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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua 
habitual a Televisió de Catalunya
250-01463/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 75967 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica 

a la Mesa del Parlamento que ha advertido el error siguiente en la propuesta de reso-
lución sobre la exclusión del castellano como lengua habitual (tram. 250-01463/12), 
presentada 29.07.2020 y con número de registro 74929.

Donde dice: 
«El Parlamento de Cataluña: [...]»

Ha de decir: 
«1. El Parlamento de Cataluña: [...]»

Palacio del Parlamento, 04 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

Proposta de resolució sobre la defensa dels llocs de treball de 
l’empresa Comdata
250-01464/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 75837 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la 
proposta de resolució (tram. 250-01464/12) presentada el 29 de juliol de 2020 i amb 
número de registre 74932.

On hi diu: 
«1. El Parlament de Catalunya refusa l’ERE presentat per l’empresa Comdata»

Hi ha de dir: 
«1. El Parlament de Catalunya rebutja la presentació de l’ERE per part de l’em-

presa Comdata»

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori local de 
Caldes d’Estrac
250-01493/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 75813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Alícia Ro-

mero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori local de Caldes d’Estrac, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El consultori de Caldes d’Estrac es va tancar el passat 28 de juliol i fins al mo-

ment no hi ha hagut cap avís de reobertura del mateix. El tancament, segons les 
informacions donades per l’Institut Català de la Salut, es va produir per motius or-
ganitzatius amb l’objectiu de poder atendre amb la major seguretat possible els pa-
cients, degut a la pandèmia del coronavirus.

Amb aquesta decisió el municipi de Caldes d’Estrac perd l’atenció primària i 
continua, com fins al moment, amb l’atenció pediàtrica al consultori de Montalparc 
a Sant Vicenç de Montalt, i amb l’atenció a les especialitats i urgències al CAP de 
Sant Andreu de Llavaneres o al CAP d’Arenys de Mar.

D’aquesta manera, els residents a Caldes d’Estrac se’ls obliga a desplaçar-se a 
diferents municipis per ser atesos sanitàriament, el què significa que una família 
pot estar obligada a visitar dos municipis diferents per tractar un infant i un adult. 
Aquesta situació genera dificultats en la mobilitat, sobretot a la gent gran a qui no li 
és fàcil moure’s entre municipi no massa ben comunicats per transport públic.

Degut a aquesta situació, diversos ciutadans del municipi han registrat una carta 
al Cat Salut amb signatures demanant la reobertura del Consistori de Caldes d’Estrac.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reobrir de manera immediata el 

consultori local de Caldes d’Estrac.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Alícia Romero Lla-

no, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’increment indegut de la factura de 
l’aigua cobrada a l’agost per Aigües de Barcelona i altres operadores
250-01494/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 75867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

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 ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre l’increment de la factura d’Aigües de Barcelona, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El passat més d’agost l’empresa operadora d’aigua Aigües de Barcelona i altres 

empreses operadores d’aigua que presten els seus serveis en la majoria de municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i fora d’ella i que van facturar una quantitat 
de consum d’aigua indeguda que ha provocat un increment notable en el preu de la 
factura i un salt en el tram de consum en moltes llars. Aquest increment impacta de 
ple en unes economies familiar fortament afectades per les conseqüències econòmi-
ques, socials i laborals de la crisis de la Covid-19 provocant vulnerabilitat econòmi-
ca en moltes famílies.

Sobre l’increment de la factura, Aigües de Barcelona defensa que aquest incre-
ment es deu a la nova taxa de residus aprovada per l’Ajuntament de Barcelona i 
l’AMB. Una taxa que suposaria un increment d’entre 4 i 6 euros en la majoria de les 
llars afectades i que dista molt de ser la causa de l’increment de la factura que han 
experimentat molts consumidors.

La realitat és que l’empresa va realitzar lectures estimades durant els mesos de 
confinament al no tenir la possibilitat de realitzar lectures manuals dels comptadors 
d’aigua per les restriccions en la mobilitat aprovades durant l’Estat d’Alarma. Un 
cop s’han pogut comparar els consums reals amb els consums estimats per l’em-
presa, la diferencia ha estat carregada en la factura d’agost provocant En comptes 
d’efectuar un prorrateig de la diferencia, l’empresa ho ha carregat en la factura del 
mes d’agost. Les conseqüències han estat factures desorbitades i amb increments de 
més del 50% afectant a moltes llargs de la ciutat i de l’àrea metropolitana de Barce-
lona. A més, en moltes llars s’ha produït un salt en tram de consum que ha fet aug-
mentar el cànon de l’aigua i que tindrà efectes en les properes factures.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Promoure les accions necessàries per a exigir que les empreses operadores re-

torni de manera automàtica la diferencia d’imports dels usuaris afectats pels incre-
ments en la facturació.

2. Assessorar des de la Agència Catalana de Consum els usuaris afectats per al 
rescabalament dels seus drets com a consumidors.

3. Deixar sense validesa el salt de trams de consum efectuats per la imputació 
dels consums reals del període de confinament a la factura d’agost que pot provocar 
un canvi en el cànon de l’aigua que recapta la Generalitat i un increment en la fac-
turació per a molt consumidors.

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola Pere 
Lliscart, a l’Hospitalet de Llobregat
250-01495/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 75871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del GP Ciutadans, Sonia Sierra Infante, diputada 

del GP Ciutadans, Noemí de la Calle Sifré, diputada del GP Cs, Martín Eusebio Ba-
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rra López, diputado del GP Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
la construcción del Instituto Escuela Pere Lliscart en l’Hospitalet de Llobregat, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La ciudad de l’Hospitalet de Llobregat, la segunda con más población de Cata-

luña, no es ajena a la falta de equipamientos escolares y a las consecuencias de la 
inexistencia de una planificación escolar eficiente, y en el próximo curso verá incre-
mentado el número de alumnos que cursarán sus estudios en módulos prefabricados.

El centro educativo Pere Lliscart, que hasta el curso pasado impartía clases de 
infantil y primaria, se ha transformado en un Instituto-Escuela y acogerá el próximo 
curso alumnos hasta cuarto de ESO para cubrir las necesidades de plazas de la zona 
norte de la ciudad, pero el equipamiento no ha sido adaptado a estas necesidades y 
se tendrá que recurrir a la instalación de módulos prefabricados en un espacio cedi-
do por el Ayuntamiento en la Plaça Cadí.

La necesidad de estas nuevas plazas de secundaria en el municipio, derivada de 
su crecimiento demográfico de años anteriores era una obviedad más que predecible, 
pero el Departament no ha realizado la necesaria planificación ni previsión que hubiera 
permitido disponer de equipamientos estables y más adecuados para estos escolares.

Ya en junio de 2019, este Parlamento aprobó la Resolución 448/XII del Parlament 
de Cataluña, sobre el proyecto de construcción del Institut Escuela Pere Lliscart, de 
l’Hospitalet de Llobregat presentada por el grupo parlamentario de Cs. Aun así, lejos 
de solucionar el problema, ahora mismo los alumnos del centro Pere Lliscart tienen 
que estudiar en barracones alzados en un parking de l’Hospitalet del Llobregat.

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. Incluir el proyecto del centro educativo Pere Lliscart en el Plan de Infraestruc-

turas Educativas.
2. Incluir una partida en el presupuesto de 2021 para la construcción del centro 

educativo Pere Lliscart.
3. Intensificar los mecanismos de coordinación y colaboración entre los depar-

tamentos de la Generalitat implicados en el proyecto del centro educativo Pere Llis-
cart y el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat con el objetivo de tener redacta-
do el anteproyecto, el proyecto básico y ejecutivo, el estudio de seguridad y salud y 
cualquier otro estudio que sea necesario en el primer trimestre de 2020.

4. Asegurar la puesta en funcionamiento del centro escolar para el inicio del cur-
so 2021-2022.

Palacio del Parlamento, 02 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, Martín Eusebio Barra 

López, Noemí de la Calle Sifré, diputados GP Cs

Proposta de resolució sobre el respecte del dret de les famílies a 
rebre la informació en les llengües oficials
250-01496/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 75872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 



BOPC 676
14 de setembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 7 

del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de respeto del 
derecho de las familias a recibir la información en las lenguas cooficiales en Cata-
luña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La situación de pandemia sanitaria que venimos sufriendo intensamente en nues-

tro país desde el primer trimestre del año 2020 ha generado una enorme preocu-
pación de las familias por las condiciones y prevenciones sanitarias adoptadas por 
las administraciones para el desarrollo de la actividad académica del curso escolar 
2020-2021.

De ahí que la información y las comunicaciones de la administración autonómi-
ca competente en materia de educación y sanidad sobre dichas condiciones y pre-
venciones sanitarias sean este curso académico de especial interés e importancia. 
Y es que esa información y las comunicaciones de las administraciones competen-
tes permitirá conocer las medidas que garanticen y cohonesten el derecho funda-
mental de sus hijos a la educación y el derecho a la protección de su salud. 

En ese sentido, los Departamentos de Educación y de Salud de la Generalitat de 
Catalunya han difundido el documento «Mesures extraordinàires de /Salut per evi-
tar el brots de la COVID-19 a les escoles» solo en catalán. De hecho, cuando se bus-
ca en el apartado en español de la web pública (https://canalsalut.gencat.cat/ca/sa-
lut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/informacio-per-a-families/
index.html#googtrans(ca|es)), solo aparece el documento en catalán.

Como el Govern de la Generalitat sobradamente conoce, para garantizar los de-
rechos de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad y no discriminación, las 
Administraciones públicas catalanas [...] no pueden tener preferencia por ninguna 
de las dos lenguas oficiales y la definición del catalán como lengua propia de Ca-
taluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella 
lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autó-
noma, por las Administraciones Públicas (STC 31/2010).

Asimismo, para evitar someter a discriminación lingüística a los ciudadanos, los 
cuales son iguales ante la Ley y los Poderes Públicas, la administración pública au-
tonómica no puede someter ni a formalidades ni a condiciones ni a requisitos, ni a 
cargas ni a obligaciones de pedir o solicitar el derecho de los ciudadanos a recibir 
tales comunicaciones [también] en castellano (STC 31/2010).

En consecuencia, es indispensable que cese esta nueva e injustificada discrimi-
nación lingüística y el Govern de la Generalitat respete los derechos de todos los 
ciudadanos en condiciones de igualdad suministrando a las familias y al público 
en general la información sobre las condiciones y prevenciones sanitarias para el 
desarro llo del curso escolar 2020-2021 en las lenguas cooficiales en Cataluña.

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. Respetar el derecho de las familias a recibir la información referente a la edu-

cación y a la salud de sus hijos en las lenguas oficiales.
2. Respetar el derecho de todos los ciudadanos a recibir la información que de-

pende de las administraciones públicas en las lenguas oficiales como es prescriptivo.

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Pròrroga del règim excepcional per a la presentació telemàtica de 
documents al Registre General del Parlament
395-00248/12

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 7 de setembre de 2020, ha 

acordat mantenir fins el dia 15 de setembre de 2020 l’acord que faculta la presen-
tació de documents al Registre General per mitjà de correu electrònic en el mateix 
horari que l’establert per a l’atenció presencial, prorrogant així amb caràcter excep-
cional els acords adoptats en aquest sentit en el marc de les mesures amb relació al 
funcionament del Parlament i de l’Administració parlamentària durant el període de 
contingència a causa de l’epidèmia de la Covid-19. 

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger  

Torrent i Ramió

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 75878 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Par-

tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del 
Reglament del Parlament, us comunica que el diputat Alejandro Fernández Álvarez 
substituirà de forma permanent el diputat Daniel Serrano Coronado en la Diputació 
Permanent.

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 691/XII, per la qual s’aprova 
el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
290-00718/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 72776 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 07.09.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 691/XII, per la qual 
s’aprova el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor (tram. 
290-00718/12), us informo del següent:

El Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor conté una sè-
rie de conclusions i recomanacions que interpel·len directament el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya. Aquests punts estan recollits a l’apartat V. Conclusions i re-
comanacions. A continuació s’informa de les accions dutes al respecte pel Govern.

D’una banda, en una de les conclusions recollides en el Dictamen (en relació amb 
les afectacions del projecte) el Parlament constata que és inqüestionable l’afectació 
causada pel projecte Castor al ciutadans dels municipis veïns (alarma social per des-
informació, inseguretat i sensació de perill pels terratrèmols). I el Parlament reque-
reix al Govern de la Generalitat que presti un servei d’assessorament i de suport als 
afectats per acompanyar-los en les reclamacions en curs (Conclusió 6.2).

En aquest sentit, l’Agència Catalana del Consum (ACC) és un dels organismes 
a disposició dels afectats per canalitzar les seves demandes. No obstant, l’ACC no 
ha rebut cap queixa, reclamació o denúncia en relació amb el tema de la plataforma 
Castor.

Sí que consta una consulta que es va rebre l’any 2019 a Terres de l’Ebre, i que es 
va atendre amb la recomanació al consumidor que la va formular, d’adreçar-se a la 
plataforma d’afectats: http://afectadoscastor.com/ca/

De fet, aquesta plataforma segueix activa, ja que els conflictes promoguts pels 
consumidors (pels danys i perjudicis soferts) s’han estat canalitzant des del comen-
çament d’aquest problema per la via judicial, i no per la via de consum.

Cal afegir, d’altra banda, que aquesta problemàtica ha afectat municipis de la 
comarca del Montsià (Alcanar, la Sènia...) fronterers amb d’altres de la comarca de 
Baix Maestrat (Vinaròs, Benicarló...). Aquestes administracions locals més afecta-
des (tant de Catalunya com del País Valencià) s’han implicat en aquest tema. Com 
a mostra, l’acte que va tenir lloc al Consell Comarcal del Montsià el 29 de gener 
d’enguany, en què es van presentar les conclusions de la Comissió d’investigació del 
projecte Castor, amb la presència d’autoritats locals, el Síndic de Greuges i alguns 
diputats del Parlament: http://www.montsia.cat/agenda/presentacio-de-les-conclusi-
ons-de-la-comissio-dinvestigacio-sobre-el-projecte-castor

També fem esment de la nota que el Govern va publicar el febrer del 2015, fent-
se ressò de l’acord adoptat pel Ple del Consell de les Persones Consumidores donant 
ple suport a les actuacions del Govern contra la indemnització als promotors de la 
plataforma Castor: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/280539/consell-per-
sones-consumidores-dona-ple-suport-actuacions-generalitat-contra-indemnitza-
cio-pel-projecte-castor

Pel que fa a les recomanacions que recull el Dictamen, el Parlament constata la 
necessitat que el Govern de la Generalitat creï el Cos d’Ambientòlegs de Catalunya, 

http://afectadoscastor.com/ca/
http://www.montsia.cat/agenda/presentacio-de-les-conclusions-de-la-comissio-dinvestigacio-sobre-el-projecte-castor
http://www.montsia.cat/agenda/presentacio-de-les-conclusions-de-la-comissio-dinvestigacio-sobre-el-projecte-castor
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/280539/consell-persones-consumidores-dona-ple-suport-actuacions-generalitat-contra-indemnitzacio-pel-projecte-castor
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/280539/consell-persones-consumidores-dona-ple-suport-actuacions-generalitat-contra-indemnitzacio-pel-projecte-castor
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/280539/consell-persones-consumidores-dona-ple-suport-actuacions-generalitat-contra-indemnitzacio-pel-projecte-castor
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per evitar que es reprodueixin de nous episodis similars (Recomanació 11.3). En 
aquest sentit, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública infor-
ma el següent:

1. El passat 12 de novembre de 2019 es va publicar al DOGC 8000 la Resolu-
ció PDA/2907/2019, de 7 de novembre, per la qual es convoca el procés de selecció 
per proveir 760 places de l’Escala superior d’administració general del cos superior 
d’administració (grup A, subgrupA1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de regis-
tre de la convocatòria 242).

Entre aquestes places s’inclouen 26 de l’opció de medi ambient, de nova creació, 
que es van incorporar a l’oferta d’ocupació pública vigent - aprovada per l’Acord 
GOV/156/2018, de 20 de desembre, mitjançant l’Acord GOV/161/2019, de 5 de no-
vembre.

2. La definició de les funcions de dita opció, així com dels corresponents requi-
sits d’accés i temari específic necessari per accedir-ne, que s’han previst en la con-
vocatòria abans esmentada, són el resultat del treball realitzat per un grup d’experts 
de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya durant els mesos de juny 
a octubre de 2019.

3. Amb les funcions regulades per aquesta opció del cos superior es pretén ga-
rantir, no només evitar situacions com la de l’anomenat projecte Castor, sinó també 
millorar les actuacions transversals de la Generalitat de Catalunya en la protecció 
del medi, així com també de l’àmbit de la protecció civil i de la sostenibilitat.

Amb aquesta finalitat, s’han creat places d’aquesta opció no només al Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, sinó també a la Direcció General de Protecció 
Civil del Departament d’Interior i al Consell Assessor del Desenvolupament Sos-
tenible del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

El Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor també recull 
el requeriment del Parlament al Govern de Catalunya a reclamar al Govern de l’Es-
tat que quedi sense efectes la correcció d’errades del Reial decret 638/2007, de 18 
de maig, de les capitanies marítimes i els districtes marítims, publicada al BOE del 
5 de març de 2008 pel Ministeri de Foment. A efectes pràctics, aquesta correcció 
d’errades duia a terme un canvi competencial sobre la plataforma marítima del pro-
jecte Castor entre la Generalitat Valenciana i la Generalitat de Catalunya, alhora que 
restringia la capacitat de participació d’aquesta darrera en la tramitació del projecte 
(Recomanació 11.4).

En aquest sentit, el conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat va 
adreçar una carta al Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, atès que 
aquest Ministeri és qui té la competència per a resoldre la qüestió plantejada.

Finalment, el Parlament considera la necessitat de desenvolupar un seguiment de 
les conclusions de la Comissió d’Investigació tant des del Govern de Catalunya com 
des de l’àmbit parlamentari, pel Síndic de Greuges o per altres administracions lo-
cals afectades directament pel futur del projecte (Recomanació 11.5).

Així doncs, a continuació s’explica el seguiment dels punts relacionats amb els 
àmbits competencials del Departament d’Empresa i Coneixement, que són el de pla-
nificació energètica i el de les indemnitzacions:

1. Planificació energètica (Conclusió 1.1, Conclusió 1.2 i Recomanació 1.1): es 
constata que les polítiques impulsades pels diferents governs espanyols sobre grans 
infraestructures gasistes han estat elevades i deficitàries, i els ciutadans n’han hagut 
d’assumir els costos. El Projecte Castor va ser una aposta errònia i sobredimensiona-
da. Cal fer una revisió crítica de la planificació dels sectors de l’electricitat i el gas.

En aquest sentit, el Govern ha fet una revisió crítica a la «Propuesta de desarro-
llo de la red de transporte de energía eléctrica con Horizonte 2026».

Concretament, el Govern ha presentat un conjunt de propostes entre les quals cal 
destacar-ne les següents:

Millora del subministrament elèctric a indústries
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SEAT Martorell i el seu entorn industrial: Instal·lació d’una doble barra a la 
Subestació Abrera 220 kV.

Ecoplanta de Suez al Morell: Ampliació Subestació el Morell 220 kV.
Polígon industrial Can Guitard de Terrassa: Nova Subestació 220 kV i línia de 

connexió
Messer: Nova Subestació a Perafort i tancament antena 220 kV.
Port de Barcelona: Ampliació Subestació Cerdà 220 kV.
Transformacions urbanístiques
Barcelona: Marina del Port Vermell / Nova Subestació Verneda 220 kV
Zona Franca: Nova Subestació Cerdà/BZF 220 kV
Hospitalet de Llobregat. Can Rigalt: Nova Subestació Can Rigalt 220 kV.
Millora subministrament elèctric a Barcelona
Actuacions a Subestacions: Valdonzella, Lesseps,Sant Andreu, Sants.
Actuacions a línies: Nou circuit 220 kV Les Corts, Nou circuit 220 kV Mata - 

Valdonzella, reordenació línies Collserola.
Canvi climàtic
Noves Subestacions: Noguera 400 kV, Bages 400 kV.
Ampliació Subestacions existents: Puigpelat 220 kV, Sta. Llogaia 400 kV, Pobla 

220 kV, Pujalt 220 kV, Espluga 220 kV, Magraners 220 kV, Rubió 220 kV, La Selva 
220 kV, Ascó 400 kV, Vandellós 400 kV.

7. Indemnitzacions (Conclusió 7): es denuncien un cúmul de despropòsits que es 
deriven de l’aprovació i aplicació per part del Govern del Partit Popular del Reial 
decret llei 13/2014, del 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents amb relació 
al sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears, ja que va fer recaure les indem-
nitzacions sobre el conjunt de la ciutadania mitjançant la factura del gas (fórmula 
inconstitucional).

El Govern de la Generalitat porta anys realitzant actuacions sobre aquest tema:
1. Acord de Govern de data 7.10.2014
En data 7.10.2014, el Govern aprova Acord mitjançant el qual, entre d’altres, es de-

cideix impulsar totes les actuacions jurídiques en defensa dels interessos dels consu-
midors i dels diferents sectors econòmics amb motiu de la publicació del Reial decret 
llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents en relació amb el sis-
tema gasista i la titularitat de centrals nuclears, en col·laboració si s’escau amb altres 
administracions o institucions de Catalunya.

2. Recurs d’inconstitucionalitat
En data 30.12.2014, la Generalitat interposa recurs d’inconstitucionalitat contra 

el RD-Llei 13/2014.
En data 21.12.2017 recau Sentència favorable del Tribunal Constitucional.
Aquesta Sentència fa referència a 3 recursos acumulats: Parlament de Catalunya; 

Govern de la Generalitat i més de 50 Diputats del Grup Socialista al Congrés.
Es declaren nuls els articles 4 a 6 i l’article 2, la disposició addicional primera i la 

disposició transitòria primera, que són el conjunt d’articles i disposicions que regula-
ven la compensació econòmica de 1.350.729 milers d’euros a favor de Escal i el seu 
cobrament a càrrec del Sistema Gasista, per considerar que no es varen respectar 
els límits establerts per l’article 86.1 de la Constitució al no quedar justificada la si-
tuació d’urgència, ni la connexió entre la possible urgència i les mesures adoptades.

En canvi, admet la constitucionalitat pel que fa a la decisió d’hivernar les instal-
lacions del Castor i l’extinció de la concessió del magatzem de gas.

Aquesta Sentència de 21.12.2017 del TC va comportar que a partir del mes de 
gener de 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia paralitzes 
els pagaments destinats al cobrament de la indemnització amb càrrec al sistema de 
liquidacions del Sistema Gasista.

Aquest dret de cobrament està en mans del Banc Santander, Bankia i CaixaBank.
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3. Impugnació de les successives Ordres Ministerials que estableixen els cànons 
i peatges del sector del gas

Amb l’objectiu d’impedir que les ordres ministerials que estableixen anualment 
els peatges i els cànons de gas repercutissin als usuaris els costos associats a la 
indemnització vinculada al magatzem Castor, la Generalitat va prendre la decisió 
d’impugnar les següents Ordres Ministerials:

– Ordre IET/2445/2014, de 19 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges 
i cànons associats a l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de 
les activitats regulades (BOE 26.12.2014).

En data 24.2.2015 es va interposar recurs contenciós administratiu contra l’Or-
dre de peatges de gas per a l’any 2015 a fi i efecte d’evitar la repercussió de cos-
tos als consumidors de gas i es va demanar la seva suspensió cautelar. En data 
30.3.2016, el TS va dictar Interlocutòria mitjançant la qual acorda denegar la sus-
pensió cautelar de l’Ordre.

En data 12.11.2018 va recaure sentència favorable.
– Ordre IET/2736/2015, de 17 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges 

i cànons associats a l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de 
les activitats regulades per al 2016. (BOE 18.12.2015).

La següent Ordre que estableix els peatges de gas per a l’any 2016 també va ser 
objecte de recurs contenciós a fi i efecte d’evitar la repercussió de costos als consu-
midors de gas.

En data 15.11.2018 va recaure sentència favorable.
– Ordre ETU/1977/2016, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges 

i cànons associats a l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de 
les activitats regulades per al 2017. (BOE 29.12.2016).

En data 28.2.2017 es va interposar recurs contenciós administratiu contra l’Or-
dre que estableix els peatges de gas per a l’any 2017.

En data 29.4.2019 ha recaigut sentència favorable.
– Ordre ETU/1283/2017, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges 

i cànons associats a l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de 
les activitats regulades per a l’any 2018 (BOE 27.12.2017). (GC-1259/2018)

En data 26.2.2018 es va interposar recurs contenciós administratiu, contra l’Or-
dre que estableix els peatges de gas per a l’any 2018.

En data 29.5.2020 ha recaigut sentència favorable.
El fet que hagin recaigut quatre sentències favorables sobre aquets recursos té 

com a conseqüència que no es puguin repercutir al sistema gasista els costos se-
güents: 

Ordre impugnada
Costos que no es poden repercutir 
al sistema gasista Sentència

IET/2445/2014: Peatges 
gas per a l’any 2015

17.717.593 €: Enagas
Manteniment i operativitat

12.11.2018
Favorable

IET/2736/2015: Peatges 
gas per a l’any 2016

– 4.561.868,37 €: Escal.  
Manteniment i operativitat fins 
30.11.2014
– 80.664.725 €: titulars del dret de 
cobrament (Banc Santander, Bankia i 
CaixaBank)
– 15.718.229 €: Enagas
Manteniment i operativitat

15.11.2018
Favorable

ETU/1977/2016: Peatges 
gas per a l’any 2017

– 80.664.725 €: titulars del dret de 
cobrament (Banc Santander, Bankia i 
CaixaBank)
– 15.718.229 €: Enagas
Manteniment i operativitat

29.4.2019
Favorable
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Ordre impugnada
Costos que no es poden repercutir 
al sistema gasista Sentència

ETU/1283/2017: Peatges 
gas per a l’any 2018

– 80.664.725 €: titulars del dret de 
cobrament (Banc Santander, Bankia i 
CaixaBank)
– 15.718.229 €: Enagas
Manteniment i operativitat

29.5.2020
Favorable

Aquestes Sentències de 12 de novembre de 2018, 15 de novembre de 2018, 29 
d’abril de 2019 i 29 de maig de 2020, també han declarat l’obligació de l’Adminis-
tració de l’Estat d’adoptar les mesures escaients per a reintegrar les quantitats abo-
nades indegudament.

De fet, la darrera ordre ministerial aprovada (Ordre TEC/1367/2018. 
BOE 22.12.2018) per establir els peatges de gas de l’any 2019, ja no inclou costos 
corresponents al magatzem Castor.

4. Altres actuacions desenvolupades en relació al Castor
4.1. Cartes adreçades a la Comissió Europea
En data 9.12.2014, el Conseller d’Empresa i Ocupació tramet al Director Gene-

ral de Competència de la Comissió Europea i al Director General Adjunt en matèria 
d’ajuts d’Estat escrit sol·licitant que s’iniciïn les actuacions necessàries per a super-
visar si el pagament efectuat a Escal UGS, SL, podria constituir una vulneració de 
la normativa comunitària en matèria d’ajuts d’Estat i en matèria de defensa de la 
Competència.

En data 5.2.2015 la direcció general de la Competència de la Comissió Europea 
respon que tenen intenció d’explorar la qüestió però especifica que no es tracta d’una 
denúncia formal atès que no es considera a la Generalitat part interessada.

4.2. Carta adreçada a Enagas Transporte, SAU
En data 2.12.2014, el Conseller d’Empresa i Ocupació envia escrit al President 

d’Enagas Transporte, SAU, demanant que s’abstingui d’exercir el dret de cobrament 
que li atorga el RD-Llei 13/2014 fins que es resolguin els procediments endegats pel 
Govern català.

En data 16.12.2014, el president d’Enagas Transporte, SAU, contesta l’escrit del 
Conseller informant que va cedir, el mateix dia d’entrada en vigor del RD-Llei, la 
totalitat dels drets de cobrament a diverses entitats financeres i que, per tant, són 
aquestes les que tenen el dret de cobrar, amb càrrec als peatges d’accés i cànons de 
gas, a partir de l’1 de gener de 2016.

4.3. Carta adreçada al Ministre d’Indústria, Energia i Turisme
En data 23.12.2014 el Conseller d’Empresa i Ocupació envia escrit al Ministre 

d’Indústria, Energia i Turisme, sol·licitant que estudiï les mesures oportunes per a 
donar compliment a la Moció 158/X del Parlament de Catalunya. Aquesta Moció fa 
referència a les actuacions polítiques i judicials per a no pagar el deute del projecte 
Castor.

Barcelona, 13 de juliol de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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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’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre els protocols sanitaris de cara a l’inici 
del curs escolar 2020-2021
354-00344/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CatECP (reg. 75583).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 08.09.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació i la consellera de Salut sobre l’inici del curs 
escolar 2020-2021
354-00349/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra 
diputada del GP PSC-Units (reg. 75640).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 08.09.2020.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de 
Mares i Pares d’Alumnes d’Estudis Sufragats amb Fons Públics no 
Universitaris davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la 
situació de la formació professional
356-00781/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP (reg. 68382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió d’Educació 
perquè informi sobre la situació de la formació professional
356-00782/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP (reg. 68383).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2020.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura davant la 
Comissió d’Educació perquè informi sobre la situació del lleure 
educatiu
356-00836/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 74849).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya davant la Comissió 
d’Educació perquè informi sobre la situació del lleure educatiu
356-00837/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 74849).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Confederació 
Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió 
d’Educació perquè informi sobre la situació del lleure educatiu
356-00838/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 74849).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió 
d’Educació perquè informi sobre els reptes que enfronten les escoles 
com a conseqüència de la Covid-19
356-00839/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 74850).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi 
de Pedagogs de Catalunya davant la Comissió d’Educació 
perquè informi sobre els reptes que enfronten les escoles com a 
conseqüència de la Covid-19
356-00840/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 74851).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2020.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 61

CONVOCADA PER AL 16 DE SETEMBRE DE 2020

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 i 154 del Reglament, us convoco a la sessió següent 

del Ple del Parlament, el 16 de setembre de 2020, a les 09.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
Debat sobre l’orientació política general del Govern. Tram. 255-00017/12. Junta 

de Portaveus. Substanciació.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió
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