la més important va 
ser l’any 2010 fruit de les retallades del govern espanyol. Ja en el 2013 la ministra de 
Foment va anunciar nous fons per reprendre les obres i va fixar el 2015 com a data 
límit de finalització d’aquestes, però només cal mirar l’estat dels treballs actuals i 
veure que, un any més tard, l’enllaç continua sense estar acabat. Aquesta última atu-
rada es deu a la realització d’un estudi d’una tercera modificació per part de Foment 
amb l’objectiu d’evitar que la connexió neixi col·lapsada i per tal d’assegurar-se que 
aquesta podrà assumir els 40.000 vehicles diaris que es preveu que hi passin.

Arran d’aquesta última aturada de les obres, l’Ajuntament de Castellbisbal ha 
impulsat un manifest amb l’objectiu de que tant els municipis considerats afectats, 
com el sector econòmic, les entitats i institucions i els particulars s’adhereixin a la 
iniciativa i exigeixin la finalització de les obres, a la vegada que també s’exigeix un 
calendari d’execució que asseguri que l’enllaç es podrà posar en funcionament du-
rant el 2017.

Finalment aquest projecte ha passat dels gairebé 60 M€ inicials a 76 M€, a causa 
de la suma de modificacions durant els 10 anys d’obres.

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

Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern a: 
1. Exigir al Govern de l’Estat a reprendre i finalitzar les obres de la connexió 

entre l’A-2 i l’AP-7, amb un calendari detallat de les obres fins arribar a la seva fina-
lització durant l’any 2017.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar
250-00916/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, 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 sobre la promoció del turisme 
familiar, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El turisme familiar es una tendència que va en augment i que mou més de 16.000 

milions d’euros a l’any, i Espanya és el destí líder en aquest tipus de turisme.
Catalunya a més, ha estat pionera en Europa en la creació d’una marca específica 

que identifiqui i garanteixi l’oferta destinada a un targeta específic de mercat turístic 
com es el turisme familiar.

Compartim amb la marca DTF (Destinació Turisme Familiar) que ofereix 
l’Agència Catalana de Turisme la importància estratègica que s’ha de donar a aquest 
nínxol de mercat que suposa el tercer mercat amb més rellevància del turisme es-
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panyol mantenint durant la última dècada una taxa de creixement del 2% anual i 
mantenint-se líder al sector amb una quota del 15% segons dades del World Travel 
Monitor superant l’any 2016 als Estats Units com a destí turístic.

Malgrat la baixa natalitat, els canvis socials i els canvis de model de família en 
nombrosos països d’Europa, els viatges familiars continuen mostrant-se amb una 
salut estable, que fa que 78 milions de turistes europeus viatgin en vacances fami-
liars a l’estranger d’on se’n treuen dades per les que manifesten preferir en un 40% 
dels casos les platges i els llacs i el 50% opten per l’hotel com a modalitat d’allot-
jament preferent valorant entre els principals motius de decisió per escollir un destí 
la qualitat del menjar.

Per tot això, podem confirmar que el segment familiar és un turisme madur en 
demanda però incipient en oferta. Oferta que hauria de ser interessant, saludable, di-
vertida i a bons preus i que fa que l’administració hagi de donar la importància que 
es mereix a la difusió de la oferta cultural i natural del territori.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Realitzar una campanya de difusió del segell DTF (Destinació Turisme Fami-

liar) dirigida a municipis i establiments per incrementar l’adhesió i poder configu-
rar un directori més ric i ampli que el que ofereix l’actual pàgina web de l’Agència 
Catalana de Turisme.

2. Redefinir i concretar amb més nivell de detall els requisits per l’adhesió al 
segell DTF (Destinació Turisme Familiar) on facin constar els serveis que faciliten 
dirigits al públic familiar com ara canviadors de bolquers, zones de lactància o pri-
mera alimentació, activitats especifiques per a infants i joves menors de 15 anys o 
zones de joc segures i si compten amb monitors o no.

3. Millorar la pàgina web de l’Agencia Catalana de Turisme en el seu apartat de 
Turisme familiar per tal de fer-la més fàcilment accessible i intuïtiva.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i 
les nenes víctimes del tràfic d’éssers humans
250-00917/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’accés a drets 
per part de les dones i nenes víctimes del tràfic d’éssers humans, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les màfies que viuen del tràfic d’essers humans amb finalitats d’explotació ten-

deixen a reclutar les persones més vulnerables. La gran majoria són dones, joves, 
aturades, amb baix nivell educatiu, sense qualificació professional, amb problemes 
de salut mental o anteriorment victimitzades, que procedeixen de països amb alts 
nivells de pobresa, desigualtats de gènere, corrupció política i policial, altes taxes 
de crims, de guerres o conflictes.
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La captació de persones contra la seva voluntat o engany, en concret de dones i 
nenes, amb destinació al comerç sexual, és una de les violacions dels drets humans 
més terribles que s’està produint en el món. Moltes dones es van iniciar en la pros-
titució com a conseqüència del tràfic, ja que no van ser identificades com a tals per 
molts motius, i avui es mantenen en la prostitució com a forma de vida.

Des de les entitats que treballen en aquest àmbit reclamen que es garanteixin els 
drets i una protecció real a les milers de dones que actualment busquen un lloc segur 
a Europa, així com mesures específiques perquè aquelles perseguides per motius de 
gènere tinguin les mateixes garanties a l’hora de sol·licitar asil que per altres causes.

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. Desplegar la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la vio-

lència masclista, en la seva totalitat i dotar-la de suficient pressupost per combatre 
les agressions sexuals, el tràfic i explotació sexual de dones i nenes, la mutilació ge-
nital femenina o el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada de 
conflictes armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius.

2. Cobrir totes les places possibles en centres d’acollida per a dones i nenes víc-
times d’aquests crims amb una atenció integral d’assistència sanitària, terapèutica, 
psicològica i d’inserció sociolaboral.

3. Garantir la dotació pressupostària del pla de protecció internacional a Catalu-
nya, en vigor des del 2014, i el protocol de protecció de les víctimes de tràfic d’és-
sers humans a Catalunya, en vigor des del 2013, ja que cap dels dos instruments ha 
comptat amb un pressupost que permetés el seu desplegament.

4. Fer un informe d’avaluació del desplegament de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en referència a l’accés a drets 
per part de les dones i nenes víctimes del tràfic d’éssers humans.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la defensa dels consumidors davant 
els incompliments del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i de Transports Metropolitans de Barcelona
250-00918/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la defensa dels 
consumidors davant dels incompliments del servei de FGC i de TMB, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’accés a les xarxes i per tant l’ús d’aquestes com a mitjà de difusió de la infor-

mació que les diferents administracions han de fer arribar al conjunt de la ciutadania 
ha incrementat la immediatesa i la capacitat d’interacció entre ciutadans i adminis-
tració.
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Veiem essencial, doncs, que hi hagi una ordenació d’aquestes aplicacions i una 
definició de les necessitats que a través de diferents requeriments puguin realitzar 
els ciutadans a les administracions que les posen al seu abast.

El passat mes de gener el Govern presentava un canvi en l’aplicació que la Agèn-
cia Catalana de Consum té desenvolupada per diferents plataformes i que permet 
als ciutadans actualitzar avisos de consum i a consumidors i interaccionar amb 
l’Agència.

Aquest canvi, que és clarament visible només entrar a l’aplicació, permet for-
malitzar qualsevol incidència relacionada amb el servei de rodalies de RENFE i 
d’aquesta manera fer arribar a través d’un telèfon mòbil al moment, una situació de 
greuge que es pugui estar patint en un trajecte d’aquest servei transferit al Govern 
de la Generalitat.

Creiem encertada aquesta iniciativa i per tant, implementable a altres serveis de 
mobilitat que també són competència en matèria de consum de la Generalitat, im-
plementació que permetrà salvaguardar millor els drets dels usuaris.

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 dins l’aplicació que l’Agència Catalana del Consum té desenvolupada 

per diferents plataformes de mòbil una nova funcionalitat que permeti tramitar de-
núncies de incidències per incompliment del servei de Ferrocarrils de la Generalitat 
i Transports Metropolitans de Barcelona.

2. Introduir una nova funcionalitat dins d’aquesta aplicació que faciliti la gestió 
amb l’Agència Catalana de Consum de qualsevol incidència o consulta relaciona-
da amb els serveis contractats amb les companyies aèries que operen a un aeroport 
català.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs 

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies en 
diversos itineraris de la formació professional
250-00919/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el foment de la 
matriculació de noies a diversos itineraris de la formació professional, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons dades del Departament d’Ensenyament, la distribució per sexes de 

l’alumnat de formació professional mostrava un desequilibri a favor dels nois i en 
desfavor de les noies. La proporció de noies és en els cicles formatius de grau mitjà 
del 40,2% i en els cicles formatius de grau superior del 45,4% (dades del curs 2015-
2016).

Aquestes xifres globals amaguen una realitat molt més dura, com és que a deter-
minades famílies professionals la participació de les noies pot arribar a ser inferior 
al 5% de l’alumnat, com ara la d’electricitat i electrònica, d’energia i aigua, de fabri-



BOPC 364
23 de març de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 23 

cació mecànica, d’instal·lació i manteniment i de manteniment de vehicles autopro-
pulsats, entre d’altres.

Creiem que aquesta situació reflecteix els estereotips de gènere que dissortada-
ment encara prevalen a la nostra societat i que és tasca dels poders públics, en ge-
neral, i de cadascun de nosaltres, en particular, treballar perquè aquesta mena de 
desequilibris es corregeixin fins assolir la plena igualtat.

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 presentar en seu 

parlamentària en el termini de tres mesos un pla de foment de la matriculació de 
noies a les famílies professionals en què tenen una presència inferior al 50%, perquè 
pugui entrar en funcionament de cara a l’inici del curs 2017-2018.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió dels 
alumnes en els centres educatius
250-00920/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 53899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la regulació 
del procés d’admissió de l’alumnat, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Síndic de Greuges, en el seu informe sobre la segregació escolar a Catalunya, 

de juliol de 2016, adverteix que la segregació escolar suposa una vulneració dels 
principis de no-discriminació, d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social. És per 
aquest motiu que les oportunitats dels infants es veuen limitades per assolir el seu 
màxim desenvolupament possible, condicionant negativament les trajectòries educa-
tives de l’alumnat i dificultant les seves possibilitats de socialització en entorns es-
colars amb capitals socials i culturals equiparables a la realitat social en què viuen.

L’any 2008 el Síndic de Greuges ja posava de manifest que la política educativa 
relacionada amb l’escolarització de l’alumnat tenia marge de maniobra per actuar i 
lluitar contra la segregació escolar amb la normativa existent. L’any 2008, el Síndic 
demanava al Govern una major implicació per lluitar contra la segregació escolar 
i que s’avancés cap a un sistema educatiu que assegurés la igualtat d’oportunitats. 
Però, des de l’any 2008 no hi ha hagut una millora significativa en els nivells de 
segregació escolar del sistema. És la política educativa del Govern qui ha de com-
batre la segregació escolar a través de la gestió que es fa en el procés d’admissió de 
l’alumnat i desenvolupant condicions d’escolarització equitatives.

L’article 48.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC) 
preveu un instrument per evitar la concentració d’alumnat amb necessitats educa-
tives específiques en determinats centres, la proporció màxima o d’altres com ara 
l’allargament de la vigència de la reserva de la plaça fins a l’inici de curs. Però, se-
gons denuncia el Síndic de Greuges, aquests instruments no han estat desplegats 
reglamentàriament i no s’han fet efectius. És el Govern qui ha de vetllar perquè el 
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procés d’admissió escolar no faci exclusions d’alumnat amb necessitats educatives 
específiques en determinats centres escolars, ni que determinades escoles públiques 
hagin d’assumir poblacions escolars amb un percentatge d’immigració tan elevat, a 
vegades per sobre de la mitjana del barri o del municipi, que fan que el treball aca-
dèmic sigui molt difícil.

El Govern, a través d’instruments de política educativa correctors, limitadors o 
ordenadors, ha d’intervenir perquè la tria de l’escola per part de les famílies no actuï 
com un fenomen reproductor de les desigualtats.

Per tant, el Departament d’Ensenyament ha de garantir un control de les irregu-
laritats que es produeixen en el procés d’admissió de l’alumnat i fomentar estratègies 
compartides amb els municipis i la comunitat educativa per lluitar contra el fenomen 
de la segregació escolar.

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. Desplegar, abans de l’inici del curs 2018-2019, l’article 48.1 de la Llei 12/2009, 

del 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC) per garantir l’impacte positiu d’aques-
ta mesura sobre els centres que concentren una proporció més elevada d’alumnat 
amb necessitats educatives específiques, i coresponsabilitzar els centres educatius 
públics i concertats en una escolarització equilibrada.

2. Suprimir el criteri complementari per resoldre situacions d’empat en el procés 
de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius, consistents a atorgar 
una puntuació de 5 punts a l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o 
els germans escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud, en el marc 
d’elaboració del decret d’admissió d’alumnat del curs 2018-2019.

3. Preveure més exigències d’acreditació del criteri de proximitat per als alumnes 
que modifiquen la seva residència padronal abans d’iniciar el curs escolar, i determi-
nar un major pes al criteri de proximitat malgrat la configuració de zones úniques.

4. Regular exigències de transparència, com l’obligatorietat per part dels cen-
tres de publicació del llistat d’alumnat matriculat i de les modificacions que es pro-
dueixin fins a l’inici de curs, o la publicació de vacants fins a l’inici de curs.

5. Limitar la matrícula fora de termini d’alumnat amb NEE a centres socialment 
desafavorits.

6. Limitar les ampliacions de ràtio quan a d’altres centres hi ha places vacants.
7. Establir reduccions de ràtio més enllà de P3 per minorar la mobilitat entre cen-

tres al llarg de l’escolaritat.
8. Incorporar l’escolarització equilibrada com a criteri per decidir sobre les ads-

cripcions entre centres o el model de zonificació escolar d’un municipi.
9. Garantir que els centres públics i privats concertats publiquin en el període de 

preinscripció escolar i informin sobre el règim legal de les quotes, especialment dels 
seu caràcter voluntari i no associat a l’escolarització.

10. Incoar les mesures disciplinàries i sancionadores corresponents als centres 
públics i privats que cometin irregularitats en l’admissió.

Palau del Parlament, 10 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 
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Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic Gran Via - 
Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00921/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el Plan 
Director Urbanístico Gran Vía - Llobregat de l’Hospitalet de Llobregat, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Comisión de Política Territorial i Urbanismo de Cataluña emitió el pasado 3 

de marzo de 2017 el último informe favorable al Plan Director Urbanístico (PDU) 
Gran Vía previo a su aprobación definitiva. Es necesario ordenar el ámbito delimi-
tado por el PDU de Gran Vía-Llobregat, poner en valor sus espacios verdes y natu-
rales, y proteger la biodiversidad de la zona teniendo en cuenta la fauna autóctona y 
migratoria. Por las características del enclave, en un margen de la ciudad dominado 
por la presencia de infraestructuras que ejercen un efecto de barrera, resulta adecua-
do aprovechar esa ordenación para dar continuidad a la trama urbana para conectar 
ámbitos que actualmente se encuentran desconectados. La ciudad, como lugar don-
de se desarrolla la sociedad, funciona mejor cuanto más conectadas e interrelacio-
nadas están las partes que la componen.

Los procesos de ordenación urbanística son procesos transformadores en los que 
intervienen factores de tipo urbano, ambiental, económico y social. La experien-
cia reciente y la huella que ha dejado en la memoria la burbuja inmobiliaria deben 
impedir que olvidemos que estos procesos pueden estar mal planteados de partida. 
Pueden pecar de un exceso de optimismo que acaba convirtiendo proyectos que se 
anuncian con numerosas virtudes en verdaderas ruinas económicas y ambientales; 
también pueden responder a calculados objetivos especulativos. En cualquier caso, 
ambas circunstancias perjudican gravemente al bien común.

En el estudio de viabilidad económica y financiera los importes considerados para 
estimar los precios de los diferentes usos (oficinas, comercial, hotelero...) se han fun-
damentado en precios de la oferta del entorno. Esta referencia, que puede considerar-
se válida como aproximación inicial, no puede en ningún caso ser la base de la con-
sideración del proyecto como viable. Es necesario un análisis más profundo de cómo 
el propio desarrollo del proyecto modificará el equilibrio de precios, y un análisis de 
la posible demanda real lo más actualizado posible, sobre todo teniendo en cuenta 
que en el propio estudio se recogen consideraciones como la siguiente: «El moment 
actual és clarament d’atonia de mercat, amb molta oferta a la baixa i poques opera-
cions tancades. Es detecten dificultats per poder col·locar al mercat aquests corporate 
d’oficines, que acostumen a ser edificis alts, amb vàries plantes.» Ninguna inversión 
pública debe realizarse o comprometerse sin este análisis actualizado.

Conociendo esto hay que extremar, pues, las cautelas y mejorar los mecanismos 
de participación pública y la transparencia, para que el proyecto reúna el máximo 
consenso posible y su viabilidad no esté supeditada a los vaivenes políticos. Pero 
también es necesario: elevar los requerimientos en los procesos de transformación 
urbanística; asegurar la viabilidad de los proyectos; la existencia de una demanda o 
necesidad real de los mismos; evaluar el impacto de los procesos urbanizadores en 
el medio ambiente tanto a nivel de sistemas como desde el punto de vista de la salud 
pública; y actuar con la mayor de las garantías.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a
1. Coordinarse con el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat para facilitar 

que se establezcan los mecanismos oportunos de participación y consulta para ase-
gurar que la solución escogida para la definición del Plan Director Urbanístico Gran 
Vía - Llobregat cuente con un consenso mayoritario entre las distintas fuerzas polí-
ticas, y sea avalada por entidades y vecinos de este municipio.

2. Condicionar la aprobación definitiva o en cualquier caso el inicio del desarro-
llo del PDU Gran Vía - Llobregat a la realización de un estudio de demanda actuali-
zado que tenga por objetivo garantizar la viabilidad y sostenibilidad económica del 
proyecto, su necesidad y la futura ocupación de las edificaciones.

3. Dado que el PDU redactado contempla, entre otros, más de 75.000 despla-
zamientos asociados a vehículos privados relacionados con las nuevas actividades, 
revisar el PDU de Gran Vía - Llobregat con el objetivo de coordinarlo con el Plan 
Director de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona para que sus res-
pectivos objetivos sean concurrentes.

4. Remitir el PDU Gran Vía - Llobregat a la Mesa de la Calidad del Aire de la 
Conurbación de Barcelona para evaluar el impacto que pueda tener y definir las es-
trategias oportunas para la reducción del impacto ambiental.

5. Condicionar el desarrollo del PDU Gran Vía - Llobregat a una reducción del 
porcentaje en el uso del vehículo privado con motores de combustión en el área me-
tropolitana de Barcelona que compense las emisiones generadas por el tráfico indu-
cido con el propio desarrollo.

6. Realizar un estudio de evaluación acústica sobre el impacto que puede causar 
el PDU Gran Vía - Llobregat en edificios vulnerables al ruido como el hospital. To-
mar las medidas oportunas para evitar, prevenir o reducir los efectos de la exposi-
ción al ruido ambiental generado.

7. Garantizar la preservación del futuro parque agrario, las masías, y la ges-
tión social de los huertos urbanos como herramientas de acercamiento de la pobla-
ción urbana al mundo rural, preservando de esta manera el último espacio rural de 
L’Hospitalet de Llobregat, integrándolo adecuadamente en la trama urbana y en co-
nexión con el espacio fluvial.

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs 

Proposta de resolució sobre l’adjudicació del servei de transport 
sanitari a l’Hospitalet de Llobregat
250-00922/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat, Noemí 

de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució sobre l’adjudicació del servei de transport sanitari a l’Hospitalet de 
Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 
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Exposició de motius
L’última adjudicació del servei de transport sanitari a Catalunya, realitzada el 

2015, ha provocat múltiples problemes i queixes, tant de les organitzacions de pro-
fessionals del transport sanitari, com dels usuaris i dels professionals de la sanitat.

Al maig de 2016, l’Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQUAS) va publicar un informe d’avaluació del concurs del transport sanitari, i va 
concloure que tres zones havien empitjorat els temps de resposta: Tarragona, l’àrea 
metropolitana nord (Sabadell) i l’àrea metropolitana sud (l’Hospitalet de Llobregat). 
Dades que la pròpia Conselleria de Salut ha acceptat i va reconeix que «funcionarien 
millor» amb més ambulàncies.

Per això es van desplegar Unitats de millora del Transport Sanitari Urgent (TSU) 
que, a Hospitalet va consistir en transformar un vehicle de intervenció ràpida en una 
SAV (Unitat de Suport Vital Avançat). Aquest reforç es va mantenir fins a setembre. 
Es va dir que aquesta prestació addicional es mantindria, previ pagament del CatSa-
lut amb els concessionaris del servei, però Hospitalet va quedar descobert d’aquesta 
prestació des del octubre passat.

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 recuperar, en el 

termini màxim d’un mes des de l’aprovació de la present Resolució, i fins a la fina-
lització de l’actual adjudicació del servei de transport sanitari, la Unitat de Suport 
Vital Avançat que va estar operativa como reforç fins al setembre de 2016 a l’Hos-
pitalet de Llobregat.

Palau del Parlament, 15 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, Noemí de la 

Calle Sifré, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre la supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
250-00923/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la supresión 
del Consell Comarcal del Barcelonés, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía, la definición del mapa adminis-

trativo debe evitar las duplicidades y las ineficiencias. La racionalización de la ad-
ministración obliga a repensar el modelo vigente, heredado de otros tiempos, en los 
que las tecnologías de comunicación y transporte disponibles obligaban a definir 
unos ámbitos administrativos que el tiempo ha dejado desfasados.

Un ejemplo claro de ineficiencia y duplicidad es la coexistencia del Área Me-
tropolitana de Barcelona con el Consejo Comarcal del Barcelonés. El Consejo Co-
marcal destina su presupuesto al mantenimiento de las Rondas de Barcelona –que 
son competencia del AMB–, a transporte escolar y políticas de vivienda. El Con-
sejo Comarcal del Barcelonés, por tanto, se solapa con las funciones del Área Me-
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tropolitana de Barcelona, que ofrece los servicios a más municipios que los que los 
ofrece el Consejo Comarcal. La existencia de dos entes cuyas funciones se solapan 
significa que se incrementan los costes operativos y políticos para llevar a cabo una 
misma función.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Presentar en el plazo de dos meses desde la aprobación de la presente Resolu-

ción un proyecto de ley para suprimir el Consejo Comarcal del Barcelonés.
2. Garantizar la readscripción a otro puesto de trabajo en la administración pú-

blica para los funcionarios, personal laboral, e interinos del Consejo Comarcal del 
Barcelonés, asegurando la suficiente dotación presupuestaria a tal efecto.

3. Transferir los recursos que actualmente aporta la Generalitat al Consejo Co-
marcal del Barcelonés al Área Metropolitana de Barcelona.

4. Instar a la Diputación de Barcelona a transferir los recursos que actualmente 
aporta al Consejo Comarcal del Barcelonés al Área Metropolitana de Barcelona.

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs 

Proposta de resolució sobre l’elaboració de la Proposició de llei de la 
gent gran a Catalunya
250-00924/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 53985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’elaboració de la Pro-
posició de Llei de la Gent Gran a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment, el 18,5% de la població a Catalunya té més de 65 anys. En xifres ab-

solutes parlem de prop d’1.400.000 persones. Segons les projeccions demogràfiques 
de l’Idescat, Catalunya es troba a les portes d’iniciar el seu creixement demogràfic 
negatiu. Per primera vegada en la història recent de Catalunya hi haurà més defun-
cions que naixements.

L’any 2026 la població de Catalunya estarà més envellida. El conjunt de la po-
blació es reduirà en 23.000 persones respecte a l’actual, amb diferències segons els 
trams d’edat. Així, la població major de 65 anys augmentarà en 330.000 habitants.

Davant d’aquest futur pròxim, cal que les institucions i els governs adoptin me-
sures per garantir el nostre Estat del Benestar, el sistema públic de pensions, un cor-
recte finançament de la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, així 
com altres polítiques dirigides a la millora de la sanitat, els serveis socials, l’envelli-
ment actiu, l’accessibilitat o el dret a una mort digne, entre d’altres.

La gent gran ha de poder beneficiar-se del conjunt de polítiques i serveis encami-
nades a la millora de la seva qualitat de vida. Però no només han d’esdevenir recep-
tors: han de tenir els seus drets reconeguts, en tant que col·lectiu que viu una realitat 
determinada, majoritàriament compartida amb la resta de ciutadans i ciutadanes, 
però específica també pel que fa a la seva realitat econòmica i social.
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Avui dia no existeix una Llei de la Gent Gran a Catalunya. Mentre d’altres col-
lectius veuen reflectits els seus drets en lleis específiques (Llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, Llei 33/2010, de 
l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, entre d’altres), la Gent Gran es troba en una 
dispersió normativa poc clarificadora que deriva en una pèrdua de drets com a ciuta-
dans i ciutadanes.

Catalunya necessita una Llei de la Gent Gran. Així ho va expressar el Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat: una llei que reconegui la importància 
del col·lectiu i la seva contribució a la construcció de la nostra societat, que acabi 
amb la invisibilitat institucional i normativa, que avanci cap a una visió no assisten-
cial de les polítiques i que camini cap al reconeixement de drets i que determini els 
serveis especialitzats i els recursos necessaris als quals tenen dret.

Una Llei que determini els drets i els deures en àmbits tan diferents com la sa-
nitat, l’atenció sociosanitària, els serveis socials, la formació i l’educació de la Gent 
Gran, polítiques de suport a les famílies, que garanteixi la participació activa del col-
lectiu en la nostra societat i el dret a participa-hi en la presa de decisions, que els hi 
garanteixi el dret a viure en un habitatge digne, que lluiti contra els maltractaments 
a la Gent Gran, que fomenti un urbanisme més amable i accessible, que obri el debat 
del dret a la mort digne, que lluiti contra la pobresa i l’exclusió social, que determini 
una nova política de transport públic, de seguretat i de presència de la Gent Gran als 
mitjans de comunicació.

El passat mes de juny, a proposta del Grup Parlamentari Socialista, el Parlament 
de Catalunya va aprovar per unanimitat la Moció 46/XI, sobre les polítiques per a 
la gent gran. En el seu primer punt insta el Govern de la Generalitat a presentar una 
proposició de Llei de la Gent Gran a Catalunya durant el primer semestre del 2017. 
Les diverses entitats representatives de la Gent Gran volen que aquesta llei compti 
amb el consens i l’impuls del conjunt d’institucions, ajuntaments i Consells Comar-
cals del país.

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. Iniciar de forma immediata un procés participatiu per a l’elaboració de la Pro-

posició de Llei de la Gent Gran a Catalunya, on hi siguin presents totes les entitats 
representatives del sector, incloent-hi una representació del Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Baix Llobregat com a impulsors/es de la iniciativa.

2. Informar als Grups Parlamentaris amb representació parlamentària el calen-
dari de reunions del procés de participació.

3. Assegurar que el Govern de la Generalitat presentarà, dins els terminis apro-
vats a la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent 
gran, la proposició de Llei de la Gent Gran de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 
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Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració de drets en 
l’àmbit universitari
250-00925/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la violència i la 
vulneració de drets a l’àmbit universitari, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 14 de març de 2017 un grup d’estudiants de la Universitat Autònoma de Bar-

celona (UAB), integrants de l’associació Societat Civil Catalana (SCC) que havien 
instal·lat una carpa informativa sobre les activitats de la seva associació a la Plaça 
Cívica de l’esmentada Universitat, han estat insultats, coaccionats i agredits per un 
grup d’estudiants radicalitzats que han volgut impedir l’activitat dels joves de SCC.

Aquest incident, en què els violents radicalitzats han sostret per la força i cremat 
una bandera nacional, no pot considerar-se un fet aïllat a la UAB. De fet, al llarg 
de 2016 se n’han produït d’altres en què el modus operandi dels violents ha estat si-
milar i que, pel que sembla, no han estat condemnats per la comunitat universitària 
ni pel rectorat de l’Autònoma. Aquest fet, la inhibició sistemàtica del rectorat de la 
Universitat davant de la vulneració de drets fonamentals d’una part dels estudiants, 
va més enllà de les ocasions en què les agressions es produeixen quan els joves de 
SCC estan desenvolupant una activitat pròpia. El Rectorat impedeix, de forma rei-
terada, la participació d’aquesta associació en activitats universitàries que, incom-
prensiblement, resten vetades a una part de la comunitat universitària per motius 
incomprensibles en una democràcia i en una Universitat que figura entre les millor 
valorades d’Espanya.

En el cas de les agressions patides pels joves de SCC el proppassat 14 de març, 
s’han produït diversos fets connexos que motiven la presentació d’aquesta proposta. 
D’una banda, la incapacitat manifesta dels serveis de seguretat propis de la UAB 
per controlar i impedir l’acció violenta del grup de radicalitzats que van cometre 
les agressions verbals i físiques, van robar la bandera nacional i la van cremar amb 
absoluta impunitat; d’una altre, la inacció de les forces de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra, que no van intervenir en cap moment malgrat la denuncia 
reiterada, per via telefònica, dels joves agredits. Aquesta inacció policial s’emparava 
en la manca d’autorització per part de la Rectora de la UAB, que no autoritzava la 
intervenció policial en l’espai públic del campus.

Pel que fa a la incapacitat del servei d’ordre de la pròpia UAB per controlar l’ac-
ció violenta de grups radicalitzats, entra dins de la normalitat donat que els membres 
d’aquests serveis no estan equipats ni entrenats per fer front a situacions de violència 
com la que van patir les joves de SCC el dimarts 14 de març de 2017.

Altre qüestió és la inacció dels Mossos d’Esquadra, emparant-se en la manca 
d’autorització per part de la Rectora de la UAB. Sembla plausible que la Rectora de 
la Universitat Autònoma de Barcelona no va autoritzar, en cap moment, la interven-
ció de les forces d’ordre públic que estaven presents al campus. En aquest sentit, cal 
tenir present que, en l’àmbit de la proclamada i reconeguda autonomia universitària, 
els propis estatuts de la UAB contemplen que «correspon als òrgans de govern de 
la Universitat vetllar pel manteniment i defensa de l’autonomia i també pel compli-
ment de les lleis» (art. 2) i que «per a desenvolupar les seves activitats, la Universitat 
Autònoma de Barcelona s’inspira en els principis de llibertat, democràcia, justícia, 
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igualtat i solidaritat» (art. 3. Principis d’actuació). Tanmateix, no hi ha cap precepte 
estatutari que faci preceptiva l’autorització del Rector o Rectora per a que les forces 
d’ordre públic puguin intervenir en els espais públics del campus, especialment si és 
en cas de delicte flagrant i de risc greu per a la integritat i els drets fonamentals de 
membres de la comunitat universitària.

I precisament és aquest el cas. Un grup de joves estudiants, aplegats en el sí 
d’una associació legalment constituïda, estava desenvolupant una tasca informati-
va en un espai públic del campus de la UAB, com és la Plaça Cívica, quan un grup 
nombrós de violents radicalitzats, membres també de la comunitat universitària, va 
agredir-los verbal i físicament, violant drets fonamentals i atemptant contra símbols 
de la Nació i contra el nostre ordenament democràtic. Aquesta conducta reprovable, 
que no va poder ser evitada pels membres del servei de seguretat propi de la UAB, 
va trobar un espai d’impunitat en la inacció de les forces d’ordre públic desplegades 
al campus, que no van intervenir amb l’excusa de que necessitaven una autorització 
prèvia per part de la Rectora de la UAB.

Aquesta actitud passiva dels membres de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra que estaven presents aquell dimarts 14 de març de 2017 al campus de la 
UAB, va permetre que un grup nombrós i incontrolat de violents radicalitzats ideo-
lògicament agredís impunement a un grup reduït de joves estudiants que desenvo-
lupaven una tasca informativa amb una actitud absolutament pacífica i en l’exercici 
del seu dret d’expressió i de la seva llibertat política i ideològica. Uns drets que no 
van tenir en cap moment la tutela efectiva ni de la Rectora, que no va prestar la més 
mínima atenció als greus incidents que els violents havien provocat, ni de les forces 
de seguretat desplegades aquell dia al campus.

Una situació que s’està repetint de forma continuada a la Universitat Autònoma 
de Barcelona, com ho demostren els fets similars ocorreguts al llarg de 2016, i que 
es contraria al nostre ordenament democràtic, a les lleis vigents i als propis estatuts 
de la Universitat. Una situació que permet que grups d’estudiants incontrolats i vi-
olents atemptin greument contra drets fonamentals d’altres estudiants de la matei-
xa comunitat universitària, amb una impunitat aparentment absoluta, sense que els 
òrgans de govern de la UAB vetllin pel compliment del deures estatutaris de tots 
els estudiants, recollits a l’article 150, que recull no només els deures inherents al 
compliment de les lleis, lleis sinó també «respectar la resta de membres de la co-
munitat universitària, particularment la seva integritat física i moral i l’exercici dels 
seus drets».

Davant d’aquesta vulneració de drets i de les normes estatutàries, i de la passi-
vitat de les forces d’ordre públic davant d’aquesta vulneració sistemàtica de drets 
fonamentals, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta aquesta

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya condemna l’actitud violenta del grup d’estudiants 

incontrolat que el dia 14 de març de 2017 va impedir, amb agressions físiques i ver-
bals i amb la crema d’una bandera nacional, la activitat informativa que un grup 
reduït d’estudiants pertanyents a l’associació Societat Civil Catalana estaven des-
envolupant a la Plaça Cívica del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2. El Parlament de Catalunya insta a la Direcció General de la Policia del Depar-
tament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a que revisi els protocols d’actuació 
de les forces d’ordre públic en els espais públics de les universitats catalanes, per tal 
d’evitar l’aparent impunitat de fets com els ocorreguts a la UAB el proppassat di-
marts 14 de març de 2017 i que actuïn en cas que s’estiguin produint incidents greus 
que poden afectar a drets fonamentals i a la integritat física de qualsevol persona 
que estigui fent ús legítim de l’espai pública universitari, sense esperar una autorit-
zació prèvia del Rector de la Universitat, que no és exigible legalment ni estatutà-
riament.
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3. El Parlament de Catalunya insta a la Comunitat Universitària de Catalunya a 
que refermi el seu compromís amb la llibertat, l’ordenament democràtic, la justícia, 
la igualtat i la solidaritat, i a garantir que tots els membres de la comunitat universi-
tària puguin exercir els seus drets conforme a aquests principis democràtics.

Palau del Parlament, 16 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs 

Proposta de resolució sobre l’accés a la universitat dels estudiants 
que pertanyen a col·lectius amb risc d’exclusió social
250-00926/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 54137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Munell i Garcia, diputat, Gerard Gómez 

del Moral i Fuster, diputat, Antoni Castellà i Clavé, diputat, Anna Simó i Castelló, 
diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre l’accés a la universitat dels estudiants que pertanyin a col·lectius amb risc d’ex-
clusió social, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Conei-
xement, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’article 42.7 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els poders pú-

blics han de garantir el reconeixement de la cultura del poble gitano com a salva-
guarda de la seva realitat històrica.

Les institucions catalanes han considerat com a objectiu prioritari la plena inte-
gració del poble romaní a Catalunya, i han adoptat històricament diverses mesures 
de suport a la població d’aquest col·lectiu, fent també difusió dels seus valors i de la 
seva contribució a la cultura de Catalunya. Entre aquestes mesures cal destacar els 
diferents Plans aprovats pel Govern de la Generalitat que posen en valor de manera 
integral el poble gitano.

Actualment és vigent el III Pla integral del poble gitano 2014-2016, que pretén 
mantenir i intensificar els aspectes positius del Pla anterior i millorar-ne d’altres, 
de manera que sigui factible assolir resultats millors quant a la participació, l’efi-
ciència i l’impacte social de les accions afirmatives positives que s’hi estableixen.

L’eix vertebrador del Pla es basa en 4 elements principals: La implicació de la 
població gitana en tot el procés; la contextualització en el marc europeu, estatal i ca-
talà de les polítiques públiques adreçades al poble gitano; la col·laboració i el diàleg 
permanent amb les autoritats locals i, per últim, la consonància amb els resultats de 
les recerques de major impacte, que estan contribuint a la millora de la situació del 
poble gitano. Els objectius generals d’aquest Pla, encara que tenen en compte els de 
l’anterior Pla, presenten un important canvi d’enfocament: es basen en actuacions 
avalades per la comunitat científica internacional. Aquests objectius han sorgit tant 
de les veus de la comunitat gitana com de les conclusions de les investigacions i in-
formes consultats i especificats anteriorment.

El III Pla marca quatre objectius generals bàsics, entre els quals desenvolupar 
estratègies per implementar actuacions d’èxit en l’àmbit de l’educació. En aquest 
àmbit estratègic calen mesures concretes i efectives, i el Pla les estableix, tenint en 
compte el Marc Europeu Estratègia 2020, de polítiques públiques adreçades al poble 
gitano. En són objectius destacats: 1. Incrementar el nombre d’estudiants que cursin 
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estudis postobligatoris i universitaris, 2. Analitzar els canvis normatius necessaris 
per poder articular mesures d’acció afirmativa per a la població gitana, 3. Estudiar 
la incorporació de criteris addicionals en els requisits d’accés a les beques d’estudis 
postobligatoris, 4. Formació per a l’accés a la universitat per a majors de 25 anys, 5. 
Acompanyament en el procés previ i posterior a l’accés a la universitat per a majors 
de 25 anys i seguiment de la trajectòria acadèmica dels estudiants, 6. Facilitar l’ac-
cés dels estudiants gitanos als estudis de formació del professorat.

Per al desenvolupament de mesures concretes per a l’acompliment d’aquests ob-
jectius, ha estat constituït un grup de treball que té, entre d’altres funcions, la d’ana-
litzar els canvis normatius i procedimentals per poder articular mesures d’acció 
afirmativa per a la població gitana, i un major accés a les beques per part de la seva 
població estudiant.

Dels primers resultats del grup de treball se’n desprèn la necessitat d’instar al 
Govern de l’Estat a introduir canvis normatius, atès que en l’actual marc competen-
cial vigent en matèria d’universitats, algunes d’aquestes mesures s’han d’articular 
mitjançant la seva incorporació a la normativa bàsica, especialment el RD 412/2014, 
de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió 
als ensenyaments universitaris oficials de grau, i el RD 1721/2007, de 21 de desem-
bre, pel qual s’estableix el règim de beques i ajuts a l’estudi personalitzats, de mane-
ra que incorporin les especials necessitats del poble gitano i altres ètnies que siguin 
objecte de plans i accions d’inclusió dins de l’Estratègia 2020 de la Unió Europea. 
Altres accions poden desenvolupar-se per l’Administració de la Generalitat i les ad-
ministracions locals de Catalunya.

La Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè 
Econòmic i Social i al Comitè de les Regions, titulada «Un marc europeu d’estra-
tègies nacionals d’inclusió dels gitanos fins el 2020» aprovada a Brussel·les, COM 
2011, considera que millorar la situació dels gitanos és un imperatiu social i econò-
mic per a la Unió i els seus Estats membres. Per altra banda, l’Estratègia 2020 de la 
Unió Europea cap a noves polítiques de creixement intel·ligent, sostenible i integra-
dor, posa en valor la integració del poble gitano com a benefici social i econòmic 
que afavoreix, més enllà del propi col·lectiu, les comunitats de les que formen part.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a dur a terme les accions necessàries 

davant del Govern de l’Estat perquè es modifiquin el RD 412/2014, de 6 de juny, pel 
qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments 
universitaris oficials de grau, i el RD 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’esta-
bleix el règim de beques i ajuts a l’estudi personalitzats, de manera que incorporin 
les especials necessitats dels col·lectius amb risc d’exclusió social que siguin objecte 
de plans i accions d’inclusió dins de l’Estratègia 2020 de la Unió Europea.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Jordi Munell i Garcia, Gerard Gómez del Mo-

ral i Fuster, Antoni Castellà i Clavé, Anna Simó i Castelló, diputats, GP JS
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Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set 
nenes de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala
250-00927/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 54177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de con-
demna als assassinats de 37 nenes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción a Gua-
temala, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Coope-
ració, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 8 de març 37 nenes van morir assassinades a Guatemala conseqüència 

del seu amotinament a la casa d’acollida governamental en la que vivien. Les nenes 
van prendre foc a uns matalassos de les habitacions perquè les deixessin sortir, no 
les van deixar sortir i van morir cremades.

Aquesta tragèdia es dona en un espai on les nenes havien d’estar segures, un es-
pai que en hauria de reparar les víctimes de violència o en risc, nens, nenes i joves 
sota la tutela de l’Estat. Tal i com recorda UNICEF les autoritats tenen el deure de 
garantir la vida, la integritat de tots els nens i les nenes prioritzant l’interès superior 
dels infants.

La Convenció del Dret dels Nens i les Directrius de Nacions Unides sobre les 
Modalitats Alternatives de Cura dels Nens i Nenes, afirmen que la institucionalitza-
ció dels infants ha de ser sempre l’últim recurs, una mesura temporal i sempre pel 
menor temps possible. Els nens i les nenes tenen dret a créixer amb les seves famí-
lies i a tenir el recolzament de l’Estat per que les famílies puguin complir amb les 
seves responsabilitats. El tancament de nens, nenes i joves per la seva protecció és 
inadmissible.

Aquestes morts s’uneixen a les més de 846 dones assassinades a Guatemala (se-
gons dades del 2014 de l’Observatori d’Igualtat de gènere d’Amèrica Llatina i el 
Carib de la CEPAL).

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya s’uneix a l’afecció per la tràgica mort de les nenes 

de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala i reitera la seva solidaritat 
amb les víctimes, les seves famílies i el poble de Guatemala.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries da-
vant les autoritats guatemalenques per tal d’expressar la necessitat d’assegurar la 
investigació, identificació de les persones responsables i reparació de les víctimes 
de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, alhora que millorar els protocols de pro-
tecció de la infància.

Palau del Parlament, 16 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 
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Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència
250-00928/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de apo-
yo al Pacto por la Dependencia, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Mi-

nisterio de Administraciones Públicas, en España tenemos 1.250.000 personas de-
pendientes sin ninguna ayuda y 125.000 dependientes fallecieron en España sin re-
cibir la prestación para la dependencia que tenía reconocida.

Concretamente, en Cataluña tenemos a 90.000 personas dependientes en lista 
de espera. Tardaríamos 416 años en atender a las personas dependientes que hay en 
lista de espera en Cataluña.

El 50 por ciento de las personas dependientes son mayores de 80 años. Todos 
tienen una discapacidad física, psíquica o sensorial, según un informe sobre depen-
dencia presentado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios 
Sociales.

El sector de la dependencia forma parte de un sector económico de alta genera-
ción de empleo y de retornos fiscales. Según el Observatorio Estatal de la Depen-
dencia por cada millón de euros destinados a dependencia, se crean 30 puestos de 
trabajo directos y produce un retorno del 40% de la inversión.

El pasado día 14 de diciembre se cumplen diez años de la aprobación de la Ley 
de la Dependencia (Ley 39/2006, de 10 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a la Dependencia). Una Ley que supuso un hito en el desa-
rrollo de los servicios sociales en España, por cuanto instauró derechos subjetivos 
en este ámbito de la política social, y que generó amplias expectativas en los cientos 
de miles personas que viven situaciones de dependencia, y en sus familias.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso firmó dicho Pacto e instó 
al Gobierno de España a sumarse al mismo, que se firmó el pasado 14 de diciembre 
de 2016 y a cuya firma asistieron los miembros de la Comisión de Sanidad y Servi-
cios Sociales del Congreso de los Diputados. También asistió a la firma José Manuel 
Ramírez Navarro, Presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servi-
cios Sociales y del Observatorio Estatal de la Dependencia.

El pacto de Estado por la dependencia constituye una buena ocasión para que la 
ciudadanía recupere la confianza en los políticos que de forma reiterada han anun-
ciado su compromiso con las personas en situación de dependencia y con el Sistema 
de Atención que debe responder a sus necesidades y hacer efectivos sus derechos.

El Grup Parlamentari de Ciutadans considera necesario manifestar el apoyo del 
Govern y del Parlament de Catalunya a este Pacto de Estado por la Dependencia, 
porque la mejora del sistema de Dependencia debe constituir una prioridad de todas 
las comunidades autónomas.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Catalunya resalta la importancia del Pacto de Estado por la 

Dependencia, firmado el pasado 14 diciembre de 2016 en el Congreso de los de los 
Diputados.
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2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
realizar una declaración explícita de apoyo al pacto de Estado por la Dependencia, 
firmado el pasado 14 diciembre de 2016 en el Congreso de los de los Diputados, 
medida que supondrá más recursos económicos para atender a las personas con de-
pendencia.

Palacio del Parlamento, 16 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere 
entre menors d’edat
250-00929/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la prevenció de 
la violència de gènere entre menors d’edat, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La violència masclista és una xacra cada cop més present entre els menors d’edat. 

Més del 80% de joves d’entre 14 i 18 anys manifesta conèixer casos de violència de 
gènere entre les parelles joves de la seva edat.

Amb l’ajuda de les noves tecnologies, les relacions de parella d’adolescents i jo-
ves s’articulen al voltant de mecanismes de control basat en el concepte de possessió 
en exclusiva de l’altra persona, fet que fa que s’accentuï el comportament agressiu.

Segons dades de la Fundació FAD, augmenten les formes de violència com mi-
rar el mòbil de la parella agredir físicament la parella, difondre imatges o missatges 
sense permís o controlar absolutament tot el que fa la parella.

Per una altra banda, l’informe que publica la Fundació ANAR posa de manifest 
que Catalunya va ser la quarta comunitat autònoma d’on més trucades van rebre, 
per assessorar ja sigui violència de gènere patida per una menor o bé violència de 
gènere que es dona en l’entorn familiar d’una menor. Aquesta fundació també posa 
a Catalunya en el pòdium de trucades rebudes on la víctima era directament una 
menor d’edat.

A més, el mateix Govern de la Generalitat de Catalunya informa a aquest grup 
parlamentari que l’any 2016 el nombre d’atestats instruïts per violència de gènere on 
la víctima es menor d’edat va ser de 538.

Si parlem de joves entre 18 i 35 anys, els atestats instruïts on la víctima és una 
dona es multiplica per 118 arribant a la xifra de 63.436.

Per tant, és un problema real sobre el qual les administracions han de reaccionar 
i prendre mesures amb la major celeritat i eficiència possibles.

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 pràctica un protocol d’actuació únic interdepartamental en 

coordinació amb les entitats implicades, per a la seva aplicació en centres on princi-
palment es dirigeixen al públic menor d’edat i jove, com ara centres educatius, ocu-
pacionals, laborals i d’oci.
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2. Adoptar totes les mesures pertinents necessàries mitjançant una potent cam-
panya de sensibilització social sobre aquesta problemàtica que inclogui els mitjans 
de comunicació i les xarxes socials, intentant promoure que en la programació di-
rigida a infants i joves s’incentivin els valors de respecte i convivència entre homes 
i dones.

3. Dotar pressupostàriament dels recursos necessaris per dur a terme els punts 
anteriors.

Palau del Parlament, 16 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs 

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret a la convivència
360-00023/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 54104).
Acord: Mesa del Parlament, 21.03.2017.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-te l’Informe «El dret a la convivència», en el qual s’aborda les 

problemàtiques relacionades amb la convivència tant pel que fa a l’ocupació de la via 
pública com per les molèsties relacionades amb la contaminació acústica.

Amb aquesta finalitat, es recomana a tots els municipis disposar d’una ordenança 
de regulació de l’espai públic, que determinin les previsions d’horaris d’obertura i 
tancament, sobretot de les terrasses.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari en comissió.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, us 
saludo atentament,

Cordialment,

Rafael Ribó, síndic
Barcelona, 16 de març de 2017

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

http://www.parlament.cat/document/publicacions/204459.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Ensenyament
410-00005/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 53824 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Ensenyament
Alta: M. Assumpció Laïlla i Jou
Baixa: Jordi Cuminal i Roquet

Palau del Parlament, 13 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió de Salut
410-00006/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 53825 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Salut
Alta: M. Assumpció Laïlla i Jou
Baixa: Jordi Munell i Garcia

Palau del Parlament, 13 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels 
Autònoms
406-00004/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 54102 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix el Reglament del 
Parlament, comunica que el diputat Albert Botran i Pahissa ha estat designat mem-
bre de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms.

Palau del Parlament, 16 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions 
del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta 
d’Espanya
407-00001/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP SOC

Reg. 54140 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix l’article 66 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats 
Ferran Pedret i Santos i Alicia Romero Llano han estat designats membres de la Co-
missió d’Investigació sobre les Actuacions del Govern per a Preparar la Secessió de 
Catalunya de la Resta d’Espanya.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
407-00002/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP SOC

Reg. 54141 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix l’article 66 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats 
Jordi Terrades i Santacreu i Assumpta Escarp Gibert han estat designats membres 
de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya

Palau del Parlament, 16 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 42/XI, sobre la prescripció 
infermera
290-00030/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53783 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 42/XI, sobre la 
prescripció infermera (tram. 290-00030/11), us informo del següent:

En primer terme, pel que fa a l’adopció de les mesures per tal que el Reial Decret 
954/2015, del 23 d’octubre, no inhabiliti els infermers en l’exercici de la seva profes-
sió, així com instar al Govern de l’Estat a retirar l’esmentat Reial Decret i convocar 
una reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, cal assenyalar 
que el 23 de febrer de 2016, el Govern de la Generalitat de Catalunya va interposar 
un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Suprem contra el Reial De-
cret 954/2015, del 23 d’octubre, que incorporava mesures de suspensió cautelar de 
determinats apartats. Aquestes mesures van ser denegades per l’esmentat Tribunal el 
12 d’abril de 2016. En l’actualitat, el recurs està pendent de sentència. Així mateix, 
durant la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, celebra-
da a Madrid el 13 d’abril de 2016, el conseller de Salut va demanar formalment al 
Ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat la retirada de l’esmentat Reial Decret.

Quant a la redacció del decret per al desplegament de la prescripció infermera a 
Catalunya, en la sessió de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya del 31 de 
març de 2016, el conseller de Salut va presentar el contingut d’un preacord adoptat 
entre el Departament de Salut i el Consell de Col·legis d’infermeres i infermers de 
Catalunya que va ser presentat a la Comissió de Treball de Prescripció Infermera del 
Departament de Salut el dia 30 de març de 2016. Aquest acord constitueix la base 
per a la redacció del text definiu de decret que completarà el marc regulador per a 
la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments d’ús humà per part 
d’infermeres i infermers a Catalunya. A fi d’aconseguir un ampli acord professional, 
com a base ferma per avançar en relació a la prescripció infermera, des de l’abril de 
l’any passat es van estendre les converses a la corporació mèdica, com a principals 
prescriptors independents. En aquests moments continuen les converses entre repre-
sentants dels dos col·lectius professionals amb el lideratge del Departament de Salut.

Pel que fa a l’adopció de les mesures necessàries per a donar seguretat jurídica 
als infermers en l’exercici de llurs funcions, el 4 de març de 2016, des de la Direcció 
General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària (DGOPRS) es va emetre 
una nota informativa sobre la vacunació. Aquesta nota informativa sostenia que el 
marc normatiu que regula el calendari de vacunació a Catalunya ve donat pel Decret 
95/2014, d’1 de juliol, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, 
i que, per tant, la decisió de l’autoritat sanitària és la que empara a les infermeres 
i als infermers per desenvolupar normalment l’activitat vacunal. Paral·lelament, el 
Departament de Salut ha mantingut un contacte molt estret amb els col·legis profes-
sionals de les diferents professions sanitàries, i especialment amb el d’infermeres i 
infermers, per fer seguiment de les diferents problemàtiques derivades de la imple-
mentació del Reial Decret 954/2015, del 23 d’octubre, i vetllar per preservar les bo-
nes relacions entre professions sanitàries, la qual cosa constitueix la base del treball 
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en equip, una senya d’identitat del model sanitari català. Així mateix, s’ha rellançat 
el Consell de la Professió Infermera.

Finalment, en relació a la manifestació pública a favor del col·lectiu infermer, el 
conseller de Salut, ha realitzat sengles aparicions en mitjans de comunicació expres-
sant el seu suport al col·lectiu professional d’infermeria en la seva aspiració d’acon-
seguir un marc normatiu que doni resposta al ventall d’activitats que aquest col·lec-
tiu ja realitza de manera quotidiana i que contribueixen decisivament a l’excel·lència 
del nostre sistema sanitari. A més a més, en la seva compareixença parlamentària 
en la Comissió de Salut del 31 de març 2016, el mateix conseller va manifestar la 
necessitat de donar cobertura jurídica a les pràctiques de les infermeres i infermers 
de Catalunya.

Barcelona, 10 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 330/XI, sobre els recursos 
d’atenció social especialitzada i domiciliària a Lleida i l’augment de 
les places de residències i centres de dia per a la gent gran
290-00305/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 54205 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 330/XI sobre els recursos d’aten-
ció social especialitzada i domiciliària a Lleida i l’augment de les places de residèn-
cies i centres de dia per a la gent gran us trameto amb aquest escrit el resum de les 
accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de 
desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que contribuei-
xen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 15 de març de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us informo que en l’àmbit dels serveis socials especialitzats d’atenció residen-

cial i diürna, segons consta en la Programació Territorial de recursos 2015-2018, la 
comarca del Segrià és considerada com un territori de prioritat alta pel que fa a les 
places necessàries per a cobrir les necessitats en l’àmbit de l’atenció residencial de 
la gent gran amb necessitats socials. Per aquest motiu, s’ha incrementat a la ciutat de 
Lleida i a la comarca 27 places residencials per a la gent gran. Aquest 2017, seguint 
l’aplicació de la programació territorial i amb l’aprovació dels nous pressupostos, 
es preveu destinar una partida de 10 milions d’euros per continuar ofertant places 
residencials i centres de dia per a la gent gran, atenent sempre al principi d’equitat 
territorial.

Pel que fa als serveis d’atenció domiciliària, els informo que el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies contribueix al finançament d’aquests serveis, que 
són de competència municipal, amb l’aportació del 66% del mòdul, en els termes 
acordats al contracte programa pertinent.
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Control del compliment de la Resolució 357/XI, sobre la mort de 
l’activista sahrauí Brahim Saika
290-00331/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53773 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 357/XI, sobre la 
mort de l’activista sahrauí Brahim Saika (tram. 290-00331/11), us informo del se-
güent:

En primer lloc recordar que l’actual Pla director de cooperació al desenvolupa-
ment 2015-2018 considera la defensa, la protecció i la garantia dels drets humans, 
individuals i col·lectius, l’eix principal de la seva acció en matèria de cooperació al 
desenvolupament. I concretament l’últim Pla anual aprovat, el pla per al 2016, esta-
bleix un projecte temàtic de l’ACCD sota el títol Pau, memòria i defensores i defen-
sors de drets humans.

En aquest sentit, recordar també que el Pla Director manté el Sàhara Occidental 
com un dels països prioritaris d’actuació. En els darrers anys hi han hagut contri-
bucions significatives en matèria de cooperació en els camps de refugiats sahrauís. 
Convé destacar també el suport econòmic que es va donar des de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament per a la realització de la darrera trobada de la 
Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO) 
que es va celebrar a Vilanova i la Geltrú el passat mes de novembre de 2016.

Igualment, des del Govern s’està treballant en l’impuls del Programa Català de 
Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans, per acollir durant 6 mesos 
a Catalunya a defensors/es dels drets humans que vegin amenaçada la seva vida o 
integritat en el seu país d’origen, veí, d’acollida o trànsit, per la tasca de defensa dels 
drets humans que realitzen.

Finalment, en compliment de la resolució, el passat mes de desembre, la direc-
tora general de Relacions Exteriors va trametre una carta al director general per al 
Magreb, Àfrica, Mediterrani i Orient Pròxim del Ministeri d’Assumptes Exteriors 
i de Cooperació comunicant-li el contingut i l’aprovació de la Resolució 357/XI als 
efectes oportuns, la qual s’adjunta a aquest escrit.

Barcelona, 9 de març de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 358/XI, sobre l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides
290-00332/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53774 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 358/XI, sobre 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 290-00332/11), us informo del següent:

El 14 de febrer de 2017 el Govern va aprovar, a proposta dels titulars del De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i de Terri-
tori i Sostenibilitat, iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de 
l’Agenda 2030 a Catalunya, i crear la Comissió Interdepartamental per a la seva 
elaboració.

El disseny del Pla Nacional és una mesura inclosa al Pla de Govern de la XI le-
gislatura que referma el compromís de Catalunya amb la comunitat internacional i 
contribueix a la voluntat del Govern i dels actors que integren la societat civil ca-
talana de compartir aportacions substantives que contribueixin a l’assoliment de 
l’Agenda 2030 a escala global.

La comissió interdepartamental té com a funcions coordinar el procés d’elabo-
ració del Pla Nacional; vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment 
dels diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) recollits a l’Agenda 
2030, i validar la proposta final del Pla Nacional a fi d’elevar-la al Govern, mitjan-
çant el Departament corresponent. És la mateixa comissió la qual, en la seva reunió 
constitutiva, ha de definir l’abast i l’estructura del pla.

La comissió interdepartamental s’integra en el Departament competent en ma-
tèria d’acció exterior i està constituïda per les persones titulars de les secretaries 
generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i per la persona titular de la direcció general competent en matèria de coordinació 
interdepartamental.

La comissió interdepartamental està integrada per una comissió tècnica, que té 
com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 
Aquesta comissió tècnica està integrada per vuit membres, amb rang mínim de 
subdirector general o càrrec assimilat, designats per la persona titular dels depar-
taments següents: de la Presidència; de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència; de Salut; de Territori 
i Sostenibilitat; d’Empresa i Coneixement; de Treball, Afers Socials i Famílies; i 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

L’acord de Govern estableix que el Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya (CADS), adscrit al Departament d’Afers i Relacions Ins-
titucionals i Exteriors i Transparència, és l’òrgan que assumeix el suport tècnic i 
material de la Comissió Interdepartamental i de la Comissió Tècnica per facilitar 
l’exercici de les funcions que els corresponen, vetllar per la coherència entre els di-
versos Objectius de Desenvolupament Sostenible i assistir els departaments en el 
desenvolupament dels treballs a realitzar.

El procés d’elaboració del Pla Nacional té com elements de referència:
1) L’informe «L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món» (infor-

me del CADS número 3/2016. S’adjunta en el present document el resum executiu 
de l’informe, que també es pot consultar en la seva integritat a: http://cads.gencat.
cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-mi-
llorar-el-mon-/). L’informe conté una breu diagnosi de cada ODS a escala catalana, 

http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/
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europea i mundial i apunta els principals reptes que se’n desprenen a parer del con-
sell. En la seva elaboració el CADS va comptar amb la col·laboració d’experts ex-
terns al consell i de representants d’organitzacions de la societat civil.

2) Una prova pilot feta per la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat per 
analitzar amb més detall què implicaria donar compliment amb els ODS que reca-
uen sobre el grup de l’anomenada «P» de Planeta.

En el procés d’elaboració del Pla Nacional s’establiran els corresponents procedi-
ments per garantir la participació ciutadana i de la societat civil organitzada.

Barcelona, 9 de març de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

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

Control del compliment de la Resolució 359/XI, sobre el respecte 
dels drets humans per les empreses catalanes que operen a l’exterior
290-00333/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53775 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 359/XI, sobre el 
respecte dels drets humans per les empreses catalanes que operen a l’exterior (tram. 
290-00333/11), us informo del següent:

El Govern de Catalunya amb la voluntat de refermar el seu compromís amb el 
Dret Internacional en l’àmbit dels drets humans treballa en l’elaboració d’una estra-
tègia sobre empresa i DDHH impulsada pel Departament d’Afers i Relacions Insti-
tucionals i Exteriors i Transparència a través de la Direcció General de Cooperació 
al Desenvolupament de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea. Aques-
ta estratègia es desenvolupa en coordinació amb el Departament d’Empresa i Conei-
xement i altres unitats del Govern implicats en aquest àmbit.

L’estratègia preveu impulsar els treballs per crear i desplegar un centre d’estudi 
i d’avaluació que supervisi les accions de les empreses catalanes amb inversions a 
l’exterior. El centre haurà de disposar d’instruments que vetllin pel compliment de 
la legislació vigent en l’àmbit dels drets humans per part de les empreses i s’ha d’es-
tructurar amb la participació de la societat civil, el Govern i el Parlament.

En aquest sentit, el mes de febrer passat va tenir lloc la reunió del Grup de treball 
de Sensibilització de les empreses del Consell de Cooperació. En aquesta reunió es 
van recollir les aportacions dels membres del grup de treball (de l’àmbit econòmic i 
social) a l’informe extern sobre una proposta de codi ètic de protecció dels drets hu-
mans i de la igualtat de gènere, per a la internacionalització responsable de les em-
preses catalanes. També en aquesta reunió es va comunicar la voluntat del Govern 
d’impulsar una estratègia sobre empresa i drets humans que integrés la proposta del 
centre d’estudis i avaluació.

Per últim, els dies 16 i 17 de febrer va tenir lloc al Parlament de Catalunya el 
seminari internacional «Empreses i Drets Humans: comparant experiències. Una 
mirada centrada en la perspectiva extraterritorial», organitzat pel Centre Català In-
ternacional per la Pau (ICIP), amb el suport de la Direcció General de Cooperació 
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al Desenvolupament, amb l’objectiu d’abordar l’impacte de les empreses sobre els 
drets de les persones i de medi ambient.

En aquest seminari, amb ponents d’arreu del món, es van donar a conèixer les 
experiències internacionals i nacionals sobre empresa i drets humans comptant amb 
les veus de l’àmbit acadèmic, polític, social, multilateral i jurídic. Durant la jornada, 
es va explicar i detallar l’estratègia que s’impulsarà per a la promoció de la política 
d’internacionalització de l’empresa catalana que inclourà el codi ètic esmentat. En 
aquest sentit, s’estan analitzant les principals conclusions de les jornades realitzades 
al Parlament.

Barcelona, 9 de març de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 381/XI, sobre la venda 
ambulant
290-00354/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 54099 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 381/XI, sobre la 
venda ambulant (número de tramitació 290-00354/11), us trameto, en document an-
nex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 15 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra treballa des de diferents pers-

pectives el fenomen de la venda ambulant, conscient que la resposta, des del punt de 
vista de la seguretat i l’acompliment de la normativa, ha de ser multidisciplinària i 
coordinada amb altres ens públics i privats i ha de tenir la planificació adequada per 
estendre el seu abast a tots els municipis on es duu a terme aquesta activitat il·legal. 
És per això que es desenvolupen accions ben diverses i des d’àmbits ben diferents, 
com són la prevenció policial, la investigació criminal, el disseny i aplicació de cam-
panyes de sensibilització per conscienciar la ciutadania i també el seguiment i anàli-
si del fenomen per estudiar noves vies per eradicar aquesta pràctica.

Per una banda, la planificació de patrullatge de saturació de la Policia de la Ge-
neralitat -Mossos d’Esquadra a les zones de màxima activitat il·lícita, i en coordi-
nació amb les policies locals, és una mesura eficaç que es duu a terme allà on s’es-
cau. Les actuacions que es realitzen es combinen amb controls preventius a les vies 
de comunicació i en els mitjans públics de transports que puguin ser utilitzats pels 
venedors il·legals. Cal sumar també el serveis policials de paisà i els dispositius es-
pecials als quals es destina un major nombre d’efectius policials i que es realitzen 
amb la finalitat d’intervenir material i denunciar o detenir els venedors. Finalment, 
també ha resultat molt útil la creació de grups de treballs específics en els municipis 
més afectats.

Un altre punt en el qual s’ha incidit per combatre el fenomen del top manta són 
els centres de venda i distribució dels productes falsificats o d’imitació. En aquest 
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sentit, s’han planificat inspeccions a establiments i locals que proporcionin produc-
tes falsificats o d’imitació destinats a la venda ambulant il·legal.

El conjunt d’aquestes accions, juntament amb la recollida de la informació per 
la seva posterior anàlisi, ha impulsat les investigacions criminals per detectar punts 
d’origen i canals de distribució dels productes falsificats o d’imitació. També s’han 
impulsat les investigacions criminals d’aquest il·lícits.

La recollida periòdica d’informació sobre aquest fenomen facilita l’elaboració 
d’un mapa d’afectació i contribueix a la valoració dels recursos adients per fer front 
a aquestes problemàtiques. Per tant, aquesta permet esmerçar esforços perquè la col-
laboració i la coordinació entre la PG-ME i les policies locals, en matèria de dispo-
sitius i patrullatge conjunt, sigui més eficaç i eficient.

En aquest mateix sentit, el Programa Operatiu Específic Gregal prioritza la pla-
nificació i execució dels dispositius de manera coordinada amb les policies locals. 
D’aquesta manera, s’ha abordat la problemàtica relacionada amb el «Top manta» 
en el marc de les Juntes Locals de Seguretat i les Meses de Coordinació Operati-
va, amb coneixement de la realitat a cada territori i decidint les accions oportunes 
amb la implicació dels cossos de seguretat i altres actors socials i empresarials de 
l’àmbit local.

Aquestes mesures es complementen amb accions de conscienciació de la ciuta-
dania, ja sigui en tríptics, cartells, publicitat o presència en els mitjans de comuni-
cació. La policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra ha elaborat en aquest àmbit 
una proposta d’infografia amb un missatge dirigit a informar sobre els riscos de 
l’activitat de comerç irregular «top manta» i posant en valor el comerç de proximitat

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

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

4.70.10. Altres comunicacions

Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020
335-00012/11

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 53851 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us el certificat de l’acord adoptat en la sessió del Govern 

de la Generalitat del dia 7 de març de 2017, pel qual s’aprova el Pla de transport de 
viatgers de Catalunya 2020, així com el text de referència.

Barcelona, 10 de març de 2017
El secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 7 de març de 2017, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova la Proposta 

d’acord del Govern pel qual s’aprova el Pla de transport de viatgers de Catalunya 
2020.»

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
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Acord
GOV/ /2017, de 7 de març, pel qual s’aprova el Pla de transport de viatgers de 

Catalunya 2020.
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix els principis i els objec-

tius als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del trans-
port de les mercaderies dirigida a la sostenibilitat i la seguretat. Aquesta Llei esta-
bleix els instruments de planificació que han de concretar, per a l’àmbit territorial 
corresponent, l’aplicació dels objectius de mobilitat mitjançant l’establiment de di-
rectrius, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control.

En aquest context, el Pla de transport de viatgers, que preveu la Llei 12/1987, de 
28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles 
de motor, es confirma com un pla específic, d’acord amb el que determina la dispo-
sició addicional 1 de la Llei de la mobilitat.

Els plans específics, d’acord amb l’article 8 de la Llei de la mobilitat, tenen per 
objecte el desenvolupament sectorialitzat de les directrius nacionals de mobilitat, 
per als diferents mitjans o infraestructures de mobilitat, tant en el cas de transport 
de persones com en el cas de transport de mercaderies.

En l’àmbit del transport ferroviari, l’article 8 de la Llei 4/2006, de 31 de març, 
ferroviària, relatiu a la planificació dels serveis de transport ferroviari, preveu que 
els serveis de transport del sistema ferroviari de Catalunya, d’acord amb els objec-
tius de mobilitat sostenible i en el marc de les directrius que estableix el planeja-
ment territorial, s’han de planificar també per mitjà del Pla de transport de viatgers 
de Catalunya.

El Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020 desenvolupa les directrius na-
cionals de mobilitat, aprovades pel Decret 362/2006, de 3 d’octubre, que constituei-
xen el marc orientador per a l’aplicació dels objectius de la Llei de la mobilitat. En 
concret, defineix les directrius generals per millorar els serveis de transport públic 
interurbà de viatgers, tant ferroviaris com per carretera, amb l’horitzó de l’any 2020.

Aquest nou pla comporta una actualització del Pla de transport de viatgers de 
Catalunya 2008-2012, per seguir avançant en la consolidació del projecte nacional 
amb un model de societat sostenible on el transport públic representi una alternativa 
real per atendre les necessitats de mobilitat del conjunt de la ciutadania i contribuei-
xi a millorar la qualitat de vida també amb la disminució de l’impacte ambiental de 
la mobilitat i la millora de la seguretat viària.

Amb aquesta finalitat, en el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020 es 
contenen les actuacions a desenvolupar per al manteniment i la millora dels serveis 
de transport públic a Catalunya fins al 2020 a partir de la potenciació de la línia de 
treball ja iniciada en el Pla anterior, pel que fa a la coordinació dels serveis de trans-
port per ferrocarril i per carretera. L’objectiu és configurar, en el conjunt del territori 
de Catalunya, una veritable xarxa de transport públic que atengui les demandes de 
mobilitat en cada corredor o pol de mobilitat amb una oferta adequada i sostenible, 
tant des del punt de vista econòmic com mediambiental, i amb unes condicions ade-
quades d’accés per als ciutadans amb la potenciació de l’ús dels transports públics 
enfront del vehicle privat.

Tal com ja succeïa amb el Pla anterior, la finalitat d’aquest document és la d’esta-
blir les línies de treball generals per a la potenciació del sistema de transport públic 
amb la fixació de les actuacions concretes a realitzar quan així estiguin previstes 
o amb la determinació dels criteris de planificació i configuració d’aquelles actua-
cions de detall que demanin un desenvolupament complementari mitjançant estudis 
o plans específics d’actuació.

La tramitació del Pla s’ha dut a terme d’acord amb el que estableix l’article 5 del 
Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planifica-
ció de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat, i de conformitat amb el procediment 
establert a l’article 3 del mateix Decret.
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En compliment d’aquests preceptes, el projecte de Pla de transport de viatgers de 
Catalunya 2020 es va sotmetre al tràmit d’informació pública i institucional mitjan-
çant un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC. núm. 6894, 
de 17 de juny de 2015) i la corresponent tramesa institucional a diverses entitats. 
Posteriorment, mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC. núm. 6920, de 24 de juliol de 2015) es va ampliar el termini d’informació 
pública, que finalitzava el dia 1 de setembre de 2015, fins al dia 1 d’octubre de 2015.

Les al·legacions i observacions formulades en aquests tràmits d’informació públi-
ca i institucional han estat degudament valorades i s’han introduït les modificacions 
pertinents en el Pla.

Així mateix, el projecte de Pla s’ha sotmès als informes del Consell de la Mobi-
litat, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, de la Comissió Cata-
lana del Trànsit i Seguretat Viària i de la Comissió de Govern Local de Catalunya, i 
al dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

D’altra banda, en compliment de la normativa aplicable sobre avaluació ambiental 
de plans i programes, el Pla s’ha sotmès al procediment d’avaluació ambiental estra-
tègica, el qual va concloure amb la Resolució TES/2715/2016, de 23 de novembre, en 
la qual es formula la declaració ambiental estratègica del Pla amb caràcter favorable.

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern

Acorda:
1. Aprovar el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020, que s’adjunta com 

annex a aquest Acord.
2. Disposar la publicació d’aquest Acord d’aprovació del Pla al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya. El Pla es pot consultar al web del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat (www.gencat.cat/territori).

3. Donar compte al Parlament de l’aprovació del Pla de transport de viatgers de 
Catalunya 2020, en els termes que preveu l’article 6.4 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, 
de la mobilitat.

Barcelona, 7 de març de 2017
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern

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

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places 
de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
500-00011/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 345)

En el BOPC 345, a la pàgina 64

A la base 6.1.1. Segon exercici
On hi diu: 
«Un d’aquests temes haurà d’ésser extret d’entre els temes 13 a 23 i l’altre, d’entre 

els temes 24 a 35.»

Hi ha de dir: 
«Un d’aquests temes haurà d’ésser extret d’entre els temes 12 a 23 i l’altre, d’entre 

els temes 24 a 35.»

http://www.gencat.cat/territori
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