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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
200-00002/12
PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS
PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 20.12.2018

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació al Projecte de llei
vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00265/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00266/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enòlegs i
Enòlogues de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
(tram. 352-00267/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut del Cava amb
relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00268/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut Català de la
Vinya i el Vi amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200269/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Vinícola Catalana amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200270/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00271/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació dels Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
(tram. 352-00272/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Agrària
de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram.
352-00273/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram.
352-00274/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de
la Denominació d’Origen Qualificada Priorat amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00275/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de
la Denominació d’Origen Conca de Barberà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00276/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de
la Denominació d’Origen Montsant amb relació al Projecte de llei vitivinícola
de Catalunya (tram. 352-00277/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de
la Denominació d’Origen Tarragona amb relació al Projecte de llei vitivinícola
de Catalunya (tram. 352-00278/12)

3.01.01. Projectes de llei

5

BOPC 417
19 de setembre de 2019

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de
la Denominació d’Origen Terra Alta amb relació al Projecte de llei vitivinícola de
Catalunya (tram. 352-00279/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de
la Denominació d’Origen Penedès amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00280/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de
la Denominació d’Origen Alella amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00281/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de
la Denominació d’Origen Costers del Segre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00282/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de
la Denominació d’Origen Empordà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de
Catalunya (tram. 352-00283/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de
la Denominació d’Origen Pla de Bages amb relació al Projecte de llei vitivinícola de
Catalunya (tram. 352-00284/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de
la Denominació d’Origen del Cava amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00285/12)
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Proposta d’audiència en comissió de Sal·lustià Álvarez Vidal, president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat, amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00408/12)
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Facultat d’Enologia
de la Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00409/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Albert Hereu Marés, director de l’Institut
Català del Suro, amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200410/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00411/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram.
352-00412/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00413/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut del Cava amb
relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00414/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Vinícola
de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200415/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana
d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya amb relació al Projecte de
llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00416/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de
la Denominació d’Origen Priorat amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00417/12)
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00418/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut Agrari Català Sant Isidre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200465/12)
Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00447/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00448/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram.
352-00449/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200450/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana
d’Enòlegs amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 352-00451/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana
de Sommeliers amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200452/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut Català de la
Vinya i el Vi amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200453/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Empordà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200454/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Terra Alta amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200455/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Penedès amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200456/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Alella amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200457/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Costers del Segre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram.
352-00458/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Priorat amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200459/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Pla de Bages amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram.
352-00460/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Tarragona amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200461/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Conca de Barberà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
(tram. 352-00462/12)
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Montsant amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200463/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Vinícola
de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35200464/12)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 29.01.2019, DSPC-C 167

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en
Ponència

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00083/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers
Agrònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
(tram. 353-00084/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya amb relació al Projecte de llei
vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00085/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut del Cava amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00086/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut Català de la Vinya
i el Vi amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00087/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Vinícola de
Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35300088/12)
Compareixença en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació
al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00089/12)
Compareixença en ponència d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram.
353-00090/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35300091/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut Agrícola Català
de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35300092/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat amb relació al Projecte de llei vitivinícola
de Catalunya (tram. 353-00093/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Conca de Barberà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de
Catalunya (tram. 353-00094/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Montsant amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00095/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Tarragona amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00096/12)
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Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Terra Alta amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00097/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Penedès amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00098/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Alella amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
(tram. 353-00099/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Costers del Segre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de
Catalunya (tram. 353-00100/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Empordà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00101/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Pla de Bages amb relació al Projecte de llei vitivinícola de
Catalunya (tram. 353-00102/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen del Cava amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00103/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Facultat d’Enologia de la
Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
(tram. 353-00104/12)
Compareixença en ponència d’Albert Hereu Marés, director de l’Institut Català del Suro, amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35300105/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
(tram. 353-00106/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
(tram. 353-00107/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00108/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de
Sommeliers amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35300109/12)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS
I EXPERTS
«Ponència: Projecte de llei vitivinícola de Catalunya», 17.09.2019

El dia 7 de maig de 2019
Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut Català de la Vinya
i el Vi amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00087/12)
Compareixença en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació
al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00089/12)
Compareixença en ponència d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram.
353-00090/12)
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Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
(tram. 353-00106/12)
El dia 18 de juny de 2019
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat amb relació al Projecte de llei vitivinícola
de Catalunya (tram. 353-00093/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Conca de Barberà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de
Catalunya (tram. 353-00094/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Alella amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
(tram. 353-00099/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Empordà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00101/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00108/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Montsant amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00095/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Tarragona amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00096/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Terra Alta amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00097/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Costers del Segre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de
Catalunya (tram. 353-00100/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Pla de Bages amb relació al Projecte de llei vitivinícola de
Catalunya (tram. 353-00102/12)
El dia 23 de juliol de 2019
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya amb relació al Projecte de llei
vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00085/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Penedès amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00098/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la
Denominació d’Origen del Cava amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00103/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Facultat d’Enologia de la
Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
(tram. 353-00104/12)
Compareixença en ponència d’Albert Hereu Marés, director de l’Institut Català del Suro, amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35300105/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00083/12)
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35300091/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut Agrícola Català
de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35300092/12)
El dia 17 de setembre de 2019
Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
(tram. 353-00107/12)
Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers
Agrònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
(tram. 353-00084/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut del Cava amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00086/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Vinícola de
Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 35300088/12)
Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Sommeliers amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 353-00109/12)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 20.09.2019 a l’11.10.2019).
Finiment del termini: 14.10.2019; 10:30 h.

3.01.03.

Decrets llei

Decret llei d’aprovació de les regles necessàries per a l’autoliquidació
de l’impost sobre begudes ensucrades envasades
203-00021/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 45589 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.09.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de setembre de 2019,
ha pres coneixement del Decret Llei 13/2019, d’aprovació de les regles necessàries
per a l’autoliquidació de l’impost sobre begudes ensucrades envasades, publicat al
DOGC 7959, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli
pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el
dia 16.09.2019.
A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 10 de setembre de 2019 s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
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«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
s’aprova la iniciativa SIG19VEH1267 - Projecte de decret llei d’aprovació de les regles
necessàries per a l’autoliquidació de l’impost sobre begudes ensucrades envasades.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Annex
Decret llei 13/2019, de 10 de setembre, d’aprovació de les regles
necessàries per a l’autoliquidació de l’impost sobre begudes
ensucrades envasades

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del
rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius
I

Mitjançant la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, es
crea l’impost sobre begudes ensucrades envasades. El desplegament reglamentari de
la Llei es va efectuar mitjançant el Decret 73/2017, de 20 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament de l’impost.
La Sentència número 588, de 28 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la el Decret esmentat perquè entén que es va produir un defecte formal
en la tramitació. Sense perjudici que es procedeixi a la impugnació de la Sentència davant del Tribunal Suprem, el pronunciament judicial no afecta la vigència de
l’impost, per la qual cosa, ateses les regles contingudes en la Llei 5/2017, de 28 de
març (article 77), el tribut es continua meritant, i això comporta que els contribuents
i substituts hagin de continuar aplicant l’impost.
II

El Govern, en el marc de l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Certament, la norma del decret llei és un recurs extraordinari
del Govern que s’ha d’emprar de forma prudent i limitada a situacions que realment
es considerin urgents i extraordinàries.
En aquest sentit, l’eventualitat que la sentència esmentada esdevingui executable pot provocar un desajust en l’obligació d’ingrés de l’impost. Aquesta situació
imprevista de manca de normativa és susceptible de generar dificultats no només a
l’Administració tributària, sinó també als obligats tributaris que han de complir les
obligacions derivades de l’aplicació de la Llei 5/2017, del 28 de març, i per als qui
l’anul·lació del decret comporta no disposar del complement necessari que suposa
tenir ordenat un període de presentació i ingrés de l’autoliquidació, ni de les regles
complementàries que concreten aspectes rellevants de determinació dels elements
quantificadors de la quota.
Per tant, la situació extraordinària assenyalada condueix a la necessitat urgent
d’incloure les mesures fins ara contingudes en un decret i justifica la voluntat de fer
front a l’eventual buit normatiu respecte a les regles d’ingrés de l’impost, situació
que no pot quedar demorada per l’elaboració d’un nou decret, atesa la dilació temporal que comportaria tornar a tramitar la norma reglamentària (uns sis mesos).
3.01.03. Decrets llei
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Pel que fa a la limitació de les mesures que es poden adoptar mitjançant un decret llei, el Tribunal Constitucional ha determinat que no poden alterar el deure de
tots a contribuir al sosteniment de les càrregues públiques d’acord amb la capacitat
econòmica, establert en l’article 31.1 de la Constitució. Quant a aquest límit, val a
dir que l’impost sobre begudes ensucrades envasades no constitueix un impost clau
o rellevant –«pilar estructural o pieza básica» en paraules del TC– del sistema tributari, per la qual cosa la seva regulació no afecta el deure de contribuir al sosteniment
de les despeses públiques recollit en l’article 31.1 CE esmentat. Tampoc no afecta
cap dels seus elements essencials, de manera que no incideix de forma rellevant en
el repartiment de la càrrega tributària segons capacitat econòmica en el global del
sistema tributari. Els elements essencials ja estan recollits en la llei de creació del
tribut i el que regula el decret llei són els aspectes relacionats amb la seva gestió alhora que concreta, com s’ha dit, determinats conceptes.
III

El present decret llei reprodueix - en part– el contingut del Reglament anul·lat,
de manera que conté els mateixos articles 3 i següents i la disposició transitòria.
S’afegeix, lògicament, una disposició final que preveu l’entrada en vigor d’aquest
Decret llei.
Per una banda, es mantenen els articles 3 i 4 (ara 1 i 2) que se centren a complementar els conceptes de beguda envasada i de distribuïdor. Per una altra, l’actual
article 3 reprodueix l’article 5 del Reglament anul·lat que incorporava regles que
concretaven el procés de càlcul de la quota a l’efecte de l’autoliquidació de l’impost
(així, per una banda, preveu que en el cas que l’obligat tributari sigui el substitut del
contribuent, aquest ha de determinar la base imposable per diferència entre la quantitat neta de beguda venuda minorada per la quantitat de beguda retornada pel contribuent; i per una altra, quant al tipus de gravamen de determinades begudes, especifica que només ha de considerar-se el contingut de sucres afegits o, en el cas de
preparats solubles i xarops, el que resulta un cop reconstituïda la beguda per al seu
consum). Els articles 4, 5 i 6 del Decret llei recullen, al seu torn, el contingut dels
articles 6, 7 i 8 del Reglament, referits al període de liquidació, termini i forma de
presentació i ingrés de l’autoliquidació; obligacions formals dels obligats tributaris
i l’òrgan competent per a la gestió, recaptació i inspecció del tribut, respectivament.
En ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
i d’acord amb el Govern,
Decreto:
Article 1. Fet imposable

A l’efecte d’aquest impost, és beguda envasada qualsevol unitat de venda destinada a ser presentada sense ulterior transformació al consumidor final, l’envàs de la
qual ha estat condicionat abans de ser posat a la venda de forma que no pugui modificar-se el contingut sense obrir-lo o modificar-lo; no és beguda envasada aquella
que s’envasa a sol·licitud del consumidor en el lloc de venda o que s’envasa per a la
seva venda immediata. Tot això sense perjudici de la subjecció a l’impost de les begudes subministrades al consumidor per mitjà de sortidor, d’acord amb la lletra a de
l’apartat 3 de l’article 72 de la Llei 5/2017, del 28 de març.
Article 2. Substitut del contribuent

En relació amb l’article 74 de la Llei 5/2017, del 28 de març, és distribuïdor
aquell que ven la beguda al contribuent, amb independència de qui efectuï el transport de la mercaderia al punt de venda, sigui el mateix distribuïdor, sigui el contribuent, sigui un tercer que realitza el servei de transport.
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Article 3. Determinació de la quota

1. La base imposable ha d’incloure les quantitats, expressades en litres, de beguda subministrada o venuda, durant el període de liquidació.
En el cas que, d’acord amb el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 74 de la
Llei 5/2017, del 28 de març, l’obligat tributari sigui el substitut del contribuent, la
base imposable està constituïda per les quantitats netes de beguda venudes al contribuent durant el període de liquidació. S’entén per quantitat neta de beguda la que
resulta dels litres corresponents a beguda venuda minorats en la dels litres corresponents a beguda retornada pel contribuent al substitut.
En el cas que la quantitat neta de beguda declarada en el període de liquidació
sigui negativa, aquesta minorarà la quantitat neta de beguda a declarar en el període
immediatament posterior.
2. Per a l’aplicació dels tipus de gravamen previstos en l’article 76 de la Llei
5/2017, del 28 de març, s’ha de considerar el contingut total d’edulcorants calòrics
de la beguda, llevat que es tracti de begudes elaborades a partir de sucs de fruita
o de verdura naturals, concentrats o reconstituïts, o llur combinació, i de llets o alternatives de les llets, en què s’ha d’aplicar el tipus de gravamen considerant només
el contingut d’edulcorants calòrics efectivament afegits.
3. En el cas de preparats solubles i xarops concentrats a què es refereix el darrer
paràgraf de l’article 76 de la Llei, el tipus de gravamen s’ha de determinar en funció del contingut de sucre que contindria la beguda un cop reconstituïda i preparada
per ésser consumida, d’acord amb les indicacions de la fitxa tècnica del fabricant.
Article 4. Període de liquidació, termini i forma de presentació i ingrés
de l’autoliquidació

1. El període de liquidació coincideix amb el trimestre natural.
2. La presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent a cada període de
liquidació s’ha d’efectuar entre els dies 1 i 20 del mes següent a la finalització del
període de liquidació.
3. L’autoliquidació que ha de presentar el substitut del contribuent ha d’incloure
la quota determinada conforme amb l’article 3 d’aquest Decret llei, en relació amb
les begudes venudes i retornades durant el període de liquidació. A aquest efecte,
s’entén que les begudes han estat venudes o retornades al contribuent en la data
d’emissió de la factura corresponent.
4. L’autoliquidació que ha de presentar el contribuent, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei 5/2017, del 28 de març, ha d’incloure la quota
de l’impost meritat per les begudes posades a disposició del consumidor durant el
període de liquidació.
A aquest efecte, s’entenen posades a disposició del consumidor, les begudes efectivament venudes al consumidor final.
5. La presentació de l’autoliquidació s’ha de realitzar per via telemàtica. L’ingrés
s’ha d’efectuar per alguna de les formes habilitades per l’Agència Tributària de Catalunya.
Article 5. Obligacions formals dels obligats tributaris

1. L’exigència de l’impost al contribuent ha de constar en la corresponent factura
emesa pel substitut, en què s’han d’identificar les quotes corresponents a les begudes
subministrades en funció del tipus aplicable.
Per contra, la repercussió que ha de fer el contribuent de l’impost al consumidor
final, prevista en l’apartat 2 de l’article 73 de la Llei 5/2017, del 28 de març, s’ha de
fer en el preu de la beguda, sense que sigui necessari fer-la constar de forma diferenciada en el tiquet de compra.
2. El substitut del contribuent ha de de presentar a l’Agència Tributària de Catalunya una declaració informativa anual amb el contingut següent:
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a) La relació de contribuents a qui ha subministrat la beguda subjecta a tributació. Respecte de cada un dels contribuents, hi ha de fer constar les quantitats, expressades en litres, de beguda subministrada, així com també les quantitats corresponents a begudes que el contribuent li hagi retornat i que s’han tingut en compte
per determinar la quantitat neta de beguda subministrada conforme amb l’apartat 1
de l’article 3 d’aquest Decret llei.
b) La relació de persones i entitats a què el distribuïdor no hagi exigit l’impost
per haver-li declarat aquelles ésser substituts del contribuent, així com també les
quantitats de beguda, expressades en litres, que li hagi subministrat. A tal efecte,
ha de disposar d’una declaració de l’adquirent de la beguda en aquest sentit, en què
constin les seves dades fiscals d’identificació.
3. El contribuent que, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei 5/2017, del
28 de març, hagi de complir amb l’obligació tributària principal, ha de presentar a
l’Agència Tributària de Catalunya una declaració informativa anual, en què es relacionin els distribuïdors que li hagin subministrat la beguda subjecta a tributació i les
quantitats de beguda subministrada, expressades en litres.
4. Mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria
d’hisenda, s’han de determinar les condicions, la forma i el termini de presentació
de les declaracions informatives que es regulen en els apartats 2 i 3 d’aquest article.
Article 6. Òrgan competent per a la gestió, recaptació i inspecció

La gestió i recaptació de l’impost i la seva inspecció en tot el territori de Catalunya corresponen a les oficines centrals de l’Agència Tributària de Catalunya.
Disposició transitòria. Exigibilitat de l’impost en factura

No s’ha d’incloure l’impost en les factures emeses pel substitut que corresponguin a begudes subministrades al contribuent amb anterioritat a l’1 de maig del
2017, encara que la factura s’emeti amb posterioritat a aquesta data.
Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 10 de setembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i
Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
Antecedents del Decret llei

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 10.9.2019.
2. Comunicat al secretari del Govern.
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 6.9.19.
4. Memòria justificativa i econòmica de data 6.9.2019.
5. Informe jurídic de data 9.9.2019.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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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 el desenvolupament d’instal·lacions
esportives per a la pràctica del criquet
250-00877/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 45315 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 12.09.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 45315)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a comunicar el procés de creació d’una nova instal·lació esportiva per a la pràctica exclusiva del criquet, d’acord amb els procediments reglats, a la Federació Catalana de Criquet.

Proposta de resolució sobre la protecció dels menors del
desenvolupament de trastorns pel consum abusiu d’alcohol i altres
substàncies
250-00951/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 45257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del
Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución
para la protección de menores del desarrollo de trastornos por consumo abusivo de
alcohol y otras sustancias, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con
el siguiente texto:
Exposición de motivos

El alcohol es una de las sustancias más consumidas en Cataluña que llega a provocar grandes problemas de salud, especialmente sensible es el acceso a bebidas
alcohólicas entre los jóvenes. Los datos son muy reveladores, ocho de cada diez
menores de entre 14 y 18 años han consumido alcohol en el último año, siendo la
edad de trece años aquella en la que se prueban y se consumen bebidas alcohólicas
en gran cantidad.
El consumo abusivo de bebidas alcohólicas es uno de los principales problemas
de salud pública en las sociedades industrializadas. Máxime si hablamos del consumo por parte de menores con una edad de inicio temprana en grandes ingestas de
alcohol semanales seguidas de periodos de abstinencia, y aumento en la frecuencia
de episodios de embriaguez.
Según los datos del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), indica que las urgencias por consumo de substancias han crecido en los últimos años un 17% y las
intoxicaciones etílicas provocaron 4500 visitas a urgencias el año pasado.
Es evidente por tanto, que el consumo de alcohol entre los jóvenes es un problema de primera magnitud que debemos afrontar.
3.10.25. Propostes de resolució
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Asimismo, expertos en el abordaje de los trastornos por consumo de sustancias
han alertado del inicio en el consumo de alcohol entre los jóvenes en las fiestas de
verano, una situación de la que apenas la sociedad tiene conciencia.
Se ha recomendado llevar a cabo campañas de concienciación entre los jóvenes
y entre las familias, respecto de esta situación de riesgo.
También el consumo de alcohol por menores en el espacio público en los llamados «botellones» representa una situación de riesgo para el desarrollo de trastornos
por consumo de alcohol y otras sustancias.
Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos consideramos imprescindible planificar campañas de prevención del consumo de alcohol especialmente dirigidas a
los comportamientos de consumo durante las fiestas de verano, tanto dirigidas a los
jóvenes como al resto de la sociedad, especialmente las familias para concienciar
de la gravedad y del riesgo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. La planificación de una campaña a nivel autonómico de concienciación y sensibilización de los efectos nocivos del consumo abusivo de alcohol en medios de comunicación y redes sociales especialmente dirigida a los jóvenes y a sus familias en
el ámbito de las fiestas mayores de los ayuntamientos.
2. La promoción de adopción de las medidas pertinentes en colaboración con
las administraciones locales para la regulación y supervisión referente al exceso de
consumo de alcohol de los menores en los espacios públicos, especialmente en el
contexto de las fiestas mayores y fines de semana.
Palacio del Parlament, 5 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’usos de l’espai
natural de la Platgeta, al parc Maria Rúbies, de Camarasa
250-00952/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 45302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per
la creació d’un Pla d’Usos de l’Espai Natural del Parc Maria Rubiés, La Platgeta, al
municipi de Camarasa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

Al municipi de Camarasa, La Noguera, es troba l’espai conegut com la Platgeta,
espai natural vora el riu Segre, situat en el Parc Maria Rúbies, on durant anys s’hi
ha pogut gaudir de la natura i banys a l’estiu. L’accés es troba a peu de la C-13, on
hi trobem el Pont Romà de Camarasa. Aquesta zona està ubicada en una zona PEIN
(Pla d’Espais d’Interès Natural) de l’Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa.
La zona pateix una allau de visites turístiques aquest estiu que ha posat de manifest la manca de regulació d’aquest tipus de zones al nostre territori. Un municipi
de 600 habitants que ha hagut d’absorbir a 1000 persones de visita a l’espai de la
Platgeta molts caps de setmana; generant més residus, col·lapse a l’accés i problemes
3.10.25. Propostes de resolució
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de manca de civisme. Així mateix es bloquejava l’accés dels serveis d’emergència en
cas de necessitat. No es pot oblidar que en l’última dècada hi ha hagut una desena
d’ofegaments degut a les corrents que es generen a aquesta zona del riu, que van fer
prendre mesures de seguretat.
Aquesta situació va obligar als veïns i veïnes de Camarasa a auto organitzar-se
amb l’ajuntament per donar un servei d’informació i prevenció de conductes inapropiades a la zona, com podrien ser llançament de brossa, posar música a un volum
inapropiat... En definitiva evitar conductes incíviques.
L’Ajuntament de Camarasa ha manifestat la seva voluntat de trobar una solució
que doni resposta d’una manera ordenada a aquest turisme que no vagi en detriment
de l’entorn i la seguretat de la zona.
Cal tenir una regulació supramunicipal, per l’ús d’aquest espai, on quedin clares
les delimitacions de l’ús i les normes a l’hora de gaudir de la natura en municipis
tant petits, a més de suposar un perill pels valors naturals de la zona i un risc per a
les persones.
Es fa necessari l’aprovació d’un Pla d’Usos amb la participació de totes les administracions i ens afectats on es prevegi la neteja, la seguretat dels i les banyistes
amb una persona socorrista a la zona, les delimitacions de les zones de bany, l’aparcament, les activitats que es poden dur a terme, així com la regulació d’accés.
L’Ajuntament de Camarasa, per la seva dimensió, no té capacitat econòmica per
realitzar les accions necessàries que comportaria aplicar un Pla d’Usos, les administracions supramunicipals i el Govern de la Generalitat han d’aprovar els recursos
necessaris per aplicar un Pla que permeti gaudir de l’espai natural de l’Aiguabarreig
i de la Platgeta amb seguretat i respecte als seus valors naturals.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Instar al govern de la Generalitat a impulsar una taula amb participació de la
Generalitat, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, el municipi de Camarasa, la
Diputació, el Consell Comarcal per l’elaboració d’un Pla d’Usos en espais d’aquestes característiques.
El Pla d’usos haurà d’abordar:
– Les normes d’ús.
– La neteja dels espais.
– La Seguretat dels i de les banyistes.
– Delimitació de les zones de bany.
– Les activitats que es poden dur a terme.
– L’aparcament.
– L’accés.
2. Instar al Govern de la Generalitat a preveure els recursos pressupostaris per
l’impuls del Pla d’Usos que s’acordi.
Palau del Parlament, 9 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir el dispositiu
Toga i el respecte a la justícia
250-00953/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 45382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la
necesidad de continuar con el dispositivo TOGA y de respeto a la justicia, para que
sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La crisis de seguridad que se está viviendo en algunas zonas de Cataluña y de
manera especial en la ciudad de Barcelona, se ha venido agravando durante todo el
verano. Hemos podido comprobar como frecuentemente se producían hechos graves provocados por delincuentes que de forma violenta actúan contra los ciudadanos
comprometiendo la integridad física e incluso la vida de las personas. Entre estos
hechos han destacado los robos con violencia, las agresiones sexuales y varios homicidios. Los fatos que manejan los Mossos d’Esquadra muestran un incremento
de agresividad y violencia por parte de los delincuentes. Cabe destacar que en la
ciudad de Barcelona, desde el año 2016, los robos con violencia e intimidación han
aumentado un 58%.
Ante la falta de efectivos que ya se había manifestado hace años, se había venido reclamando que se incrementara el número de agentes, pero se ha seguido hasta
ahora sin poner medidas al respecto.
La situación política y social provocada por la irresponsabilidad de un gobierno
autonómico que ha alentado a organizaciones separatistas radicales como los CDR
o Arran, para actuar de una forma agresiva contra cualquier organización o institución que velase por el respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al
Estado de Derecho y no fuese afín a los postulados independentistas, provocaron
que se sucedieran durante meses actos insultantes y en ocasiones violentos, pero en
todo caso graves, protagonizados ante sedes judiciales y también ante el domicilio
de jueces y fiscales. Se realizaron actos como extender pintura en las puertas de las
sedes judiciales, romper cristales y esparcir excrementos entre otros, siempre en
horas nocturnas cuando no existe vigilancia. Ello provocó en algunas sedes que se
tuviese que paralizar la actividad judicial, de tal forma que para garantizar la seguridad de los edificios judiciales, de todos los servidores públicos que velan por el
cumplimiento del ordenamiento jurídico y evitar que sufran señalamientos, acosos
y hostigamientos, e incluso de los propios justiciables, ante la inacción del Govern
de la Generalitat, el TSJC tuvo que ordenar la puesta en marcha del dispositivo
TOGA, como medida de protección.
En ningún caso, se ha producido por parte de ningún miembro del Govern de la
Generalitat, incluyendo al conseller de Interior, la condena explícita y expresa de los
actos que intentan impedir el normal funcionamiento de un pilar esencial de nuestro
Estado social y democrático de derecho como es la Justicia, por lo que nos ha resultado intolerable escuchar las declaraciones vertidas por el conseller de Interior culpando al Poder Judicial de la inseguridad existente en la ciudad de Barcelona, cuando la responsabilidad de la falta de efectivos, de la pésima gestión y de la falta de
medidas que garanticen la seguridad de todos los catalanes incluyendo, por supuesto,
la de los servidores públicos, es imputable únicamente a la Conselleria de Interior.
Ante el nuevo agravio que estas declaraciones representan para la institución
judicial y los servidores que la representan, así como para cualquier ciudadano ca3.10.25. Propostes de resolució
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talán que confíe en la democracia y la justicia, el Grup Parlamentari de Ciutadans
presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Retractarse públicamente de las declaraciones efectuadas por el conseller de
Interior culpando al Poder Judicial de la falta de efectivos policiales por el requerimiento explícito a que se garantice la seguridad de la totalidad de las instalaciones
judiciales en Cataluña.
2. Reconocer la necesidad ineludible e inaplazable de que la Justicia cuente con
todos los recursos y garantías necesarios para el ejercicio de su labor jurisdiccional,
que debe desarrollarse sin ningún tipo de injerencias, amenazas o coacciones por
parte de cualquier persona o grupo organizado.
3. Mantener y mejorar el dispositivo TOGA mientras persistan las circunstancias
que han obligado a organizarlo, absteniéndose de incitar a personas o grupos a que
intenten coaccionar por cualquier medio a los servidores públicos que tienen a su
cargo el normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el projecte IdentiCat
250-00954/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 45496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado, Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el IdentiCAT, para que sea sustanciada ante
la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El pasado día 7 de septiembre de 2019 el Govern anunció el proyecto IdentiCAT,
que pretende la creación de «una identidad digital autosoberana» para la que se ha
anunciado que se destinarán esfuerzos y recursos públicos.
El proyecto IdentiCAT supone una duplicidad respecto a identidades digitales
ya existentes que sí cuentan con respaldo legal perfectamente definidos, como por
ejemplo el DNI electrónico y la firma digital.
En los últimos meses el Sr. Puigneró y diferentes miembros del Departament que
dirige han manifestado la intención de crear entornos y desarrollos digitales para
conseguir los objetivos separatistas, siendo el proyecto IdentiCAT un elemento más
dentro de este engranaje.
Adicionalmente la supuesta adscripción de los ciudadanos a este proyecto podría
conllevar una identificación política, dada la carga ideológica que ha imprimido el
Govern en esta medida.
Las investigaciones que implican a los organismos dependientes del Departament de Políticas Digitales y Administración Pública en la participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017; la falta de diligencia en la custodia de datos
personales de los catalanes por el Gobierno de la Generalitat durante esa etapa y los
constantes desafíos a la legalidad y al orden constitucional, sumados a la deslealtad
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administrativa invalidan al actual Gobierno autonómico para desarrollar entornos
digitales de la dimensión de una identidad digital.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Paralizar el proyecto Identicat y todas las licitaciones y contrataciones asociadas, destinando los recursos a medidas sociales en beneficio de políticas de salud y
bienestar de todos catalanes.
2. Utilizar siempre todos los desarrollos tecnológicos y digitales a favor del interés general y supeditados a criterios de neutralidad política, mejora de la eficiencia
y de los servicios públicos.
3. Rechazar aquellas medidas impulsadas desde la Administración que puedan
suponer una identificación ideológica de los ciudadanos.
Palacio del Parlamento, 12 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, Munia Fernández-Jordán Celorio, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre la situació de les aules prefabricades i
l’amiant als centres educatius a l’inici del curs
250-00955/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 45497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 167 i 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan Propuesta de resolución sobre el inicio del
curso escolar, en relación con la situación actual de los barracones y amianto en los
centros educativos catalanes, para que sea substanciada delante de la Comisión de
Educación, con el texto siguiente:
Exposición de motivos

En Cataluña, más de 20.000 alumnos estudian en barracones; eso significa que
casi la mitad de los alumnos españoles que estudian en módulos prefabricados lo
hacen en nuestra comunidad autónoma.
Actualmente, hay más de 1.000 barracones, algunos de ellos con 20 años de
existencia. Se trata de un problema enquistado ya que el número de barracones se
ha mantenido estable en los últimos 30 años independientemente de la demografía
y de los movimientos migratorios.
Más allá de la precariedad que significa estudiar en barracones, cuando se producen olas de calor, los alumnos tienen que soportar temperaturas de hasta 30 grados, suponiendo un incumplimiento del Real Decreto 486/1997, que dice que han de
evitarse les temperaturas y las humedades extremas, los olores desagradables y que
las temperaturas no pueden ser superiores a 25 grados.
Otro de los grandes problemas de la escuela catalana es el amianto. Según los
datos del Departamento de Educación, en 2017 había casi 300 centros con fibrocemento aunque según el neumólogo especialista en amianto, el Sr Josep Tarrés, se
trata de un censo incompleto y muy bajo ya que la mayoría de colegios se construyeron antes del 2002, año en que se prohibió el amianto.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente:
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Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Hacer efectivo en el plazo de 4 años un plan para la eliminación gradual de los
barracones, que detalle cada caso con datos concretos y de distribución territorial, y
que asegure que en cuatro años los barracones quedarán eliminados, utilizándolos
solamente como medida extraordinaria en situaciones muy específicas y durante un
período de tiempo muy limitado, en ningún caso superior a dos cursos académicos.
2. Realizar en tres meses un estudio e informe actualizado de la situación actual de
habitabilidad de los centros educativos en sus aulas, para conocer aquellos centros que
disponen de climatización y ventilación adecuada y cuáles tienen todavía amianto.
3. Establecer en los centros que no existe la climatización y ventilación adecuadas qué medidas son las más recomendables, priorizando las más sostenibles como
la mejora de los aislamientos, pero sin excluir de las medidas posibles, la instalación
de aires acondicionados, que debería comenzar a ejecutarse el segundo semestre de
2020, a fin de garantizar la buena aclimatación de los centros escolares y poder dar
cumplimiento al Real Decreto 486/1997.
4. La retirada total de los restos de amianto en todos los centros escolares en un
período máximo de 3 años, a partir de la aprobación de esta resolución.
Palau del Parlament, 9 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el reforç de les mesures de seguretat i
control en la campanya de recol·lecció de l’avellana i l’ametlla
250-00956/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 45507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, David Bertran Román, diputado del Grupo Parlamentaria de Ciutadans, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan
la Propuesta de resolución para reforzar las medidas de seguridad y control en la
campaña de recolección de la avellana y almendra, para que sea sustanciada ante
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Después de varios años nefastos para el sector de la almendra y la avellana, parece que la coyuntura internacional y la climatología local, posibilitarán una buena
campaña este 2019, con precios razonablemente elevados que ayudarán a recuperar
las pérdidas de años anteriores.
El alza de precios supone una valorización del producto en campo abierto que ha
derivado en un efecto llamada.
El número de robos en los campos se ha incrementado notablemente este año
2019, siendo uno de los aspectos más preocupantes, y que es el peso del material
sustraído, ya que hemos pasado de robos de un puñado de almendras a robos de
2.000 kilos en un campo durante una noche. Ello hace suponer que no se trata de
particulares, sino de bandas organizadas atraídas por un producto valorizado que
destinarán a un comercio que no les corresponde.
Desde hace años el Cuerpo de Mossos d’Esquadra despliegan un Programa Operativo Específico del Mundo Rural (POE), dispositivo en coordinación con las policías locales, vigilantes municipales y agentes rurales.
3.10.25. Propostes de resolució

22

BOPC 417
19 de setembre de 2019

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

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat:
1. Que se refuercen los efectivos destinados al programa POE, durante la temporada de campaña de recogida de la avellana y almendra.
2. Que se establezca la trazabilidad de los productos en un registro único y la obligatoriedad de identificar, para efectuar la compra por parte de los mayoristas a los
vendedores, la procedencia de almendras, avellanas y en general todos los productos
del campo, que impida la comercialización por quien no sea su legítimo propietario.
Palacio del Parlamento, 3 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, David Bertran Román,
diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la conversió de l’aeroport de LleidaAlguaire en aeroport industrial
250-00957/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 45508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grupo
Parlamentaria de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la
conversión hacia un modelo de negocio industrial del aeropuerto de Lleida-Alguaire, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El aeropuerto de Lleida-Alguaire es una instalación aeroportuaria gestionada por
la Generalitat de Catalunya. Este proyecto inicial tenía un coste de 42,5 millones
de euros, aunque las obras se finalizaron con un coste de 90 millones de euros que
asumió el presupuesto de la Generalitat.
Los estudios previos a su construcción vaticinaban un tráfico anual de 395.000
pasajeros, pero la realidad es que, nueve años después de su inauguración, el tráfico
no supera los 45.000 viajeros. Ello implica cuantiosas pérdidas anuales de dinero
público y poco o nulo aporte a las necesarias sinergias económicas de la provincia
de Lleida.
Conscientes del fracaso, la Generalitat de Catalunya lleva anunciando desde
hace tres años un cambio en el modelo de negocio del aeropuerto, publicitando la
voluntad de convertirlo en el «Aeropuerto Industrial de Catalunya» que servirá de
base para compañías de aviación, parking, mantenimiento, desguace y las diversas
actividades sinérgicas de ámbito industrial que se derivan.
Pero para alcanzar este objetivo, entre otros, es imprescindible la construcción
de hangares donde desarrollar las citadas actividades. Y, aunque la Generalitat lleva
tres años publicitándolo, la realidad es que no se han construido, significando una
nueva esperanza frustrada para la economía de Lleida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern a:
1. Que se aceleren los procesos tendentes a la conversión del aeropuerto de Lleida-
Alguaire hacia un modelo de negocio de aeropuerto industrial.
3.10.25. Propostes de resolució

23

BOPC 417
19 de setembre de 2019

2. Que se analicen las diferentes posibilidades público-privadas para la construcción de hangares, que posibiliten la implementación de empresas de servicios industriales aeronáuticos en el aeropuerto de Lleida-Alguaire.
Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la destinació a tasques de seguretat
ciutadana dels mossos d’esquadra adscrits al servei d’escorta del
president de la Generalitat
250-00958/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 45590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez
Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta
de resolución sobre la destinación de los efectivos del cuerpo de Mossos d’Esquadra
actualmente destinados a la guardia pretoriana del Sr. Torra a tareas de seguridad
ciudadana ante la grave crisis de inseguridad en Barcelona, para que sea sustanciada
ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La grave crisis de inseguridad que sufre Cataluña y, en especial, la ciudad de
Barcelona ha convertido a la capital catalana en la ciudad más insegura de toda España.
Durante el año 2019 se ha producido un aumento notable de las acciones delictivas, especialmente de los hurtos, de los robos con violencia, de las agresiones sexuales y de los homicidios violentos.
Esta situación, además de dañar el buen nombre de la capital de nuestra Comunidad Autónoma, es intolerable para los ciudadanos que se ven directamente afectados. Es un deber de todos los poderes públicos garantizar los derechos y las libertades fundamentales como el derecho a la integridad, la libertad deambulatoria o de
movimientos y el derecho al libre desarrollo.
La situación de inseguridad es especialmente preocupante en zonas y barrios
de diferentes distritos de Barcelona, en especial de Nou Barris, Ciutat Vella y Sant
Martí.
Esta situación contrasta con la creación por parte del Govern de la Generalitat,
uno de los principales poderes públicos obligados al mantenimiento de la seguridad
ciudadana, de una auténtica guardia pretoriana, compuesta por numerosos efectivos
del cuerpo de Mossos d’Esquadra, al servicio del Sr. Torra. La creación de esta unidad es especialmente sorprendente porque el Govern de la Generalitat no ha justificado con los más mínimos motivos objetivos, razonables, creíbles y proporcionados
la modificación de la estructura de los servicios de seguridad al servicio del Presidente de la Generalitat vigente hasta dicha creación.
Una de las principales causas de la grave crisis de inseguridad que padece Cataluña y, en especial, Barcelona es precisamente la falta de efectivos policiales destinados a tareas de seguridad ciudadana. Por ello, es indispensable disponer de los
máximos efectivos policiales posibles para afrontar la actual situación de crisis.
En este sentido, el Govern de la Generalitat debería abandonar su intento de consolidar una nutrida guardia pretoriana en torno a su Presidente, destinando a funcio3.10.25. Propostes de resolució

24

BOPC 417
19 de setembre de 2019

nes de seguridad de sus miembros un número de efectivos policiales estrictamente
indispensable y reasignando los restantes efectivos que a día de hoy componen la
guardia pretoriana a la plena disposición del cuerpo de Mossos d’Esquadra a efectos de que puedan llevar a cabo de manera urgente tareas de seguridad ciudadana
en Barcelona.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a destinar el máximo número posible de efectivos policiales a las funciones de seguridad ciudadana en
las calles de Barcelona, detrayéndolos de otros destinos en que cumplen funciones
improductivas como la guardia pretoriana del Sr. Torra.
Palacio del Parlamento, 03 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín,
diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la venda de terrenys de l’Institut Català
del Sòl situats al sector de Llevant de Viladecans
250-00959/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 45594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa a la venta
de terrenos propiedad del Incasol en el Sector Levante de Viladecans, para que sea
sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En fecha 17 de octubre de 2018, la Comisión de Territorio aprobó a propuesta del
Grupo Parlamentario de Ciutadans, la Resolución 96/XII sobre el mantenimiento de
la titularidad pública de los terrenos propiedad del Incasol.
En esa moción se insta al Gobierno de la Generalitat a realizar las modificaciones normativas necesarias para asegurar que todas las parcelas propiedad del INCASOL calificadas de uso residencial en municipios considerados de alta demanda
mantengan la titularidad pública y sólo puedan tener como destino la promoción de
vivienda en régimen de alquiler asequible.
También se instaba al Gobierno a través de esa moción a que mientras las modificaciones no tuvieran lugar, se revisasen y reconsiderasen las operaciones de venta
de terrenos urbanos propiedad del Incasol que estuvieran en marcha o que estuvieran previstas para el futuro.
En fecha de 8 de julio de 2019, la Generalitat emitió una nota de prensa anunciando la venta de un «primer lote de cuatro parcelas con más de 15.000 metros
cuadrados de techo para construir 190 viviendas pertenecientes al Sector Levante de
Viladecans, cuya edificabilidad total permitirá ejecutar 2.956 viviendas». De todas
estas viviendas y atendiendo a lo indicado en la nota de prensa emitida por la Generalitat, únicamente 163 serán directamente promovidas por el Incasol, quedando
todas las demás en manos privadas. Es decir, únicamente un 5,5% del número total
de viviendas tendrán titularidad pública.
La venta de estos terrenos no sólo supone actuar en sentido opuesto a lo aprobado por el Parlament en la fecha anteriormente indicada. Supone, sobre todo, seguir
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perdiendo oportunidades para crear un parque público de vivienda que pueda operar
como contrapeso de las dinámicas propias del mercado privado, que ha demostrado
ser ineficiente a la hora de garantizar el acceso a la vivienda a una parte importante de la ciudadanía y, especialmente, a los sectores que perciben una menor renta o
más sufren la precariedad laboral.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Cumplir con la Resolución 96/XII, aprobada el 17 de octubre de 2018, y cancelar la puesta a la venta del lote de las cuatro parcelas propiedad del Incasol situadas en el Sector Levante de Viladecans, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la titularidad pública de esos terrenos.
2. Buscar los mecanismos de financiación y colaboración oportunos con agentes
económicos y sociales para que el desarrollo del Sector Levante de Viladecans permita mantener la titularidad pública de las viviendas y se destinen a la ocupación en
régimen de concesión administrativa, alquiler protegido y alquiler asequible.
3. Trabajar para desarrollar el Sector Levante de Viladecans con la mayor celeridad posible, procurando que en él convivan personas de perfiles económicos y
socioculturales diversos para facilitar la cohesión social y la igualdad de oportunidades.
Palacio del Parlamento, 9 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre els correbous i els actes festius amb els
bous com a protagonistes
250-00960/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 45695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les correbous i les actes festius amb les bous com a protagonistes, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text
següent:
Exposició de motius

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

Catalunya celebra anualment 450 correbous o actes festius amb les bous com a
protagonistes.
La setmana passada, saltava la notícia sobre l’envestida d’un bou amb el públic
d’una plaça mòbil al municipi de Vidreres en què van resultar ferides 19 persones,
on finalment l’animal va ser abatut per un agent de la policia local.
Just una setmana salta novament notícies sobre nous incidents en aquest tipus
de celebracions, en aquesta ocasió en el primer correbou de Cardona d’aquest any.
Una situació que replanteja la conveniència de mantenir la celebració d’aquest
tipus de festes.
3.10.25. Propostes de resolució
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Creació d’una memòria anual en què es reculli detalladament como mínim les
següents aspectes:
a) Recull de activitats d’aquestes celebracions.
b) El nombre d’expedients tramitats.
c) Les modalitats de la festa.
d) El desglossament dels fons públics destinat al finançament d’aquests tipus de
activitats pel conjunt de las institucions de Catalunya.
e) El nombre de persones ferides.
f) El nombre de braus morts.
Palau del Parlament, 12 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’ordenació del congost de Mont-rebei
250-00961/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 45687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a l’ordenació del Congost de Mont-rebei, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

El Congost de Mont-rebei, La Noguera-Pallars Jussà, és un paratge natural inclòs dins l’espai d’interès natural (PEIN) del Montsec que limita amb la Reserva
Natural Parcial del Congost de Mont-rebei. Es troba localitzat al límit entre l’Aragó
i Catalunya. Es tracta d’unes 600 hectàrees propietat de La Fundació Catalunya - La
Pedrera que va adquirir l’espai amb l’objectiu de preservar els seus valors naturals
i de paisatge.
El congost de Mont-rebei que forma el riu Noguera Ribagorçana en travessar la
serra del Montsec, constitueix l’únic gran congost de Catalunya que es manté sense
que el travessi cap carretera, ferrocarril o línia elèctrica. Es tracta doncs, d’un indret
únic per gaudir de la natura i el paisatge.
Durant els últims anys el paratge ha patit un increment de visitants exponencial
situant-se en unes xifres de 150.000 visitants anuals, generant un gran impacte a la
zona generant les queixes dels ajuntaments de la zona (Sant Esteve de la Sarga, Àger
i Viacamp i Lliterà) per la massificació de l’espai que provoquen el bloqueig de les
carreteres d’accés de les poblacions i la manca de regulació de les embarcacions
aquàtiques que naveguen pel Congost. Al tractar-se d’un lloc fronterer entre Catalunya i l’Aragó hi ha disparitat de regulació a banda i banda del paratge, generant un
buit legal que no regula els usos de l’espai.
Aquest estiu s’ha posat en marxa una taula bilateral entre els governs de l’Aragó
i Catalunya amb l’objectiu de regular mitjançant un Pla Director les activitats que
es poden dur a terme així com «pacificar» la zona; atès que els ajuntaments del voltant no tenen les eines competencials suficients per ordenar la zona atesa l’allau de
turisme que pateix el Congost.
Així doncs es posa de manifest la necessitat d’intentar compatibilitzar els usos i
la sostenibilitat de les activitats que es duen a terme per tal que un espai natural com
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aquest es preservi els valors naturals amb garanties i també pugui ser compatible
amb el lleure de les persones que s’apropen a un indret tant especial, amb la regulació de l’aparcament, l’accés a les poblacions al voltant del Congost, etc.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Declarar el Montsec Parc Natural i habilitar les partides pressupostàries necessàries
2. Crear una taula estable de coordinació entre els ens afectats: govern de l’Aragó, govern de la Generalitat de Catalunya, La Fundació Catalunya - La Pedrera, municipis afectats, diputacions i consells comarcals
3. Aprovar un Pla Director que reculli: normes d’ús, seguretat de l’espai, les activitats econòmiques, regulació de la navegació de l’espai, aparcament i l’accés.
Palau del Parlament, 13 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre
la violència institucional durant la celebració del referèndum de l’U
d’Octubre
252-00019/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 45293 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de
Catalunya en Comú Podem, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit
l’errada següent en la proposta de creació d’una comissió d’investigació (tram. 25200019/12) presentada el 23/07/2019 i amb número de registre 43552.
On hi diu:
«Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.3 del Reglament del Parlament, sol·liciten la creació d’una comissió d’investigació amb relació
a l’1 d’octubre, amb el detall següent:»
Hi ha de dir:
«Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 del Reglament del Parlament, sol·liciten la creació d’una comissió d’investigació amb relació
a l’1 d’octubre, amb el detall següent:»
Palau del Parlament, 3 de setembre de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC. Albert Batet i Canadell, GP JxCat;
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; portaveus
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Salut
410-00009/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC
Reg. 45370 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Alfons Montserrat Esteller ha estat donat d’alta com a membre de la Comissió de Salut.
Palau del Parlament, 10 de setembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

BAIXA DE MEMBRES
Reg. 45371 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Núria Picas Albets ha estat donada de baixa com a membre de la Comissió de Salut.
Palau del Parlament, 10 de setembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC
Reg. 45596 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del
Parlament, comunica que la diputada Esperanza García González ha estat designada
membre de la Comissió del Síndic de Greuges.
Palau del Parlament, 13 de setembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Fascicle segon
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4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 337/XII, sobre el foment de la
cultura entre els joves
290-00309/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 45582 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 337/XII, sobre el
foment de la cultura entre els joves (tram. 290-00309/12), us informo del següent:
Un dels objectius del Pla de Govern de la XII Legislatura és el de posicionar la
cultura com a base de la cohesió social, a més de fomentar la participació i el gaudi
de la cultura a tot el territori. En aquest sentit el Departament de Cultura ha treballat
i seguirà treballant en el foment del fet cultural entre la població jove, així com en
desenvolupar accions que promoguin la inclusió social, la igualtat i l’equitat.
La població jove és, entesa en un sentit ampli (dels 12 als 30 anys), un dels grups
de públics objectiu evidents de diverses polítiques culturals impulsades pel Departament de Cultura, atès que es considera un dels moments clau, juntament amb la
infantesa, en què es configuraran les pautes i models de comportament cultural. Tal
com es reporta anualment en el marc del Pla interdepartamental d’Actuació de Polítiques de Joventut 2017-2020 coordinat pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, existeix un ventall notable d’actuacions i programes dirigides a la població
jove que pretenen impulsar-ne no només el consum cultural, sinó també el seu potencial com a futurs creadors i professionals en els àmbits de la cultura.
Així, per exemple, quant al suport a la creació artística de la població jove, ja
són conegudes les línies de beques, d’una banda, per a la recerca i la innovació en
els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de
la música i del pensament (aquest 2019 dotada amb un 10% més respecte al 2018)
i, d’altra banda, per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament
(dotada amb un 5% més respecte al 2018). Complementàriament, es pot mencionar
per exemple, el programa d’intercanvi d’estades de joves artistes alemanys i catalans
–articulat mitjançant un acord de col·laboració entre el Departament de Cultura i el
Goethe-Institut–, el suport a la creació emergent en col·laboració amb la Direcció
General de Joventut a l’hora de finançar l’activitat de Sala d’Art Jove, així com el
suport a Starting Lab. Aquest darrer és un programa impulsat per la UPF i coordinat pel Canòdrom, Parc de Recerca Creativa, amb el suport de l’Institut Català de
les Empreses Culturals, que té com a objectiu la incubació de Treballs Fi de Grau
en Comunicació Audiovisual de l’especialitat en Comunicació Interactiva de la UPF,
mitjançant l’assessorament professional i la mentoria per tal que aquests projectes
passin de ser una bona idea a ser un producte que trobi el seu encaix al mercat.
En relació, de forma específica, amb les polítiques d’estímul i foment del consum
cultural entre la població jove, Escena 25 és la campanya de promoció de l’assistència a les arts en viu entre els joves d’entre 18 i 25 anys. En la sisena edició d’aquest
programa, corresponent a l’any 2018, s’han incrementat en un 5% l’oferta del nombre d’espectacles i de sessions als quals els joves han pogut accedir a uns preus d’entre 3 i 10 euros; el programa ha despertat l’interès d’un 19% més de joves registrats
i, com a resultat, s’ha reservat un total de 8.800 entrades. La campanya ha tingut un
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cost global de poc més de 53.000 euros. Cal ressenyar, també, la signatura d’un conveni amb l’Institut de Cultura de Barcelona per a la participació del Festival Grec en
la campanya Escena 25, que no ha comportat cap aportació econòmica.
Conscients que el terreny de joc dels joves se situa en l’àmbit de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, en definitiva en l’entorn digital, s’ha signat un conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les Empreses Culturals i la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, mitjançant l’emissora iCat.fm, per a
la realització d’un concurs de selecció d’un/a jove locutor/a prescriptor/a de cultura
entre els joves registrats al programa Escena 25. La persona guanyadora ha disposat
d’un espai setmanal de 5 a 10 minuts aproximadament, de setembre de 2018 a juliol
de 2019, dins del programa «Els experts» que s’emet de dilluns a divendres de 7 a 10
h a iCat.fm. Aquest espai es destina a la prescripció de propostes musicals i culturals
que també inclouen els espectacles i els concerts oferts per Escena 25.
En aquesta mateixa línia de fomentar que sigui la mateixa població jove la prescriptora de propostes culturals per als seus iguals i, especialment, en l’entorn digital, el Departament ha impulsat noves actuacions. Algunes d’aquestes s’han ubicat
en l’entorn estratègic del Pla de Lectura 2020. Per exemple, cal destacar el concurs
«Tens Insta? Explica un llibre», que vol estimular principalment els hàbits de lectura dels joves entre 14 i 18 anys que estiguin cursant 3er i 4art de la ESO, Batxillerat o Cicle formatiu de Grau mitjà. Aquest projecte, impulsat per l’ICEC i el portal
d’internet líder en informació juvenil Adolescents.cat, emplaça l’adolescent a triar
un llibre que hagi llegit i fer-ne una recomanació a través d’un post d’Instagram, ja
sigui en format foto o vídeo i sempre amb l’etiqueta #explicaunllibre.
«Tens Insta? Explica un llibre» se suma a d’altres propostes més consolidades
com el concurs de booktrailers per a joves de 14 a 18 anys que convoca el Servei de
Biblioteques i la Universitat Oberta de Catalunya, que ja compta cinc edicions. Un
booktrailer és un vídeo breu que serveix per donar a conèixer un llibre, de manera
que s’uneix la passió de la lectura amb la creació audiovisual, i fomenta la prescripció de la lectura entre els joves. També en el marc del foment de la lectura entre els
joves cal inscriure el concurs «Llegir té premi», adreçat a joves de 8 a 16 anys, amb
l’objectiu fomentar la lectura durant el període de vacances d’estiu, que es duu a terme a través del portal homònim. Els participants poden optar a guanyar diferents
premis en funció del nombre de lectures realitzades i la verificació de la comprensió
lectora de les obres llegides; els joves poden seleccionar les lectures que desitgin fer
entre més de 500 títols en català, castellà i anglès, tots disponibles en suport paper
a través de les més de 400 biblioteques públiques de Catalunya i una selecció d’ells,
també, a la biblioteca digital eBiblioCat per a qui prefereixi llegir des de l’ordinador,
lector de llibres electrònics o qualsevol altre dispositiu mòbil.
L’èmfasi en la prescripció d’oferta culturals de i per a la població jove és el fil
conductor d’una altra proposta impulsada en el marc de la Filmoteca de Catalunya.
Des del mes d’octubre de 2018, catorze joves d’entre 16 i 19 anys, seleccionats com
a Joves Programadors Moving Cinema, tenen la responsabilitat d’escollir una sèrie
de films que s’integren en la programació regular de la Filmoteca, en una sessió programada un divendres al mes entre el gener i el maig de 2019. L’objectiu del cicle
és que els Joves Programadors estableixin un vincle molt especial amb el cinema
que veuen i programen, i el transmetin a altres joves a partir del coneixement de les
obres dels cineastes, d’establir relacions amb altres films i pensar la millor manera
de projectar una pel·lícula per a una audiència, com acompanyar-la i comunicar-la
per afavorir-ne la descoberta i l’apreciació. Els Joves Programadors es reuneixen setmanalment, amb sessions conduïdes per A Bao A Qu amb el suport de la Filmoteca,
en un procés d’aprenentatge del que suposa la creació d’una programació. El programa, que també facilita la creació de nous públics, pretén estimular l’interès dels
joves en el cinema més enllà de l’entorn acadèmic, així com proporcionar-los eines
per analitzar el cinema que arriba a les pantalles comercials i estímuls per descobrir
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el cinema que no troba vies de distribució comercial. Aquesta actuació se suma als
habituals programes emmarcats en els serveis educatius de la Filmoteca de Catalunya: programes Aula de Cinema i Filmoteca a les escoles.
D’altra banda, en l’àmbit del patrimoni cultural, també existeixen projectes per
tal de fomentar la participació cultural en el patrimoni arquitectònic i museístic de
Catalunya. Un dels més consolidats és el concurs de l’Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments. No obstant això, s’han establert durant el 2018 noves
actuacions significatives, com ara oferir entrades gratuïtes a tots els menors de 16
anys a la gran majoria d’equipaments patrimonials gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC), o bé l’ampliació dels avantatges per a joves fins
a 30 anys titulars del Carnet Jove, mitjançant un conveni de col·laboració de la mateixa ACPC amb l’Agència Catalana de la Joventut i el Carnet Jove. Així mateix, en
col·laboració amb l’àmbit educatiu, cal destacar el programa Argonautes, d’ajuts per
a sortides culturals al patrimoni cultural català d’alumnes de centres situats en una
zona socioculturalment desafavorida o centres de màxima complexitat, o també el
programa de beques d’activitats a museus i monuments de l’ACPC adreçades a escoles de màxima complexitat de Catalunya. L’èmfasi, en aquest cas, se situa per tant
en la població jove que està en risc d’exclusió social.
En relació amb el desplegament de la disposició addicional 67 de la Llei 4/2017,
del 208 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, el Govern no ha pogut satisfer en l’àmbit del Departament de Cultura els recursos suficients per a posar en marxa una targeta cultural de subvenció d’activitats culturals
per a joves. No obstant això, el Departament ha estat treballant en el desenvolupament d’una aplicació mòbil per a la integració de l’oferta cultural disponible en
format dinàmic a l’Agenda Cultural amb l’oferta estàtica de diversos equipaments
culturals (museus, equipaments patrimonials, etc.). Aquest desenvolupament tecnològic en l’àmbit digital es contempla com l’obertura d’una via per al plantejament
d’un carnet o carpeta cultural digital personal, dirigida no només al públic jove, sinó
també al conjunt de la ciutadania catalana.
Barcelona, 28 d’agost de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 340/XII, sobre la gestió de la
fauna salvatge i dels danys que provoca
290-00312/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 45228 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 340/XII, sobre la
gestió de la fauna salvatge i dels danys que provoca (tram. 290-00312/12), us informo del següent:
El Departament de Territori i Sostenibilitat està desenvolupant mesures de prevenció actives amb el sector oví, cabrum i apícola a la zona de presència continua
d’os. Aquestes tres activitats del sector primari són les que pateixen una predació
més acusada de l’os bru a causa de la seva dieta (concentren aproximadament el 95%
dels casos de predació al sector primari).
Per aquest motiu, cada any s’organitzen reunions amb els ramaders d’oví i cabrum que s’acullen al programa de prevenció promogut pel Departament de Terri4.50.01. Compliment de resolucions
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tori i Sostenibilitat. Concretament, a la zona del Pallars Sobirà es realitzen 4 agrupacions de ramats i es realitzen reunions prèvies amb els ramaders que participen
en els agrupaments. A més, durant la temporada d’estiu el contacte directe amb els
titulars d’explotacions és constant, per tal de donar solució a situacions i problemes
concrets que vagin sorgint. Al final de la temporada d’estiu, s’organitza una darrera
reunió de valoració amb els ramaders i els pastors.
Pel que fa al sector boví i equí, cada any s’organitza una reunió per explicar les
actuacions de suport del Departament al sector. La reunió es realitza amb les associacions professionals específiques dels sectors afectats del territori: l’Associació de
Ramaders Professionals de la Vaca Bruna del Pallars Sobirà i l’Associació de Ramaders Professional del Cavall Pirinenc Català del Pallars Sobirà. Paral·lelament,
en cas de presumptes incidències relacionades amb l’os, l’equip permanent de gestió al territori dona resposta immediata de manera coordinada amb el Cos d’Agents
Rurals.
D’altra banda, des de l’any 2017, el Departament està impulsant també una iniciativa de mediació i concertació amb els ramaders en el marc del projecte europeu
Piroslife. L’objectiu del projecte és explorar, de manera conjunta amb el territori, les
claus per a la cohabitació de l’os bru amb les activitats econòmiques que es desenvolupen a la muntanya i les persones que hi viuen. La fase inicial d’aquesta iniciativa va estar centrada específicament en el sector ramader, ja que ells són el principal
sector econòmic implicat en la coexistència amb l’os.
Barcelona, 9 de setembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 357/XII, sobre el centre Arts
Santa Mònica
290-00329/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 45583 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 357/XII, sobre el
centre Arts Santa Mònica (tram. 290-00329/12), us informo del següent:
El Departament de Cultura ha traspassat la gestió de l’espai Arts Santa Mònica
a l’Institut Català de les Empreses Culturals. Amb aquest traspàs es conclou el procés de desconcentració de la gestió de les polítiques vinculades amb l’impuls de la
creativitat artística i el desenvolupament del talent cultural. Aquest canvi permetrà
una millora qualitativa pel que fa a la gestió de la seva activitat, en tant que la forma
jurídica de l’entitat és la més idònia per a la missió d’aquest espai expositiu. Igualment, permetrà convocar el concurs públic de direcció.
A partir d’aquest traspàs de les funcions de gestió i del personal, el Departament
de Cultural podrà treballar en la definició de l’Arts Santa Mònica com a servei públic i aquesta premissa ha de marcar el model de direcció i de programació d’un
equipament cultural transdisciplinar que assumeixi les funcions de plataforma de
projecció de la creativitat d’excel·lència a Catalunya. Actualment ha obert un període de consultes amb el sector de les arts visuals, així com amb directors i directores d’equipaments de Barcelona i del territori per escoltar les seves reflexions.
Una vegada s’hagin valorat les propostes dels sectors i dels responsables dels
equipaments, es treballarà per definir un model de direcció i de programació. És
4.50.01. Compliment de resolucions
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un projecte que ha de comptar amb la complicitat i la col·laboració de tots els actors
que en són subjectes: creadors, institucions públiques, entitats privades, universitats
i teixit empresarial. El valor que es vol impulsar és el de la vocació de transversalitat per facilitar la connexió entre actors i recursos dels àmbits artístic, tècnic, científic, educatiu i econòmic amb esdeveniments i exposicions estenent i consolidant els
lligams d’una xarxa creativa. Cal també valorar l’abast dimensional de l’edifici i la
diversitat d’usos que aquest permet.
S’està treballant per tal que la convocatòria del concurs es pugui publicar cap al
mes d’octubre/novembre de 2019 per poder tenir una direcció a principis del 2020.
Mitjançant l’establiment de criteris, i procediments d’exigència i rigor, aspira
a convertir-se en un centre de referència, prestigi i excel·lència de país. Buscant la
complicitat, implicació i coparticipació es pretén construir un espai que treballi per
pensar una nova comprensió i relació entre els diversos agents socials. El projecte
haurà de definir missió, model, funcions, valors i àmbits d’actuació.
Barcelona, 28 d’agost de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 358/XII, sobre la potenciació
i l’ampliació del projecte «Cases de la música» a tot Catalunya
290-00330/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 45584 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 358/XII, sobre la
potenciació i l’ampliació del projecte «Cases de la música» a tot Catalunya (tram.
290-00330/12), us informo del següent:
Pel que fa al punt a de la Resolució, sobre l’ampliació de la xarxa «Cases de la
música» amb noves seus o seus satèl·lits, l’ICEC referma la seva voluntat de seguir
donant suport a la Xarxa i a una possible ampliació de les Cases de la Música, sempre que l’entitat i l’agent privat corresponent s’hi impliquin econòmicament.
Des de l’Àrea de Música de l’ICEC s’estan mantenint converses amb la Xarxa
perquè les seves activitats s’estenguin a altres localitats a banda de les directament
implicades. Per exemple, Mataró té previst augmentar la seva activitat a altres poblacions en un radi de 30 quilòmetres, com ara Cabrils. És en aquesta línia que es
vol treballar de cara al futur.
Sobre el punt b de la Resolució, les Cases de la Música tenen una estratègia àmplia de comunicació de les seves activitats, via mitjans convencionals i xarxes socials, així com amb una presència activa en alguns dels grans esdeveniments musicals del país mitjançant escenaris específics al Mercat de Música Viva de Vic i el
Festival Acústica de Figueres.
L’ICEC donarà més visibilitat a les Cases de la Música amb els mitjans propis de
què disposa i, igualment, el nou conveni pot incloure un reforçament de la comunicació, de cara a ampliar la visibilitat del projecte durant el primer semestre del 2020.
A més a més, aquest punt sempre es tracta en les reunions amb les associacions
representatives del sector de la música i s’està treballant per disposar d’un projecte
concret en breu.
Pel que fa al punt c, sobre la proposta d’un mapa estratègic de noves seus i seus
satèl·lit de la xarxa, que corregeixi la desproporció actual entre el conjunt de Cata4.50.01. Compliment de resolucions
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lunya i Barcelona, s’hi està treballant i, de fet, va ser un dels punts que es va tractar
en la darrera comissió mixta de seguiment del conveni marc.
Les mateixes Cases de la Música serien les encarregades d’establir un mapa
amb les localitats susceptibles d’incorporar-se al projecte, depenent de l’interès que
aquestes hagin mostrat, de l’existència d’empreses i entitats privades que puguin
assumir les diferents activitats associades al projecte (ja sigui de forma total o parcial) i de la disposició dels diferents governs locals. Les Cases de la Música també
proposaran altres localitats o seus satèl·lit que puguin acollir algunes de les activitats de les Cases principals. La realització del mapa podria estar enllestida a mitjans
del 2020.
Per últim, el que expressa el punt d de la Resolució, sobre fer efectiva l’aportació
pressupostària de 400.000 euros, es fa constar que d’acord amb el conveni triennal
signat amb les Cases de la Música el 2017, l’ICEC ja ha fet efectiva aquesta aportació per al 2019.
Barcelona, 30 d’agost de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 359/XII, sobre la figura dels
passadors del riu Besòs
290-00331/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 45585 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 359/XII, sobre la
figura dels passadors del riu Besòs (tram. 290-00331/12), us informo del següent:
Des de fa 21 anys se celebra la Festa dels Passadors de Sant Adrià de Besòs,
coneguda també com la Festa de la Geganteta Eulàlia. La festa és organitzada per
Dones del Futur i Unesco Sant Adrià.
El Departament de Cultura iniciarà, d’ofici, el procediment administratiu per
catalogar la Festa dels Passadors de Sant Adrià del Besòs. Aquest procés el durà a
terme la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, d’acord
amb el punt 2.2 de l’article 2 del Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni
festiu de Catalunya.
Amb la inscripció d’aquesta festa, al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya,
el Departament de Cultura dona un especial reconeixement a la figura dels passadors, atès que és gràcies a l’esmentada manifestació festiva que la figura dels pas
sadors és viva a la comunitat, que homenatja a tots els qui el van practicar, i que
transmet la importància que va tenir aquest ofici vinculat al riu Besòs.
Barcelona, 30 d’agost de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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290-00332/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 45586 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 360/XII, sobre la
defensa, el reconeixement, l’estudi, la preservació i la difusió de l’arquitectura popular de pedra seca (tram. 290-00332/12), us informo del següent:
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya compta amb una llarga tradició de recerca i difusió del valor de l’arquitectura tradicional en general, i de
la pedra seca en particular. N’és una bona mostra els més de 12.000 béns immobles
recollits a l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), documentats en
el marc de dotzenes de recerques realitzades dins d’aquest programa, així com per
investigadors becats pel Departament.
L’any 2011, el Departament de Cultura es va integrar en l’equip de treball del
Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, impulsat per l’Instituto de Patrimonio
Cultural de España, i que va culminar en el document homònim, aprovat l’any 2014.
En paral·lel a aquests treballs es va començar a gestar una exposició itinerant sobre
aquesta temàtica a Catalunya, liderada per l’Institut Ramon Muntaner i elaborada
–principalment– amb les aportacions de la xarxa d’entitats que conformen l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial. L’exposició fou inaugurada el 27 de
novembre de 2015 a Cervera, i des de llavors ha visitat 20 poblacions diferents de la
geografia catalana, i s’ha publicat el catàleg en tres idiomes. En aquests moments es
pot veure a la Seu del Parc Natural dels Ports (la Sénia).
Així mateix, la xarxa de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial fou
ampliada el 2015 amb la integració de les quatre principals entitats dedicades a l’arquitectura tradicional a Catalunya, de la fusió de les quals en va sorgir l’Associació
per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional. Tant la fusió com la integració a la
xarxa foren induïdes pel Servei de Recerca i Protecció de la Direcció General de
Cultura Popular i Associacionisme Cultural (DGCPAC), des d’on es coordina el
conjunt de la xarxa. L’objectiu era comptar amb una entitat experta en aquesta matèria, tan important en el conjunt del patrimoni etnològic de Catalunya.
L’any 2012, la Direcció General del Patrimoni Cultural i la Direcció General de
Medi Natural van signar un conveni de col·laboració per dur a terme l’inventari del
patrimoni arquitectònic existent al medi natural per part del Cos d’Agents Rurals, de
moment centrat en unes construccions d’una certa entitat, com ara cabanes i forns
de calç. L’inventari es troba permanentment en fase de realització i actualització, i
ha donat com a resultat, de moment, la documentació de milers de construccions
disseminades pels entorns rurals.
Així mateix, des de 2017 la DGCPAC treballa de manera coordinada amb l’Observatori del Paisatge per tal de migrar a la base de dades de l’IPEC les fitxes de la
Wikipedra, la base de dades de construccions de pedra seca més important del país.
En aquests moments ja hi ha migrades 5.000 fitxes.
Per tant, el Govern ha reconegut i reconeix la rellevància patrimonial de l’arquitectura de pedra en sec, la posa en valor i fomenta la seva preservació, estudi, catalogació i difusió.
Pel que fa a l’àmbit de la protecció, cal esmentar que actualment a Catalunya hi
ha cinc conjunts declarats bé cultural d’interès nacional en la categoria de zona d’in4.50.01. Compliment de resolucions
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terès etnològic, dels quals tres contenen en el seu si –parcialment o en el seu conjunt– construccions de pedra seca:
– Massís de les Gavarres: dos pous de glaç i un forn de calç.
– Les barraques de pedra seca de Mont-roig del Camp: cinc exemplars (totes les
que fan part de la declaració).
– Tines enmig de les vinyes de les valls del Montcau: tretze conjunts (tots els que
fan part de la declaració, per bé que totes integren també construccions amb altres
tècniques, en particular l’ús de rajoles dins dels cups).
Per altra part, moltes poblacions han declarat bé cultural d’interès local construccions de pedra seca presents als seus termes municipals. Exemples:
– Mont-roig del Camp (Baix Camp): 101 barraques.
– Avinyonet de Puigventós, Biure, Llers, Pont de Molins i Vilanant (Alt Empordà): 97 barraques.
– Les tines de les valls del Montcau (municipis de Mura, Talamanca i Pont de
Vilomara i Rocafort, al Bages): 125 tines.
– Agramunt (Urgell): 27 cabanes de volta.
– Albagés (Garrigues): 2 cabanes de volta.
– Vallbona de les Monges (Urgell): 1 cabana de volta.
– Alcarràs (Segrià): 1 cabana de volta.
Enguany s’estan projectant dues accions des del Departament de Cultura en relació directa amb la inclusió de la tècnica de la pedra seca a la Llista Representativa del Patrimoni Cultura Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, ambdues en
estreta col·laboració amb l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional.
D’una banda, s’està dissenyant una exposició sobre la pedra seca a Catalunya,
les característiques de la qual permetran que itineri arreu del país. L’exposició farà
una breu introducció conceptual a la pedra seca, tractarà sobre les tècniques més
freqüents a Catalunya, i mostrarà la diversitat tipològica d’aquestes construccions al
nostre país, que respon als usos a que es destinen (habitacional, abastament d’aigua,
contenció de terres...), a la diversitat geològica, així com a les tradicions constructives locals. Finalment, l’exposició convidarà a la reflexió sobre el present i el futur
d’aquestes construccions i de la tècnica (o conjunt de tècniques) que les fa possibles.
Per altra part, el passat 8 de juny de 2019 a l’Obaga de l’Agneta-Manresa es va
dur a terme un acte per commemorar el reconeixement de la pedra seca per part
de la Unesco com a part integrant del patrimoni immaterial de la humanitat. En el
transcurs de l’acte es va fer un homenatge a set persones considerades les precursores de la posada en valor d’aquesta arquitectura a diferents zones del nostre país.
L’acte va comptar amb la presència de les màximes autoritats del Departament de
Cultura competents en la matèria, i durant el seu transcurs es va realitzar una demostració en viu per part d’un expert en la construcció en pedra seca.
Per tant, el Govern té una especial cura en els aspectes de la protecció de la pedra seca, a nivell nacional com s’ha vist amb els BCINs, a nivell local amb el foment
dels BCILs i al màxim nivell de la UNESCO.
Des de 1994, primer any d’implementació de l’Inventari del Patrimoni Etnològic
de Catalunya (IPEC), el Departament de Cultura financia recerques de caràcter etnològic en general, entre les quals s’inclouen recerques sobre arquitectura tradicional en
general, i sobre la pedra seca en particular. Fruit d’aquestes recerques i de la col·laboració amb l’Observatori del Paisatge, la base de dades de l’IPEC recull més de 12.000
fitxes sobre construccions d’interès etnològic, la major part d’elles de pedra seca.
Aquestes recerques, així com les beques a investigadors a títol individual, es van
perllongar en el temps fins a l’any 2012. Des de llavors l’Institut Ramon Muntaner,
Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana1 és l’única institució de
1. El seu patronat el conformen la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana, que nomenen set patrons cadascuna. La seva seu es troba al Mas de la Coixa de Móra la Nova (Ribera
d’Ebre). La presidència recau en la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.
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país que financia anualment recerques de caràcter etnològic, algunes d’elles sobre la
pedra seca. Els resultats d’aquestes recerques passen a integrar-se també a l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya.
Per la seva part, l’any 2015, a instàncies del Servei de Recerca de la Direcció
General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, les quatre principals associacions dedicades a l’arquitectura popular a Catalunya es van fusionar en una de
sola. Es tracta de:
– l’Associació de Restauradors del Patrimoni Arquitectònic (amb implantació
principalment a les comarques de Lleida),
– l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic,
– el projecte Greta (que actua principalment a les comarques de Girona) i
– la Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca (aquesta, com diu el seu nom,
com a associació d’associacions locals).
Les quatre associacions esmentades es van fusionar en l’Associació per la Pedra
Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT), el nom de la qual ja denota el pes que hi
té la pedra seca. La necessitat de la fusió responia principalment a la voluntat de la
DGCPAC de disposar d’un sol interlocutor en l’àmbit de l’arquitectura tradicional a
Catalunya, i que aquest interlocutor es pogués integrar en la xarxa de vint-i quatre
entitats que conformen l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de Catalunya. Aquesta integració va començar el 2015 i es va formalitzar el 2018 mitjançant la signatura del conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i les entitats col·laboradores de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial per a la realització d’actuacions vinculades a la recerca,
conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per al trienni 2018-2020.
Des de llavors l’APSAT pot optar a la subvenció en règim de concurrència competitiva que anualment convoca el Departament de Cultura per a les entitats que fan
part d’aquesta xarxa. L’any passat la quantitat global destinada a aquesta línia de
subvencions ascendia a 300.000 euros.
Per tant, el Govern té un pla d’ajudes anual per a les entitats sense ànim de lucre
que acompleixen tasques centrades en la preservació, conservació, restauració i difusió del patrimoni arquitectònic de la pedra seca, com ara, entre d’altres, iniciatives
de restauració, cursos de construcció, traçat de rutes, inventaris i estudis.
S’ha adreçat una carta al Ministeri d’Hisenda del Govern espanyol, per tal de
traslladar-li el contingut de la Resolució 360/XII del Parlament de Catalunya. En
aquest escrit, es demana al Ministeri d’Hisenda l’exempció de l’import sobre béns
immobles a aquest tipus de construccions, atès que suposaria una important i activa
implicació del Govern i de l’Administració de l’estat en l’ampliació i millora de mesures que facilitin la seva protecció evitant, en molts casos, la seva destrucció deliberada i, per tant, una pèrdua irreparable pel patrimoni cultural.
Barcelona, 29 d’agost de 2019
Maria Àngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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Control del compliment de la Resolució 220/XII, sobre la protecció
dels infants
290-00353/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 42777 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

Per tal de retre compte de les actuacions dutes a terme pel Govern en compliment de la Resolució 220/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels
infants (tram. 255-00005/12), adoptada en el debat específic tingut els dies 18 i 20
de desembre de 2018, us adjunto en document annex un informe elaborat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el suport de diferents departaments
de la Generalitat.
Barcelona, 12 de juliol de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 65/XII, sobre el Sistema d’Arxius
de Catalunya
390-00065/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 45587 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 65/XII, sobre el Sistema d’Arxius
de Catalunya (tram. 390-00065/12), us informo del següent:
En el marc de les tasques desenvolupades els darrers mesos, es dona la informació següent sobre l’estat de desplegament:
a) Continuar desenvolupant el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) d’acord amb
el que estableix la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, modificada per la Llei 20/2015, amb les actuacions següents:
1a. Continuar desplegant el Sistema d’Arxius de Catalunya com un conjunt integrat i
coordinat dels principals centres de gestió documental del país, d’acord amb els principis de coordinació interadministrativa i cooperació institucional.
Es continua amb el desplegament del SAC a través de la coordinació interadministrativa, que es fonamenta en accions conjuntes entre administracions: Generalitat
(Arxiu Nacional de Catalunya, Xarxa d’Arxius Comarcals i Arxius Centrals Administratius); diputacions (on es preveu promoure una coordinació eficient a través
de la Mancomunitat Cultural); Consorci Administració Oberta de Catalunya en el
suport al desplegament de l’administració electrònica i en especial al servei d’arxiu
electrònic (actualment es treballa coordinadament en diferents projectes de suport
al municipis de menys de deu mil habitants en els quals els arxius comarcals donen
el suport arxivístic); consells comarcals i ajuntaments, etc.
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2a. Ultimar el Cens d’arxius i del patrimoni documental de Catalunya abans que
s’acabi la XII legislatura.
La missió del Cens, tant d’arxius com de fotografia, és la de tenir un coneixement tan exhaustiu com sigui possible del patrimoni documental, de les persones i
les institucions que en són responsables i del seu estat de conservació, completesa i
localització sobre el territori.
El cens d’arxius de Catalunya es va iniciar l’any 2008; el 2015 disposava de més
de 10.700 unitats censals identificades d’una gran tipologia documental (fons personals, administracions, associacions, empresa, administracions nacional i local, notarials, judicials, registrals, nobiliaris, etc.). La informació és disponible, des de 2012,
a la pàgina web d’arxius i gestió documental de la Direcció General del Patrimoni
Cultural del Departament de Cultura i s’actualitza anualment en el cas d’incorporar
nova informació.
Aquesta actuació es va desenvolupar en diferents fases. Actualment es disposa
de dades del 92% de les comarques catalanes, restant per properes campanyes les
comarques del Barcelonès, Maresme i Vallès Occidental.
La previsió per finalitzar el cens en les darreres tres comarques, amb alt impacte
documental, és el 2022.
En el cas del cens de fotografia, el 2018 es va finalitzar el cens de les comarques
de Lleida, Pirineus i Aran, Tarragona i Terres de l’Ebre, identificant unes 50.144.540
(falten comarques de la província Barcelona, on es preveu un volum molt important).
Comarques de la demarcació de
Girona
Lleida
Tarragona
Terres Ebre
Total

Número de fotografies identificades
19.843.844
7.006.055
22.541.595
753.046
50.144.540

3a. Crear el Registre d’arxius de Catalunya com a repertori formal i oficial dels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, tal com estableix la Llei 10/2001, abans s’acabi
la XII legislatura.
Ja es disposa de la base de dades per gestionar el registre d’arxius, els procediments i manuals d’inspecció. Per tant, el registre s’acabarà d’implementar en el període d’aquesta legislatura.
4a. Crear el Mapa d’arxius de Catalunya com a instrument de planificació i gestió
dels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, tal com estableix la Llei 10/2001.
Actualment es disposa d’un directori d’arxius que aporta informació bàsica dels
arxius que voluntàriament s’han inscrit en aquest directori, un cop completat el registre d’arxius es podrà implementar el mapa d’arxius en el qual s’identifiquen els
arxius, públics i privats, que han estat registrats.
b) Potenciar els arxius municipals en el marc del Sistema d’Arxius de Catalunya
(SAC), d’acord amb el principi que tots els municipis reben i generen documentació i
tenen dret a mantenir un arxiu propi. Amb aquesta finalitat, el Departament de Cultura, amb la cooperació de les diputacions, ha de:
1r. Desplegar les polítiques de suport necessàries per a fer possible la prestació del
servei d’arxiu, dirigit per un tècnic superior qualificat, en els municipis de més de deu
mil habitants, tal com estableix la Llei 10/2001.
Les accions dutes a terme són:
– Convocatòria de subvencions de concurrència pública en matèria d’arxius i
gestió documental adreçada a entitats locals o els ens que en depenen, les universitats públiques i entitats privades sense finalitat de lucre que siguin titulars d’arxius.
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Les línies de concurrència han disposat d’un import de 120.000 € i s’han concretat
en dues línies:
• elaboració i millora d’instruments de descripció i la digitalització de fons del
patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius,
• disseny i implantació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats
locals i universitats públiques.
2n. Establir noves mesures de suport i foment dirigides als municipis de menys de
deu mil habitants per a garantir la gestió i el manteniment de l’arxiu propi, que comportin nous mecanismes de cooperació intermunicipal i de gestió compartida, amb la participació de la Generalitat, les diputacions i els arxius comarcals.
Les accions dutes a terme són:
– Acció prevista en el marc del consell de la mancomunitat cultural, dels quals
s’ha efectuat ja una primera reunió de la subcomissió de patrimoni i és manifesta la
voluntat de continuar desenvolupant la col·laboració.
– Des de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya es dona suport a uns 450
municipis de forma coordinada amb consells comarcals i ajuntaments i, en alguns
casos, diputacions provincials.
3r. Estudiar, en el marc del Pla d’arxius i gestió documental, la possibilitat de crear
la Xarxa d’arxius municipals com a instrument de coordinació i cooperació dels arxius
dels municipis de més de deu mil habitants o que mantenen un servei d’arxiu, en el marc
del Sistema d’Arxius de Catalunya.
Actualment s’està desenvolupant el Pla d’arxius i gestió documental que es preveu que finalitzi a finals de 2020, en el marc del qual s’estudiarà la proposta.
Hores d’ara, la legislació no preveu l’existència d’aquesta Xarxa municipal.
Aquesta xarxa, si escau, hauria d’emmarcar-se en el model d’ordenació de la gestió
de documents i arxius municipals que hauria d’estar liderada per la Direcció General del Patrimoni Cultural i amb participació, com a mínim, de totes quatre diputacions, Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, Federació de Municipis,
Associació de Municipis i Comarques, Col·legi de Secretaris de l’Administració Local i Associació d’Arxivers - gestors de documents de Catalunya.
c) Reforçar la Xarxa d’arxius comarcals, en el marc de la Llei 10/2001, i diversificar-ne les funcions. Amb aquesta finalitat, el Departament de Cultura ha de:
1r. Continuar exercint i ampliant, si escau, les funcions d’assessorament i suport en
matèria d’arxius i gestió documental als municipis de menys de deu mil habitants de la
comarca.
S’estan duent a terme les funcions d’assessorament i de suport en matèria d’arxius i gestió documental als municipis de menys de deu mil habitants.
La Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya és el conjunt d’arxius d’àmbit comarcal que treballen de forma coordinada per assegurar el compliment de la Llei
10/2001 en el territori, i per assegurar el respecte als principis de provinença i territorialitat en el tractament i accés als documents. En algunes comarques, són els
únics referents en matèria d’arxius i gestió documental amb els arxius municipals,
motiu pel qual esdevenen centres estratègics per als ciutadans i per a les administracions.
2n. Continuar gestionant els arxius comarcals, tal com determina la Llei 10/2001, i
assegurar la unitat i la coherència de gestió dels centres entre la Generalitat, els arxius
municipals de les capitals de comarca i els consells comarcals respectius, i, si escau, incorporar-hi les millores que es derivin del Pla d’arxius.
La Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya aplica els respectius models de gestió conjuntament amb els consells comarcals i ajuntaments capital de comarca; s’estan estudiant, en el marc del Pla d’arxius i gestió documental, possibles millores en
l’eficàcia i eficiència.
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3r. Ultimar el mapa dels arxius comarcals tenint en compte les necessitats reals dels
diferents territoris.
S’han aprovat els Acords de Govern per a la construcció dels arxius comarcals
de les Garrigues i Alta Ribagorça i en breu se signaran els convenis de construcció
entre els ajuntaments capital de comarca respectius (Les Borges Blanques i Pont de
Suert) i el Departament de Cultura.
d) Ressituar l’Arxiu Nacional de Catalunya com una peça clau del Sistema d’Arxius de Catalunya, per mitjà de les accions prioritàries següents:
El posicionament actual de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), en el conjunt
del Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC), és el que estableix l’art. 27 de la Llei
10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. Tot i no tenir una personalitat jurídica diferenciada, com succeeix amb altres institucions culturals nacionals, l’ANC
disposa d’autonomia per establir els seus objectius estratègics, té una política pròpia
d’ingrés, realitza les activitats de difusió que considera convenients i estableix els
acords amb altres institucions per a fomentar el tractament tècnic i la difusió dels
fons que custodia. L’ANC és el centre d’arxiu de la Generalitat de Catalunya que
disposa de majors recursos humans, materials i econòmics. El desplegament ampli
de les seves funcions l’ha configurat com un referent i una peça clau del SAC. En
l’actualitat, l’ANC gaudeix d’un prestigi ampli i actua ja com a destí inequívoc dels
fons i col·leccions documentals de procedència pública i privada que es consideren
d’abast nacional.
Ressituar el rol de l’ANC constitueix en l’actualitat una demanda generalitzada del sector i una necessitat ineludible que comparteix el Departament de Cultura. L’ANC té una presència activa en el territori i és un element clau del sistema de
gestió documental de la Generalitat de Catalunya. D’aquí que el canvi d’estatut de
l’ANC no es pugui fer aïlladament, sinó d’acord i en coherència amb la XAC i els
arxius administratius centrals i territorials.
L’ANC, també, té una rellevància i visibilitat internacional a través dels seus
programes d’ingrés de fons conservats a l’exterior, participació en fòrums de debat,
congressos i activitats de difusió.
Per donar resposta als temes plantejats, el Departament de Cultura s’ha donat un
temps d’escolta i reflexió i ha iniciat recentment el Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya, un dels objectius dels qual és el de repensar el rol de l’ANC en el
conjunt del SAC.
1a. Dotar l’Arxiu Nacional de Catalunya de serveis de suport als arxius del Sistema
d’Arxius de Catalunya, en matèria de restauració, digitalització, formació, recerca i recursos educatius.
Amb voluntat de servei al territori, en la mesura del possible, l’Arxiu Nacional
de Catalunya ha col·laborat amb els arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya assessorant-los, oferint-los pautes, metodologies i recursos propis del centre en matèria
de restauració, digitalització i recursos educatius. Així com, executant treballs de
restauració o deixant en préstec materials de difusió i formació.
2a. Prestigiar l’Arxiu Nacional de Catalunya com a destinació dels fons i col·leccions
documentals dels personatges, institucions, empreses i entitats d’abast nacional.
La missió de l’ANC és aplegar, gestionar, preservar i difondre els arxius i documents del Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com els de
les persones i les entitats, que són el reflex de la història i diversitat de la societat catalana. Facilitar l’accés als documents i a la informació per garantir els drets de les
persones i proporcionar els mitjans per a la recerca i el descobriment d’experiències
i memòries individuals i col·lectives. En aquest sentit, el Pla estratègic 2018-2020 de
l’ANC, entre d’altres objectius, té el de consolidar la política de captació i recuperació de fons i dissenyar una política d’ingrés de fons.
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3a. Dotar l’Arxiu Nacional de Catalunya de recursos suficients i, si cal, de l’estructura jurídica adequada que li permeti una àmplia autonomia de gestió i el desenvolupament com a equipament d’àmbit nacional i internacional.
Entre altres objectius, el Pla estratègic 2018-2020 de l’ANC inclou: impulsar
accions per racionalitzar i ampliar l’espai de l’Arxiu, millorar l’aplicació informàtica, recolzar mesures d’eficiència energètica. A més, actualment, l’ANC és objecte
de l’avaluació estratègica del CoNCA. El resultat d’aquesta avaluació contribuirà a
identificar les necessitats de l’ANC per tal de poder desenvolupar les competències
que com equipament d’àmbit nacional i internacional té encomanades.
e) Dotar el Sistema d’Arxius de Catalunya d’una estructura orgànica específica
que encapçali les polítiques de gestió documental de la Generalitat i els doni més visibilitat, en dues fases:
1a. Reformar, a curt termini, l’estructura administrativa del Departament de Cultura
per a dotar-lo d’una unitat i d’una direcció específica sobre polítiques d’arxius i gestió
documental.
El Govern ja ha aprovat el Decret de reestructuració en el qual, en l’àmbit d’arxius i gestió documental, reordena les funcions, crea un Servei específic per a la coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals i un Servei de suport al Sistema d’Arxius
de Catalunya.
2a. Estudiar, en el marc de Pla d’arxius i gestió documental, a més llarg termini,
l’encaix orgànic de les polítiques d’arxius i gestió documental del Govern des d’una
perspectiva transversal i interdepartamental, que pugui garantir la gestió única del sistema documental de la Generalitat, desplegar polítiques al territori amb la resta d’administracions i agents, i afrontar els nous reptes de la legislació sobre transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
El Departament de Cultura és favorable a aquest posicionament. De fet, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Departament és el responsable funcional de la política de gestió documental corporativa (projecte ARESTA) i
l’impulsa transversalment amb els departaments responsables en matèria d’administració electrònica, transparència, atenció ciutadana i Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació. Així mateix, l’acció de la Comissió Nacional d’Accés,
Avaluació i Tria Documental també té una dimensió marcadament interadministrativa. El Departament considera factible estudiar, d’acord amb les conclusions del
Pla d’arxius i gestió documental, quin hauria de ser l’encaix orgànic adequat per a
desenvolupar les polítiques arxivístiques.
f) Impulsar el paper del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental com l’òrgan col·legiat consultiu i preceptor de les polítiques d’arxius i gestió documental de
Catalunya, amb la participació de tots els agents (administratius, professionals i experts), i garantir-ne el funcionament normal amb reunions regulars del plenari, cada
sis mesos, i de la comissió permanent, cada tres mesos.
El Departament de Cultura impulsa ordinàriament el Consell Nacional d’Arxius
i Gestió Documental i la comissió permanent. Els acords derivats del Pla d’Arxius i
Gestió Documental es presenten en el marc de la comissió permanent.
g) Consolidar el paper de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) intensificant l’elaboració de taules d’avaluació documental i
prioritzant les mesures que normalitzin, de manera segura i legal, l’eliminació de la
documentació avaluada.
– La Comissió continua amb la seva tasca reguladora i actualment té en tràmit d’audiència pública, fins al dia 1 de juliol de 2019, un projecte d’Ordre de taules d’accés i avaluació documental i ha iniciat el tràmit de consulta preceptiva a la
GAIP i a l’APDCAT d’una segona Ordre de taules d’accés i avaluació documental.
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h) Participar, des del Departament de Cultura, en l’aplicació i el desplegament de
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, amb les accions següents:
1a. Incorporar, com a Departament de Cultura, el conveni subscrit el 2015 pel Departament de Governació, les diputacions, la Federació de Municipis de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i el Consorci de l’Administració Oberta, per al desplegament de polítiques de transparència i accés a la informació.
La Directora General del Patrimoni Cultural ja és vocal del Plenari de la Xarxa
de Governs transparents i des de l’àmbit de coordinació de gestió documental corporativa es participa en el Grup de Treball de Transparència Local.
2a. Participar activament, com a Departament de Cultura, en la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública i en la seva comissió tècnica.
La participació a la Comissió es porta a terme a través de la Directora General
del Patrimoni Cultural com a vocal d’aquesta comissió i assisteix a les reunions que
es convoquen d’aquest òrgan col·legiat.
3a. Promoure la participació de professionals de l’arxivística a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, mitjançant la coordinació d’aquesta
comissió amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei
19/2014.
El proppassat mes de juny de 2019 s’han reprès les reunions amb representants
dels tres òrgans, d’acord amb el que estableix la legislació de transparència esmentada.
i) Promoure la implementació d’un protocol per a gestionar la documentació electrònica de la Generalitat i elaborar una estratègia global de país que preservi el patrimoni documental del present i del futur de manera digitalitzada.
La implantació del protocol de gestió de documents electrònics i arxiu ja s’està promovent en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2014. Així, es
va aprovar l’Ordre CLT 172/2014, de 14 de maig, per la qual s’aprova el protocol
de gestió de documents electrònics (DOGC 6640). Es descriuen les principals fites
aconseguides en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya arran
d’aquesta norma. S’han constituït en els departaments i principals ens un total de 22
grups de treball multidisciplinaris que tenen com a missió principal la implementació del protocol. Aquests grups són un dels actors principals de la transformació digital de la Generalitat i estan formats, com a mínim, per representants de les unitats
administratives competents en matèria de tecnologies de la informació i comunicació, de gestió documental i arxiu i d’organització.
La Direcció General del Patrimoni Cultural ha aprovat els instruments tècnics
mitjançant les instruccions 1/2015 d’aprovació del quadre de classificació funcional
de la Generalitat de Catalunya; 2/2015 d’aprovació de l’esquema de metadades de
gestió documental; 3/2015 d’aprovació dels tipus documentals, i 1/2016 d’aprovació
de la llista de codis productors dels departaments ens i organismes de la Generalitat
i de la codificació de les unitats orgàniques. Aquests instruments tècnics, més les
taules d’accés i avaluació documental són els que s’estan implementant progressivament en les actuals aplicacions transversals de gestió de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Tramitador d’Ajuts i Subvencions, Tramitador Genèric, Gestor
expedients de contractació...) i les futures (expedients sancionadors, expedients de
personal, expedients de convenis...). Els departaments i ens apliquen aquests instruments a les seves aplicacions verticals.
També s’ha decidit que el servei i arxiu proveït pel Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya sigui l’arxiu electrònic de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’article 17.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, on es transferiran els expedients
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i documents un cop finalitzada la seva tramitació administrativa i on han de ser
conservats fins la seva destrucció o transferència per conservació definitiva en fase
històrica.
Tot aquest projecte es denomina ARESTA (arxiu electrònic segur i tramitació
electrònica) i està coordinat de forma permanent per la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, la Direcció General de Modernització i
Innovació de l’Administració del Departament de Polítiques Digitals i Administració i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
En el marc de les polítiques de preservació digital, l’ANC i la XAC disposen
del Dipòsit Digital d’Arxius com a repositori de preservació. En aquest sentit, s’està
treballant amb l’àrea TIC del Departament de Cultura per millorar les prestacions i
oferir un servei a altres arxius.
Tot i així, cal definir una estratègia global de país en matèria de preservació digital en la que s’estableixin les funcions i les responsabilitats dels diversos actors, les
infraestructures i recursos que caldran i la normativa a desenvolupar. La definició
de l’estratègia haurà de comptar amb les conclusions o línies identificades en el Pla
d’arxius i gestió documental.
j) Elaborar un protocol d’adquisicions de fons del patrimoni documental català,
en qualsevol format, aplicable a totes les institucions i agents afectats (Arxius Nacional de Catalunya i resta d’arxius, museus, Biblioteca de Catalunya i Filmoteca de
Catalunya, entre altres), i que, per mitjà d’una comissió específica, reguli els criteris
d’acceptació de donacions, cessions en dipòsit o comodats, que valori adequadament
els preus de compra i que en determini la ubicació final.
Les adquisicions (ingressos) de fons del patrimoni documental català es realitzen majoritàriament a través de dipòsits, donacions i cessions en comodat, és a dir,
de modalitats no oneroses. El Departament de Cultura accedeix a realitzar compres
puntuals, en aquells casos de fons els titulars dels quals fan oferta de venda o dació,
i en casos sempre plenament justificats.
Les adquisicions de fons i col·leccions que comporten el traspàs de la titularitat
a favor de la Generalitat de Catalunya són examinades i aprovades per la Junta de
Qualificació, Valoració i Exportació de béns del patrimoni cultural català, que està
integrada per tècnics dels Departaments de Cultura i Economia. Els contractes de
comodat els signa el/la conseller/a de Cultura amb l’informe previ de l’Assessoria
Jurídica i prèvia avaluació dels costos de l’ingrés.
Existeix, actualment, el protocol d’adquisicions dels arxius que configuren la
Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya i l’ANC està elaborant el seu protocol de
política d’adquisicions.
L’elaboració d’un protocol d’adquisicions de fons del patrimoni documental català, en qualsevol format, ha de permetre, facilitar i potenciar que cadascuna de les
institucions i agents afectats pugui desenvolupar les seves competències amb eficàcia i eficiència.
La posada en marxa d’una comissió que faci un estudi integral de la política
d’adquisicions del ens públics amb patrimoni documental podrà ser objecte d’una
conclusió del Pla d’Arxius i Gestió Documental.
k) Revisar l’actual Pla nacional de fotografia incorporant al projecte la realitat
dels arxius com a responsables de gran part del patrimoni fotogràfic del país.
Els arxius formen part dels diferents eixos del Pla Nacional de Fotografia i la comissió d’impuls va determinar, en la darrera sessió del gener de 2019, que el Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) fos la institució que gestionés el portal de fotografia i coordinés accions de promoció de la fotografia, assumint algunes funcions
del centre nacional.
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Els arxius són els responsables de la major part del patrimoni fotogràfic de Catalunya i en aquesta línia s’impulsen, en les respectives administracions, actuacions de
protecció, tractament, accés i difusió del patrimoni fisiogràfic. En el cas del Departament de Cultura, a través del cercador d’Internet ‘Arxius en Línia’ es pot accedir a
fotografies dipositades a l’Arxiu Nacional de Catalunya i Xarxa d’Arxius Comarcals
de Catalunya i alguns arxius municipals. En aquesta línia, el Departament de Cultura impulsa subvencions de concurrència pública adreçades a administració local,
universitats, fundacions i ens privats per descriure i digitalitzar fons documentals,
entre els quals hi ha el patrimoni fotogràfic.
En el marc del Pla Nacional de Fotografia, la Comissió d’Impuls compta amb
membres vinculats al món dels arxius com són el director de l’ANC i el cap del Servei de Coordinació General d’Arxius del Departament de Cultura, el director del
Centre de Recerca de la Imatge de l’Ajuntament de Girona i el director de l’Arxiu
Fotogràfic de l’Ajuntament de Barcelona. A més, en els diferents subgrups de treball
hi ha representants de diferents arxius catalans.
En els diferents eixos, s’incorporen accions relacionades amb els arxius. Es destaquen les següents accions per eixos:
Eix 1. Crear un portal de fotografia per divulgar i difondre el patrimoni fotogràfic històric i contemporani de Catalunya. El portal compta amb 6.571 fotografies de
234 fotògrafs (dades gener 2019). Entre les 234 col·leccions i 16 institucions representades hi ha fons i col·leccions dipositades en diferents arxius catalans.
Eix 2. Impulsar l’elaboració dels instruments de protecció i descripció del patrimoni fotogràfic: registre d’arxius fotogràfics, cens d’arxius fotogràfics i inventari de
fons i col·leccions.
– L’any 2016 / 2017, es va finalitzar el cens de fotografia de les comarques de
Girona, amb un resultat de 19.843.844 de fotografies i 630 centres (arxius, biblioteques, museus, associacions, fotògrafs, administracions, etc.).
Es va promoure un acord amb la Diputació Girona per a la col·laboració en projectes de protecció, tractament, accés i difusió del patrimoni fotogràfic de les comarques de Girona.
– El 2018, es va elaborar el cens de fotografia de les comarques de Lleida, Pirineus i Aran, Tarragonès i Terres de l’Ebre. El resultat ha estat la identificació de
30.300.696 fotografies i uns 800 centres (arxius, biblioteques, museus, associacions,
fotògrafs, administracions, etc.)
Eix 4. Ampliar la Col·lecció Nacional de Fotografia Històrica i Contemporània.
S’ha adquirit fotografia per ser dipositada en arxius.
Eix 5. Desplegar polítiques de gestió de fons i col·leccions mitjançant l’establiment de criteris de dipòsits, donacions i adquisicions. S’han elaborat dos informes:
– informe sobre els aspectes tècnics en la gestió d’ingressos de fons i col·leccions; i
– informe sobre els aspectes jurídics de la fotografia.
l) Culminar el diàleg iniciat, i les gestions i les accions necessàries amb l’Administració de l’Estat per a resoldre les qüestions pendents en matèria d’arxius de Catalunya i, en concret:
1r. Acordar i programar les inversions que ha de fer l’Estat a l’Arxiu Històric Provincial de Barcelona.
Seguim treballant amb l’Estat per tal d’estudiar les diferents possibilitats per a
la construcció de l’arxiu. Cal tenir en compte la competència de l’Estat en la seva
construcció i inversió.
2n. Acordar i programar les inversions necessàries per a construir el nou Arxiu Històric de Girona.
Seguim treballant amb l’Estat i l’Ajuntament de Girona per tal d’iniciar la construcció de l’arxiu en l’espai acordat des de fa anys. Actualment s’està valorant la permuta dels terrenys entre Ajuntament i el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
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3r. Abordar, conjuntament amb la resta de comunitats autònomes afectades, la gestió
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
És precís considerar que, en relació amb l’anomenat Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 va refermar tres elements
fonamentals:
a) el principi de l’existència dins l’ACA de «fons propis» catalans i «fons compartits» entre les comunitats autònomes de l’antiga Corona d’Aragó; b) la recuperació de la denominació genuïna d’Arxiu Reial de Barcelona; i
c) la incorporació de l’ACA (pel que fa als fons propis de Catalunya) dins del
Sistema d’Arxius de Catalunya (disposició addicional tretzena): «Els fons propis de
Catalunya situats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i a l’Arxiu Reial de Barcelona s’integren en el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC). Per a la gestió eficaç de la resta
de fons comuns amb altres territoris de la Corona d’Aragó, la Generalitat ha de col·
laborar amb el Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, amb les altres comunitats
autònomes que hi tenen fons compartits i amb l’Estat per mitjà dels mecanismes que
s’estableixin de mutu acord.»
Cal recordar que la disposició addicional tretzena de l’actual Estatut d’autonomia
de Catalunya va ser confirmada per la sentència del Tribunal Constitucional espanyol 31/2010, de 28 de juny, dictada en resposta als recursos d’inconstitucionalitat
presentats per diverses comunitats autònomes.
La Generalitat de Catalunya considera que la interpretació de l’esmentada sentència va més enllà d’una mera declaració de sobreprotecció dels fons produïts per
institucions catalanes que formen part actualment, per diferents raons, de l’anomenat Arxiu de la Corona d’Aragó. Es tracta, fonamentalment, dels arxius produïts
per les principals institucions catalanes (Generalitat, Corts, Reial Audiència, Batllia
general), que també van existir en els altres regnes de la Corona d’Aragó i que, actualment, en la part que han estat conservats, la seva titularitat ha estat reconeguda
a favor de les Comunitats Autònomes d’Aragó, el País Valencià i les Illes Balears.
En conseqüència, el Govern de la Generalitat haurà de presentar a la Comissió
Mixta de Transferències Estat-Generalitat la proposta de transferència de la titularitat i gestió dels fons propis de Catalunya situats a l’ACA (Arxiu Reial de Barcelona), és a dir:
a) l’arxiu de la Generalitat de Catalunya (1359-1714), que integra actualment la
secció «Generalidad» de l’ACA; i
b) els altres fons també propis de Catalunya inclosos a l’ACA.
Cal considerar el precedent que els fons propis de Catalunya foren fixats pel
Decret de 5 d’octubre de 1934, del Govern de la II República (Gaceta de Madrid,
6 octubre 1934), de traspassos a la Generalitat de Catalunya, que ja va establir que
l’Arxiu de la Generalitat de Catalunya (1359-1714) era inequívocament un fons propi de Catalunya. Caldria concretar aquest aspecte per als ingressos a l’ACA fets a
partir de l’any 1939.
Una vegada complert el mandat estatutari i realitzada la identificació i transferència dels fons propis de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, com a part integrant del Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, s’ha de comprometre en el
desplegament de l’esmentat òrgan, que té encomanada la gestió dels fons comuns
conservats en l’esmentat centre.
4t. Culminar el compliment de la Llei de l’Estat 21/2005, del 17 de novembre, de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la Guerra
Civil custodiats a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre
Documental de la Memòria Històrica.
Sobre la documentació privada que fou objecte de confiscació i ha restat a Salamanca, el retorn de la qual ja fou acordat per la Comissió Mixta, el Departament de
Cultura de la Generalitat de Calalunya va presentar a l’Audiència Nacional espanyo-
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la, el 23 de desembre de 2014, un recurs contenciós-administratiu contra el Ministeri de Cultura per incompliment dels acords.
El 9 de febrer de 2015, l’Audiència Nacional va admetre a tràmit el recurs; el 2
de juny de 2016, va dictar sentència estimant la demanda de la Generalitat i establint
que, en aplicació de la Llei 21/2005, la documentació identificada i acordada per la
Comissió Mixta havia de ser transferida.
El juliol de 2016, el Ministerio d’Educación, Cultura y Deportes va presentar recurs de cassació contra la sentència estimatòria de l’Audiència Nacional, recurs que
fou admès a tràmit pel Tribunal Suprem.
La sentència número 806/2019, del Tribunal Suprem espanyol, d’11 de juny de
2019, desestima íntegrament el recurs de cassació interposat per l’Administració
General de l’Estat contra la sentència de l’Audiència Nacional, de 2 de juny de 2016.
Ara, doncs, el Tribunal Suprem desestima el recurs de cassació i confirma la
primera sentència de l’Audiència Nacional, per la qual cosa tota la documentació
identificada i acordada per la Comissió Mixta Estat-Generalitat s’ha de transferir a
la Generalitat de Catalunya per a la seva restitució als actuals titulars legítims.
Com a conseqüència de l’esmentada sentència, el Ministerio de Cultura y Deportes ha de transferir immediatament a la Generalitat de Catalunya un seguit de
documents que, sense fonament legal, van ser retinguts en el moment de la materialització del quart lliurament de finals de 2014, corresponents a productors privats
identificats i aprovats per la Comissió Mixta, perquè va pressuposar que no tindrien
hereus que sol·licitessin la restitució. S’hi inclou la documentació següent:
a) d’entitats desaparegudes, com ara, el Socors Roig Internacional i la Solidaritat
Internacional Antifeixista, fons que van ser objecte d’altres lliuraments per part del
Ministerio i ja han estat restituïts als seus titulars actuals; i
b) de particulars suposadament sense hereus, tot i que alguns d’ells han estat localitzats i objecte de restitució d’altres documents.
Així doncs, la Generalitat de Catalunya durà a terme les accions següents:
a) instarà el Ministerio de Cultura y Deportes a executar la sentència del Tribunal Suprem espanyol perquè transfereixi els fons i documents retinguts, als quals els
serà d’aplicació el procediment de restitució fixat mitjançant el Decret 183/2008, de
9 de setembre, del procediment per a la restitució a les persones físiques i jurídiques
de caràcter privat dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil. L’Arxiu
Nacional de Catalunya és la institució que té l’encàrrec de realitzar la restitució material d’aquests documents, la reproducció dels quals ocupa unes 25.000 imatges;
b) presentarà a la Comissió Mixta Estat-Generalitat la proposta de transferència de
tots aquells altres fons i documents que van ser confiscats a Catalunya i que són plenament identificats, com seria la documentació en matèria d’ordre públic generada
després dels Fets de Maig de 1937 i de diverses competències més de la Generalitat
(la reproducció ocupa unes 10.000 imatges), la de les lògies maçòniques i la Causa
General, entre altres; i
c) instarà l’aprovació de la legalitat específica que empari el retorn a Catalunya
de la documentació confiscada produïda per ajuntaments del país (la reproducció
ocupa unes 7.000 imatges), que va restar exclosa explícitament dels procediments de
la Llei 21/2005 de restitució, i de tota aquella altra procedent de confiscacions que
es pugui identificar en el futur i que romangui a mans de l’Estat.
Una qüestió important és que la sentència del Tribunal Suprem espanyol recorda
en el seu fonament vuitè, referint-se als documents que no s’hagin pogut restituir
als seus titulars, que «la Generalidad de Cataluña no adquiere la titularidad de esos
bienes, que, evidentemente, y conviene resaltarlo, si resultase imposible su restitución a los legítimos titulares en el modo y tiempo que previene al articulo 5 a la Ley
21/2005 y el Decreto 183/2008 seguirán integrando el Archivo General de la Guerra
Civil, con su imperativa devolución o reintegro al mismo».
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Aquesta sentència, doncs, concreta la del Tribunal Constitucional, de 31 de gener
de 2013, en resposta al recurs d’inconstitucionalitat presentat per la Junta de Castella
i Lleó, que establia només que els documents impossibles de restituir als seus legítims titulars «segueixen integrant un arxiu de titularitat estatal», sense concretar-ne
cap centre i en quin temps i forma. Aquesta documentació, segons consta en altres
informes emesos per l’Arxiu Nacional de Catalunya, només representa aproximadament un 4% del volum total de la documentació restituïda fins ara pel Ministerio de
Cultura y Deportes espanyol.
5è. Proposar i negociar una iniciativa legislativa que faci possible el retorn dels documents catalans que hi ha en altres arxius estatals i, en general, els confiscats als municipis de Catalunya.
Pel que fa a la documentació de la Generalitat de Catalunya dipositada a l’Arxiu General Militar d’Àvila (AGMAV), no tota la documentació catalana confiscada pels organismes franquistes es va integrar a l’Arxiu General de la Guerra Civil
Espanyola. Alguns documents pertanyents a la Generalitat de Catalunya van ser
traslladats al Servei Històric Militar, on van romandre fins que, el 1993, es va crear
l’Arxiu General Militar d’Àvila, del qual formen part actualment.
Aquesta documentació, que hauria de ser retornada a la Generalitat de Catalunya, no ha pogut seguir el procediment de devolució establert per la Llei 21/2005,
de 17 de novembre, de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil, custodiats a l’Arxiu General de la Guerra Civil
Espanyola i de creació del Centre Documental de la Memòria Històrica, malgrat que
es tracta de documents pertanyents a la Generalitat de Catalunya comparables als
que han estat objecte de retorn.
Per aquest motiu, el Consell Executiu va acordar, el 10 de març de 2015, instar
el Govern de l’Estat a realitzar les gestions oportunes per a restituir a la Generalitat
la documentació dipositada a l’AGMAV.
Per la mateixa raó, es demana en el punt l.5è): «proposar i negociar una iniciativa legislativa que faci possible el retorn dels documents catalans que hi ha en altres
arxius estatals i, en general, els confiscats als municipis de Catalunya».
El juny de 2015, l’Arxiu Nacional de Catalunya va desplaçar un arxiver a l’AGMAV per tal d’identificar la documentació catalana dipositada en aquest arxiu. Es
van fer dues estades: del 29 de juny al 3 de juliol de 2015 i del 19 al 23 de setembre
de 2016 i el 29 del mateix mes.
L’objectiu era:
1. verificar la informació facilitada al Departament de Cultura per l’historiador
Jordi Oliva Llorens i recollida en el seu informe Els papers de la Generalitat de
Catalunya a l’AGMAV; 2. consultar els documents originals de les unitats de descripció atribuïdes per l’AGMAV a la Generalitat de Catalunya; 3. fer una cerca més
exhaustiva entre la documentació de l’AGMAV per detectar si hi podia haver més
documentació catalana entre els seus fons; i
4. intentar trobar indicis de com va arribar la documentació de la Generalitat a
Àvila.
Les tasques efectuades durant les dues estades van suposar la revisió de la documentació descrita en 178 unitats de descripció, instal·lada en un total aproximat de
51 arxivadors i corresponent a: 4.971 fulls (documents textuals), 2.039 fotografies,
16 plànols o gràfics, 8 carpetes i 1.891 segells.
Dels documents descrits en aquests 178 registres descriptius:
– 101 són unitats de descripció atribuïdes per l’AGMAV a la Generalitat –atribució confirmada–, de les quals se’n pot demanar la restitució de 92 (la resta són còpies de documentació ja custodiada a l’ANC). Ocupen un total aproximat de 6 capses;
– 77 són unitats de descripció no atribuïdes per l’AGMAV a la Generalitat, però de
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les quals s’ha comprovat que sí que hi pertanyen. Es podria demanar la restitució
total de 32 unitats de descripció i la restitució parcial de 21.
Queda pendent de consultar la documentació corresponent a 31 unitats de descripció més on hi podria haver documentació catalana.
Finalment, tal com s’ha dit en l’apartat c) del punt anterior, la Generalitat de Catalunya instarà l’aprovació de la legalitat específica que empari el retorn a Catalunya de la documentació confiscada produïda pels municipis catalans (la reproducció
ocupa unes 7.000 imatges).
Barcelona, 28 d’agost de 2019
Maria Àngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Control del compliment de la Moció 79/XII, sobre el món local
390-00079/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 45379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la
Moció 79/XII del Parlament de Catalunya, sobre el món local (NT.: 390-00079/12,
atès el volum de la informació requerida.
Barcelona, 12 de setembre de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de la Presidència (reg. 45379).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 05.11.2019 al 25.11.2019) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
26.11.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2019.

Control del compliment de la Moció 80/XII, sobre la cooperació amb
l’Administració local
390-00080/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 45380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
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Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la
Moció 80/XII del Parlament de Catalunya, sobre la cooperació amb l’Administració
local, (NT.: 390-00080/12, atès el volum de la informació requerida.
Barcelona, 12 de setembre de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de la Presidència (reg. 45380).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 05.11.2019 al 25.11.2019) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
26.11.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2019.

Control del compliment de la Moció 81/XII, sobre la relació de la
Generalitat amb els governs locals
390-00081/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 45381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament

Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la
Moció 81/XII del Parlament de Catalunya, sobre la relació de la Generalitat amb
els governs locals, (NT.: 390-00081/12, atès el volum de la informació requerida.
Barcelona, 12 de setembre de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de la Presidència (reg. 45381).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 05.11.2019 al 25.11.2019) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
26.11.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2019.
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4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre l’intent d’assalt al Parlament de l’11 de
setembre de 2019
354-00175/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat
del GP Cs (reg. 45455).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 16.09.2019.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Mercè Barceló, catedràtica de dret
constitucional de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió
d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics perquè presenti l’informe
de la plataforma International Trial Watch sobre el judici del Primer
d’Octubre
356-00563/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 45303).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics,
16.09.2019.
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19 de setembre de 2019

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

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Encàrrec del despatx del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00164/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 45963 / Coneixement: 17.09.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, els dies
17 a 21 de setembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del
despatx del seu Departament el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i
Hisenda.
Cordialment,
Barcelona, 16 de setembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 196/2019, de 16 de setembre, d’encàrrec del despatx del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, els dies 17 a 21 de setembre de 2019, és publicat al DOGC 7961, del
17 de setembre de 2019.
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