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3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 19

Resolució 1116/X del Parlament de Catalu-

nya, sobre el concurs de trasllat de personal 

estatutari aprovat per l’Institut Català de la 

Salut

Tram. 250-01622/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 34, 02.07.2015, DSPC-C 770

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de juliol 
de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el concurs de trasllat de personal estatutari apro-
vat per l’Institut Català de la Salut (tram. 250-01622/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
que el concurs voluntari de trasllat de personal esta-
tutari, sanitari i no sanitari, que s’està fent a l’Institut 
Català de la Salut: 

a) Té en compte l’adequació de cada persona al lloc de 
treball d’acord amb la seva formació especí�ca i a les 
seves competències.

b) Es fa amb transparència, de manera que es facilita 
al Parlament i a tots els col·lectius afectats la informa-
ció de tots els passos, fases i criteris del procés.

c) Inclou la recol·locació, en tots els casos en què sigui 
possible i d’acord amb la normativa vigent, del perso-
nal interí cessat, tant el sanitari com el no sanitari, so-
bre la base d’aquest concurs de trasllat.

d) Inclou un control i el seguiment de la situació als 
hospitals origen dels trasllats, amb la garantia que les 
places que quedin buides es cobreixen i que no es fa 
amb contractes precaris.

e) Regula la categoria professional d’infermeria fami-
liar i comunitària i la de la resta d’especialitats d’in-
fermeria, com ja han fet altres comunitats autònomes 
espanyoles.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària de la Comissió, Begonya Montalban i Vi-
las; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou i Torras

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 

AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 

de Montgat a Palafolls

Tram. 250-01664/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP C’s (reg. 120926).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.07.2015 al 17.07.2015).
Finiment del termini: 20.07.2015; 09:30 h.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 

INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-

vern sobre el Pacte per a la infància a Ca-

talunya

Tram. 302-00307/10

Presentació
GP SOC

Reg. 120819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el Pacte per 
a la infància a Catalunya (tram. 300-00325/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Demanar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques els canvis legislatius necessaris per tal de 
fer efectiva la inembargabilitat dels ajuts d’urgència 
social i, a la vegada, recuperar els ajuts ja embargats, 
així com també establir que aquests tipus d’ajuts desti-
nats a la compra de medicaments, pagament de rebuts 
de subministraments, lloguer d’habitatges o menjadors 
escolars, no tributen.

2. Impulsar programes concrets de polítiques actives 
de provisió de famílies acollidores alienes, i desple-
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gar, en el termini de tres mesos, el programa de famí-
lies acollidores professionals, així com assegurar que 
s’adopten tots els mecanismes necessaris per evitar el 
perllongament de l’acolliment en centre per manca de 
famílies.

3. Promoure una assignació del personal de suport ne-
cessari per a l’atenció adequada dels alumnes amb ne-
cessitats educatives especials en cada escola ordinària, 
mantenir la previsió per reconvertir els CEE en cen-
tres de referència a les escoles ordinàries i dotar els 
CREDA dels recursos per garantir atenció logopèdica.

4. Donar compliment a la Moció 136/X del Parlament 
de Catalunya, sobre els infants en situació de vulnera-
bilitat, que insta el Govern a garantir que els infants 
derivats als EAP’s, CDIAP’s o CSMIJ tinguin un di-
agnòstic en un període màxim de sis mesos des de la 
derivació al servei per part d’un professional.

5. Donar a conèixer, en el termini d’un mes, la plani-
�cació del Govern per con�gurar un sistema integrat 
de prestacions econòmiques per combatre la pobresa 
infantil, tot identi�cant les prestacions existents i pos-
sibles millores, amb la �nalitat de desplegar normati-
vament el drets dels infants a un nivell de vida adequat 
i establir criteris per assegurar-ho.

6. Impulsar una llei de mesures integrals per combatre 
la violència contra la infància i l’adolescència.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015

Maurici Lucena i Betriu Núria Ventura Brusca
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-

vern sobre els espais naturals

Tram. 302-00308/10

Presentació
GP SOC

Reg. 120824 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre els espais 
naturals (tram. 300-00326/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Aturar l’execució del Pla de gestió d’espais naturals 
protegits 2015-2020, �ns que hi hagi un consens ma-

joritari entre les entitats del sector ambiental, els pro-
fessionals i els grups parlamentaris, cercant un nou 
enfocament que permeti modernitzar les polítiques i 
estructures de gestió del medi natural.

2. Aturar la perllongada situació de pèrdua de dotaci-
ons pressupostàries i la pèrdua de recursos humans en 
les estructures de gestió actuals dels Espais Naturals 
Protegits, per tal de revertir la situació de retrocés en 
què es troben immersos.

3. Mantenir la paralització de l’expedient de remoció 
dels actuals directors i responsables de parcs naturals, 
conseqüència de la relació de llocs de treball aprova-
da pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
Alimentació i Medi Natural, de canvi de nom, nivell 
i complement especí�c dels llocs de treball de «direc-
ció de parc nacional i natural», tal com recull la Moció 
215/X del Parlament de Catalunya, sobre les condici-
ons laborals, de salut i de seguretat dels treballadors.

4. Aprovar el Projecte de Llei de Biodiversitat i del Pa-
trimoni Natural.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-

vern sobre l’actuació del Departament 

d’Economia i Coneixement en el procés de 

licitació d’Aigües Ter Llobregat

Tram. 302-00309/10

Presentació

GP ICV-EUiA

Reg. 120825 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre l’actuació del Depar-
tament d’Economia i Coneixement en el procés de li-
citació d’Aigües Ter Llobregat (tram. 300-00324/10).

Moció

1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) No recórrer en cassació contra les Sentències dic-
tades per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa-
administrativa del Tribunal superior de Justícia de Ca-
talunya en el recursos números 14, 28 i38 de 2013 que 
declaren la nul·litat del acord d’adjudicació del con-
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tracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en al-
ta del Sistema Ter-Llobregat i a demanar-ne l’execució 
provisional prevista en l’article 91.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrati-
va, en el cas que cap altra part intervinent interposi re-
curs de cassació contra les mateixes.

b) Assumir l’explotació i la gestió directa del servei 
per mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua durant el 
termini que sigui necessari per adoptar el mitjà de 
gestió directa del servei que sigui més idoni, garantint 
la plena titularitat pública del servei i la participació 
de les entitats local del àmbit territorial en que es pres-
ta el servei.

2) El Parlament de Catalunya encarrega a la Sindica-
tura de Comptes per tal que, de conformitat amb el 
previst en els articles 1 apartats 1 i 2; i 2 apartats a) i 
f) de la seva llei 18/2010 de 7 de juny remeti a aquest 
Parlament un informe detallat en relació a: 

a) Els Efectes econòmics, en termes d’indemnitzacions, 
compensacions i costos �nancers que hauria d’assumir 
la Generalitat de Catalunya en el cas que �nalment 
s’hagin d’executar, per esdevenir fermes, les Sentèn-
cies dictades per la Secció Cinquena de la Sala con-
tenciosa-administrativa del Tribunal superior de Justí-
cia de Catalunya en el recursos números 14, 28 i38 de 
2013 que declaren la nul·litat del acord d’adjudicació 
del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua 
en alta del Sistema Ter-Llobregat.

b) La resolució interpretativa de data 5 de juliol de 2013 
dels Honorables Consellers de Territori i Sostenibili-
tat i d’Economia i Coneixement en resposta a la pe-
tició formulada per l’empresa ATLL Concessionària 
de la Generalitat de Catalunya, en escrit de 7 de juny 
de 2013, en relació a la resolució de l’Òrgan Adminis-
tratiu de Recursos Contractual 1/2013 de 2 de gener, 
en concret: si dita resolució interpretativa en els seus 
apartats 1,; 2, a) i c) suposa una sobre-garantia, en ter-
mes de preveure o fer possible una major compensa-
ció que la correspondria a l’adjudicatària del contrac-
te de gestió del referit servei i als entitats �nanceres 
que tinguin constituïda penyora sobre els seus drets 
de crèdit front a l’administració, en relació a la que 
els correspondria aplicant les disposicions de la llei 
de contractes del sector públic, les directives europees 
sobre Contractes del sector públic i demés disposició 
aplicable, en el cas que s’hagin d’executar les Sentèn-
cies dictades per la Secció Cinquena de la Sala con-
tenciosa-administrativa del Tribunal superior de Justí-
cia de Catalunya en el recursos números 14, 28 i38 de 
2013 que declaren la nul·litat del acord d’adjudicació 
del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua 
en alta del Sistema Ter-Llobregat

3) El Parlament de Catalunya encarrega al Síndic de 
Greuges per tal que, de conformitat amb el previst en 
els articles 3. apartat 1 i 4. Apartats c) (bona admi-
nistració), f) i j) de la seva llei 24/2009 de 23 de de-

sembre, emeti informe sobre la resolució interpretati-
va de data 5 de juliol de 2013 dels Hbles. Consellers 
de Territori i Sostenibilitat i d’Economia i Coneixe-
ment en resposta a la petició formulada per l’empresa 
ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, 
en escrit de 7 de juny de 2013, en relació a la resolu-
ció de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractual 
1/2013 de 2 de gener, en concret:  Si dita resolució 
interpretativa en els seus apartats 1,; 2, a) i c) suposa 
una sobre-garantia, en termes de preveure o fer pos-
sible una major compensació que la correspondria a 
l’adjudicatària del contracte de gestió del referit servei 
i als entitats �nanceres que tinguin constituïda penyo-
ra sobre els seus drets de crèdit front a l’administra-
ció, en relació a la que els correspondria aplicant les 
disposicions de la llei de contractes del sector públic, 
les directives europees sobre Contractes del sector pú-
blic i demés disposició aplicable, en el cas que s’hagin 
d’executar les Sentències dictades per la Secció Cin-
quena de la Sala contenciosa-administrativa del Tri-
bunal superior de Justícia de Catalunya en el recursos 
números 14, 28 i38 de 2013 que declaren la nul·litat del 
acord d’adjudicació del contracte de gestió del servei 
d’abastament d’aigua en alta del Sistema Ter-Llobregat

4) El Parlament de Catalunya censura l’actuació que 
han tingut tant les Conselleries de Territori i Sosteni-
bilitat com la d’Economia i Coneixement en la prepa-
ració, tramitació, adjudicació, interpretació i demés ac-
tuacions posteriors del contracte de gestió del servei 
d’abastament d’aigua en alta del Sistema Ter-Llobregat.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-

vern sobre el procés d’adjudicació d’Aigües 

Ter Llobregat i la repercussió en les #nances 

de la Generalitat

Tram. 302-00310/10

Presentació

GP C’s

Reg. 120826 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el procés 
d’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat i la repercussió 
en les �nances de la Generalitat (tram. 300-00328/10).
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Moció

1. El Parlament de Catalunya reprova el Conseller 
d’Economia i Coneixement, Honorable Sr. Andreu 
Mas-Colell, per la gestió de tot el procediment de lici-
tació i adjudicació d’Aigües Ter-Llobregat.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a comparèixer, abans de �nalitzar l’actu-
al període de sessions i en sessió extraordinària de la 
Comissió d’Economia i Finances, i donar explicacions 
sobre

a) L’import que el Govern haurà de pagar a Acciona, SA, 
per l’anul·lació de l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter-
Llobregat

b) Com i quan pensa el Govern pagar la indemnització 
milionària a Acciona, SA, per l’anul·lació de l’adjudi-
cació de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat

c) Els acords signats pel Govern per a pagar aquesta 
indemnització a Acciona, SA, en conceptes com ara 
lucre cessant, costos �nancers o inversions realitzades

d) Si ha procedit l’empresa concessionària de la gestió 
d’Aigües Ter-Llobregat a pagar el 4% de la concessió de 
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurí-
dics Documentals, i que contempla expressament el pro-
pi plec de clàusules administratives de la concessió, i que 
suposa uns 40 M€

e) Les mesures que pensa prendre el Govern per a com-
pensar econòmicament als Ajuntaments afectats per la 
suspensió de l’adjudicació de la gestió d’aigua en alta 
de la xarxa de proveïment Ter-Llobregat a l’empresa 
Acciona, els quals es poden veure afectats per concep-
tes com inversions en infraestructures de gestió de l’ai-
gua en baixa realitzades, augment del cànon de l’aigua 
o venda d’actius públics municipals

3. Encarregar una auditoria externa independent que 
quanti�qui els riscos econòmics que afrontaria la Ge-
neralitat si es con�rma la darrera sentència del TSJC, 
que declara nul el procés d’adjudicació d’Aigües Ter-
Llobregat.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President GP C’s Diputat GP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-

vern sobre les prioritats de l’acció del Govern

Tram. 302-00311/10

Presentació
GP PPC

Reg. 120863 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenta la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre les prioritats de l’acció 
del Govern (tram. 300-00329/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya constata que els quasi tres 
anys d’aquesta X Legislatura el Govern de la Genera-
litat ha centrat els seus esforços en accions que no han 
estat la lluita contra la crisi i els seus efectes, la genera-
ció de llocs de treball i oportunitats pels catalans, així 
com prendre mesures per pal·liar les conseqüències que 
la crisi ha generat en la societat.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que la inesta-
bilitat política a la que ha sotmès el Govern als cata-
lans ha generat frustració, desafecció i esgotament en 
la societat, condemnant-la a una paràlisi que lastra les 
opcions de consolidació de la recuperació.

3. El Parlament de Catalunya considera que els en-
frontaments i la manca de voluntat del Govern de la 
Generalitat d’entendre’s amb el Govern d’Espanya ha 
di�cultat la cooperació i la recerca de sinergies con-
juntes per a treballar en un objectiu comú, la sortida 
de la crisi.

4. El Parlament de Catalunya manifesta que el Govern 
de la Generalitat encara està a temps de modi�car les 
seves prioritats i que és necessari que l’acció de go-
vern, en el que resta de legislatura, es centri en les au-
tèntiques prioritats dels catalans.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a. Centrar tota la seva atenció i esforços en lluitar per su-
perar la crisi econòmica i els seus efectes per tal de gene-
rar llocs de treball i oportunitats.

b. Comprometre’s amb l’estabilitat política i crear un 
marc propici per la recuperació de la con�ança de la so-
cietat en les institucions.

c. Crear un clima de cooperació amb el govern de l’Es-
tat i les administracions locals amb l’objectiu prioritari 
de restablir els mecanismes de cooperació política.

d. Negociar de forma lleial amb el Govern de l’Estat, i 
en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera de 
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les Comunitats Autònomes, una revisió del model de 
�nançament sota els principis d’ordinalitat, solidaritat, 
subsidiarietat i lleialtat institucional.

e. Complir la legislació vigent pel que fa als terminis 
de pagament de les administracions públiques i a mi-
llorar-los a PIMEs i autònoms fent efectius els paga-
ments en un termini no superior a 30 dies.

f. Presentar el projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat per l’any 2016, d’acord amb el termini que 
estableix la Llei de Finances Públiques de Catalunya 
per tal de donar con�ança a creditors, proveïdors, tre-
balladors públics i al conjunt dels ciutadans com en 
tant que bene�ciaris de l’acció de l’administració.

g. Crear un marc d’estabilitat i disciplina en la despesa 
que garanteixi la viabilitat i la sostenibilitat de les �-
nances públiques.

h. Reforçar les polítiques de recuperació de l’ocupació 
com a millor eina de lluita contra la pobresa i la desi-
gualtat, sense oblidar les accions pal·liatives.

i. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2016 les dotacions pressupostàries necessàries 
que facin possible incrementar la inversió en equipa-
ments educatius i la �nalització dels equipaments en 
construcció i compromesos amb la comunitat educa-
tiva i el món local.

j. Suprimir els barracons a les escoles catalanes de tal 
forma que en dos anys no hi hagin cap barracó en els 
centres educatius sostinguts amb fons públics substitu-
int-los amb instal·lacions dignes.

k. Implantar en l’educació sostinguda amb fons pú-
blics el trilingüisme, garantint que català i castellà tin-
guin la mateixa presència.

l. Oferir, en el curs 2015-2016, el castellà com a llen-
gua vehicular en els centres sostinguts amb fons pú-
blics eliminant, en qualsevol cas, l’atenció lingüística 
individualitzada en castellà.

m. Donar puntual compliment als compromisos de pa-
gament de la factura farmacèutica a les o�cines de far-
màcia de Catalunya i transferir en temps i forma les 
aportacions del govern de l’Estat realitza a la Genera-
litat per poder realitzar els pagaments a les farmàcies 
catalanes i saldar el deute pendent.

n. Crear un servei especí�c d’atenció i assessorament a 
les famílies, als treballadors i als empresaris, destinat 
a promoure mesures de conciliació de la vida laboral 
amb la vida familiar en l’entorn empresarial.

o. Eixugar el deute amb les empreses i entitats del Ter-
cer Sector que gestionen serveis públics d’atenció a les 
persones tot incloent-les en el proper Pla de Proveïdors 
i articular, amb caràcter urgent, un pla de retorn del 
deute concret amb les entitats del Tercer pel que fa a 
subvencions, concerts, contractes i convenis tot prio-
ritzant en el pagament del Fons de Liquiditat Autonò-

mic corresponent a Catalunya, el pagament a empre-
ses i entitats del Tercer Sector Social.

p. Desplegar en la seva totalitat la legislació social de 
Catalunya mitjançant el desplegament de la Llei de 
Serveis Socials mitjançant l’aprovació d’una nova car-
tera de serveis i un model concertació, ràtios, funcions 
i coordinació dels professionals adaptats a les actuals 
necessitats socials; el desplegament amb recursos su-
�cients la Llei de la Infància i Adolescència establint, 
en el marc del Pacte de la Infància, els recursos econò-
mics per la seva implementació i el ple compliment de 
la Llei de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic.

q. Reforçar la xarxa de serveis socials bàsics de cara 
a millorar la capacitat d’intervenció social dels serveis 
socials d’atenció primària i atendre a la saturació en 
l’atenció que pateixen els Serveis Socials municipals.

r. Presentar, durant el proper període de sessions, un 
paquet de mesures legislatives que inclogui almenys: 

i. Una reforma �scal que redueixi els trams de la quota 
autonòmica de l’IRPF harmonitzant-los amb els esta-
tals i a reduir els tipus impositius.

ii. La reforma de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya per tal de completar els processos de sim-
pli�cació i reducció de les càrregues administratives i 
garantir la transparència en la gestió pública.

iii. Un projecte de llei de suport a l’emprenedoria i 
l’autoocupació.

iv. La reforma de la Llei de suport a les famílies per 
tal de millorar el suport a les famílies, en especial a 
les nombroses.

v. La reforma de la Renda Mínima d’Inserció per ga-
rantir el dret subjectiu a la percepció i recuperar la 
universalitat per a tots aquells que compleixin els re-
quisits establerts.

vi. Modi�car la Llei d’educació de Catalunya per ga-
rantir el castellà com a llengua vehicular i suprimir 
l’atenció lingüística individualitzada en castellà.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-

vern sobre les mesures per a fomentar la 

participació democràtica, l’accessibilitat i la 

simpli#cació de processos en les eleccions 

al Parlament

Tram. 302-00312/10

Presentació

GP ERC

Reg. 120866 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 14.07.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Roger Torrent i Ra-
mió, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre les mesures per a fomentar la participació demo-
cràtica, l’accessibilitat i la simpli�cació de processos 
en les eleccions al Parlament (tram. 300-00327/10).

Moció

En els darrers mesos, el Parlament de Catalunya ha 
treballat, a través d’una ponència conjunta, en una pro-
posició de llei electoral. El document, si bé no concre-
ta un sistema electoral nou, incorpora tot un seguit de 
mesures destinades a millorar la qualitat democràti-
ca, la promoció de la participació electoral, la reducció 
de despesa i la simpli�cació de processos. Tot plegat, 
amb la voluntat compartida d’afrontar i lluitar contra 
la desafecció política.

Això no obstant, sembla poc probable que aquest text 
pugui ser aprovat amb prou marge com perquè pugui 
ser aplicat a les properes eleccions previstes (que no 
convocades formalment) per al proper 27 de setembre. 
Per tant, hi haurà aspectes que no podran ser imple-
mentats immediatament i, això no obstant, represen-
tarien millores signi�catives en l’àmbit de l’accessi-
bilitat, la informació en els mitjans de comunicació 
públics i la reducció de la despesa electoral, per posar 
alguns exemples. En bona part, es tracta d’elements 
que, tot i no disposar de llei especí�ca, es poden pre-
veure en el decret de convocatòria de les eleccions i en 
tot cas, poden ser impulsats pel departament de Go-
vernació de la Generalitat de Catalunya.

Per tots aquests motius, es proposa al Ple del Parla-
ment l’adopció dels següents acords: 

En allò que fa referència al vot exterior, el Parlament 
de Catalunya insta el Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya a: 

1. Instar novament, al Govern de l’Estat, que elimini la 
disposició del vot pregat per als residents a l’exterior, 
donat que es tracta d’un instrument que atempta contra 
els més elementals drets electorals.

2. Impulsar, a través de tots els mitjans al seu abast, 
una campanya divulgativa dirigida als/a les catalans/
es residents a l’estranger per tal d’informar dels pas-
sos necessaris per exercir el dret de vot en les prope-
res eleccions al Parlament de Catalunya, especialment 
en allò que fa referència a la necessitat d’inscriure’s al 
ERTA (registre de residència temporal).

3. Posar a disposició dels catalans residents a l’estran-
ger un telèfon i una adreça electrònica on es puguin in-
formar directament dels seus drets democràtics i com 
exercir-los.

En allò que fa referència a la necessitat de garantir, a 
través de les següents mesures, que les persones amb 
discapacitat puguin gaudir, en condicions d’igualtat i 
no discriminació, del dret de participació política i pu-
guin exercir el dret de sufragi actiu i passiu en con-
dicions d’igualtat amb el conjunt de la ciutadania, el 
Parlament de Catalunya insta el Departament de Go-
vernació de la Generalitat a impulsar, com a mínim, 
les següents mesures: 

4. Garantir l’accessibilitat dels locals i meses electorals.

5. Assegurar l’accés en condicions d’igualtat a la infor-
mació electoral de caràcter institucional, tan d’aquella 
que faciliti el Departament de Governació com de les 
diferents juntes electorals.

6. Imprimir sobres de vot amb Braille per als electors 
amb discapacitat visual i sordceguesa. La preparació 
del vot accessible es facilitarà amb la sol·licitud prèvia 
de les persones amb discapacitat visual i sordceguesa.

7. Valorar la inclusió d’un codi QR a cada papereta 
electoral que permeti, mitjançant un lector o un telè-
fon mòbil adaptat, la seva lectura i per tant l’accés al 
contingut de les paperetes amb llistes tancades.

8. Avaluar l’accés en condicions d’igualtat als càrrecs 
de president o vocal de les meses electorals, posant a 
la seva disposició les adaptacions, ajudes tècniques i 
de suport necessaris.

9. Difondre, a través de campanyes institucionals als 
mitjans de comunicació públics i/o privats, portals 
d’internet, xarxes socials i seus administratives, infor-
mació detallada adreçada a l’electorat amb discapaci-
tat visual i sordceguesa sobre l’exercici dels seus drets

10. Promoure entre els partits polítics, coalicions elec-
torals i/o agrupacions d’electors/es l’accessibilitat dels 
programes i informacions electorals, ja sigui a través 
del Braille, lletra ampliada, lectura fàcil, llengua de 
signes o en suport sonor i/o electrònic.

En allò que fa referència a la transparència i publicitat 
electoral, el Parlament de Catalunya insta al Govern de 
la Generalitat a incentivar als partits polítics, coalicions 
electorals i/o agrupacions d’electors/es per tal que: 

11. Facilitin la superació del sistema de blocs electo-
rals en els mitjans de comunicació públics amb l’ob-
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jectiu que prevalgui, per sobre de qualsevol altra con-
sideració, el criteri d’interès informatiu en la selecció 
i elaboració de les informacions relacionades amb la 
campanya electoral, alhora que es preserven els prin-
cipis de neutralitat, veracitat, objectivitat i pluralitat 
política, d’acord amb allò que estableix l’article 43.3. 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

12. Promoguin un acord amb tots els mitjans de co-
municació per tal que tots els sondejos electorals i en-
questes que es puguin publicar des de la convocatòria 
d’eleccions �ns al darrer dia permès per publicar-les, 
explicitin tota la informació tècnica així com la meto-
dologia emprada per elaborar-les.

13. Garanteixin que, en cap cas, es limitarà l’accés dels 
mitjans de comunicació en els actes electorals que di-
guin a terme, ni s’imposaran imatges o talls de veu pre-
gravats.

En allò que fa referència a la transparència i publicitat 
electoral, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 

14. Encomanar al Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya l’elaboració d’un informe diari sobre la presèn-
cia de cadascuna de les candidatures i/o partits en tots 
els mitjans de comunicació, ja siguin públics o privats. 
Aquest informe serà públic i es donarà a conèixer, di-
àriament, a través del portal web del CAC i inclourà, 
com a mínim, el temps, els horaris d’emissió i l’ac-
tivitat recollida per a cadascuna de les candidatures 
i/o partits. L’informe també abastarà el període trans-
corregut entre la convocatòria i l’inici de la campanya 

electoral, si bé en aquest cas tindrà una periodicitat 
setmanal.

15. Encarregar al Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya un informe qualitatiu sobre la informació propor-
cionada, durant la campanya electoral, per part dels 
mitjans de comunicació públics i privats, incidint es-
pecialment en el principi de l’interès informatiu i el 
respecte al pluralisme polític. Aquest informe s’elabo-
rarà a la meitat i al �nal de la campanya electoral i es 
donarà a conèixer, com a mínim, a través del portal 
web del CAC de forma puntual.

Finalment, en allò que fa referència a la reducció de 
les despeses electorals, el Parlament de Catalunya ins-
ta el Departament de Governació a: 

16. Impulsar, com a mínim amb els partits polítics amb 
representació parlamentària, un acord per efectuar un 
mailing conjunt. Aquesta única tramesa ha d’incloure 
un full de propaganda electoral de cada candidatura, 
un sobre de votació i una papereta de cadascuna de 
les candidatures que haguessin obtingut representació 
parlamentària i que concorrin a les citades eleccions.

17. Donar compte, de forma periòdica, sobre les mesu-
res incloses en aquesta moció o aquelles altres que es 
puguin impulsar en allò que fa referència a l’accessibi-
litat i la participació electoral, l’estalvi de la despesa i 
la millora de la transparència i la informació.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015

Marta Rovira i Vergés Roger Torrent i Ramió
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC 


