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4.90. Règim interior
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant
360-00002/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió de la Infància ha debatut l’Informe en la sessió 4, tinguda el 17.05.2016, 
DSPC-C 125.

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 258/2014, pel qual s’institueix un programa de la Unió 
destinat a sostenir activitats específiques en l’àmbit de la informació 
financera i l’auditoria durant el període 2014-2020
295-00041/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic per al comerç i la 
inversió i l’Acord econòmic i comercial global
250-00052/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 26717).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016.

Proposta de resolució sobre l’Institut Can Llong, de Sabadell
250-00163/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 8, tinguda el 17.05.2016, 
DSPC-C 124.

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, 
de Santa Perpètua de Mogoda
250-00168/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 8 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 17.05.2016, 
DSPC-C 124.

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolet, de Sabadell
250-00233/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 8, tinguda el 17.05.2016, 
DSPC-C 124.

Proposta de resolució sobre la difusió del Protocol d’Istanbul a 
l’Administració de justícia
250-00322/11

RETIRADA

Retirada pel GP C’s (reg. 27003).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la 
comunicació audiovisual de Catalunya
202-00014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s; GP JS (reg. 26555; 26603; 26609).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 18.05.2016 al 20.05.2016).
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques a Catalunya
202-00028/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 27109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, president, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Ro-

dríguez i Serra, portaveu adjunt, Esperanza García González, diputada, María José 
García Cuevas, diputada, Alejandro Fernández Álvarez, diputat, Andrea Levy So-
ler, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Juan Milián Querol, diputat, Fernando 
Sánchez Costa, diputat, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de reducció de l’Impost sobre la renda de les 
persones físiques a Catalunya

Exposició de motius

I
Amb les modificacions que va introduir la Llei 24/2010, de 22 de juliol, d’apro-

vació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques, els 
catalans, en gairebé tots els trams de renda, paguen més per l’impost sobre la renda 
de les persones físiques que la mitjana de la resta dels espanyols.

En primer lloc perquè va incrementar el nombre de trams i, en segon lloc, per 
l’increment dels tipus impositius.

L’alta pressió fiscal, però, no es limita a l’impost sobre la renda. Efectivament, 
els altres impostos sobre els que la Generalitat de Catalunya té capacitat normativa 
també es troben en els més alts de l’Estat. Són aquests els motius, juntament amb 
els nombrosos impostos propis de la Generalitat, pels que els catalans som els que 
paguem més impostos d’entre els ciutadans de totes les comunitats autònomes.

L’any en què es va fer la darrera modificació de l’impost de l’IRPF a Catalu-
nya va ser un any d’ajustaments, tant per les administracions públiques com per als 
ciutadans. Queien els ingressos de la Generalitat i també pujava l’atur. Tot i així es 
va entendre que els ciutadans haurien de fer un esforç superior.

En aquests moments, però, ja podem dir que la recuperació és un fet i que encara 
cal seguir treballant-hi.
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Ara que la recuperació és una realitat, la Generalitat de Catalunya ha de com-
pensar els esforços fets pels contribuents catalans durant aquests anys. Cal seguir 
posant els mitjans per reactivar l’economia, donar més embranzida a la recuperació, 
afavorir les disponibilitats de les famílies, simplificar el càlcul de la quota tributària 
i sumar-se així a les accions que el Govern d’Espanya i d’altres comunitats autòno-
mes han adoptat en aquest sentit.

Aquesta proposició de llei té com a finalitat contribuir a reactivar l’economia de 
les famílies catalanes. En el sentit d’equiparar l’escala autonòmica de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques amb l’escala estatal i, també, incrementant el nom-
bre de deduccions a les que acollir-se i millorar les ja existents.

II
L’articulat modifica el nombre de trams de l’escala autonòmica de l’impost sobre 

la renda de les persones físiques aprovada per la Llei 21/2010, del 22 de juliol, fent 
coincidir els cinc primers trams amb els estatals.

Els trams autonòmics de l’impost sobre la renda de les persones físiques a Cata-
lunya passen de sis a set, amb una rebaixa dels tipus impositius en la majoria d’ells. 
D’aquesta manera l’escala estatal i l’escala autonòmica coincideixen en els imports 
de l’escalat tret dels dos superiors.

Les modificacions de l’escala rebaixen els tipus impositius de les rendes més 
modestes i n’amplien els trams inferiors de forma que la rebaixa és doble per a les 
rendes inferiors.

El primer tram s’amplia de 17.707,20 euros a 20.200,00 euros; el segon de 
33.007,20 euros a 35.200,00 euros; i el tercer de 53.407,20 euros a 60.000,00 euros.

Així, per exemple, aquelles rendes que es situen entre 17.707,20 euros i 20.200,00 
euros ara tributen a un tipus del 14%, mentre que amb la present modificació ho fan 
al 11,5%.

No es modifiquen els imports dels trams superiors. La modificació es limita a 
una rebaixa del 0,5% amb un tipus màxim del 25%

La proposició recull la creació de cinc noves deduccions fiscals: com la deducció 
per família nombrosa, per l’adquisició de llibres de text i material escolar, per les 
despeses realitzades per a la contractació de la cobertura mèdica per assegurances 
de salut privades, per despeses en llars d’infants i la deducció per ascendents ma-
jors de 75 anys a càrrec.

L’articulat de la proposició de llei també modifica la deducció per lloguer i reha-
bilitació de l’habitatge habitual en les que s’incrementa el percentatge de la deduc-
ció i s’eliminen alguns dels requisits que fins ara es venien exigint per tenir-ne dret 
a aplicar-se-la.

Article 1. Modificació de l’escala autonòmica del l’impost sobre la renda 
de les persones físiques
Es modifica l’article únic de la Llei 24/2010, de 22 de juliol, d’aprovació de 

l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que queda 
redactat de la manera següent: 

«Article únic. Escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques

S’aprova l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
següent: 
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Base liquidable 
fins a (euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta base liquidable 
fins a (euros)

Tipus aplicable 
percentatge (%)

0,00 0,00 12.450,00 10,0

12.450,00 1.245,00 7.750,00 11,5

20.200,00 2.136,25 15.000,00 14,0

35.200,00 4.236,25 24.800,00 18,5

60.000,00 8.824,25 60.000,00 21,5

120.000,00 21.724,25 55.000,00 23,0

175.000,00 34.374,25 En endavant 25,0

Article 2. Modificació de l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 31/2002, de 
30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, modificada per 
l’article 13 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol
Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de 

mesures fiscals i administratives, modificada per l’article 13 de la Llei 5/2007, del 4 
de juliol que queda redactat de la manera següent: 

«1. Deducció per lloguer de l’habitatge habitual
1.1. Els contribuents poden deduir el 25%, fins a un màxim de 600 euros anuals, 

de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l’habi-
tatge habitual, quan reuneixin els requisits següents: 

a) Tenir trenta cinc anys o menys en la data de meritació de l’impost.
b) Que llur base imposable no sigui superior a 20.200 euros anuals.
1.2. Els contribuents poden deduir el 25%, fins a un màxim de 900 euros anuals, 

de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l’ha-
bitatge habitual, quan en la data de meritació de l’impost pertanyin a una família 
nombrosa i compleixin algun dels requisits establerts a l’apartat 1.1 d’aquest article.

1.3. Els contribuents poden deduir el 20%, fins a un màxim de 900 euros anuals, 
de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l’habi-
tatge habitual, quan reuneixin els requisits següents: 

a) Tenir trenta cinc anys o menys en la data de meritació de l’impost.
b) Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
c) Que llur base imposable no sigui superior a 35.200 euros anuals.
1.4. Els contribuents poden deduir el 20%, fins a un màxim de 1.200 euros 

anuals, de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de 
l’habitatge habitual, quan en la data de meritació de l’impost pertanyin a una família 
nombrosa i compleixin algun dels requisits establerts a l’apartat 1.3 d’aquest article.

1.5. En el cas de tributació conjunta, si algun dels declarants es troba en alguna 
de les circumstàncies especificades als apartat 1.1 i 1.3 o pertanyin a una família 
nombrosa, l’import màxim de la deducció és de 900 euros, i el de la base imposable 
de la unitat familiar és de 30.000 euros.

1.6. Aquesta deducció només es pot aplicar una vegada, amb independència del 
fet que en un mateix subjecte passiu puguin concórrer més d’una de les circumstàn-
cies establertes en els apartats anteriors.

1.7. Si en relació amb un mateix habitatge resulta que més d’un contribuent té 
dret a la deducció conforme a aquest precepte, cadascun d’ells podrà aplicar en la 
seva declaració una deducció per aquest concepte per l’import que s’obtingui de di-
vidir la quantitat resultant de l’aplicació del 10% de la despesa total o el límit màxim 
corresponent, si escau, pel nombre de declarants amb dret a la deducció.

1.8. A l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, són famílies nombroses les que 
defineix la Llei 40/2003, del 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

1.9. Els contribuents han d’identificar l’arrendador o arrendadora de l’habitatge 
fent-ne constar el NIF en la declaració-liquidació corresponent.»
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Article 3. Modificació de l’article 3 del Decret Llei 1/2008, d’1 de juliol, 
de mesures urgents en matèria fiscal i financera
Es modifica de l’article 3 del Decret Llei 1/2008, d’1 de juliol, de mesures ur-

gents en matèria fiscal i financera que queda redactat de la manera següent: 
«Article 3. Deducció per rehabilitació de l’habitatge habitual
1. S’estableix en la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota ínte-

gra de l’impost sobre la renda de les persones físiques, una deducció del 10% de les 
quantitats satisfetes en el període impositiu per la rehabilitació de l’habitatge que 
constitueixi o hagi de constituir l’habitatge habitual del contribuent o la contribuent 
per a les rentes igual o inferiors a 20.200 euros.

2. S’estableix en la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota ínte-
gra de l’impost sobre la renda de les persones físiques, una deducció del 8% de les 
quantitats satisfetes en el període impositiu per la rehabilitació de l’habitatge que 
constitueixi o hagi de constituir l’habitatge habitual del contribuent o la contribuent 
per a les rentes superiors a 20.200 euros i inferiors a 35.200 euros.

3. S’estableix en la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota ínte-
gra de l’impost sobre la renda de les persones físiques, una deducció del 5% de les 
quantitats satisfetes en el període impositiu per la rehabilitació de l’habitatge que 
constitueixi o hagi de constituir l’habitatge habitual del contribuent o la contribuent 
per a les rentes superiors a 35.200 euros i inferiors a 60.000 euros.»

Article 4. Deducció per família nombrosa
1. Els contribuents que pertanyin a una família nombrosa es podran deduir les 

següents quantitats de quota íntegre corresponent al tram autonòmic de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques quan la suma de la base liquidable general i del 
estalvi no sigui superior a 35.200 euros anuals en casos de tributació individual o a 
60.000 euros anuals en casos de tributació conjunta: 

a) 200 euros per família que tingui un descendent amb una minusvàlua igual o 
superior al 33%.

b) 300 euros en el cas de família nombrosa de categoria general.
c) 600 euros en el cas de família nombrosa de categoria especial.
2. La deducció prevista a la lletra a) de l’apartat anterior és compatible amb les 

deduccions de les lletres b i c del mateix apartat.
2. La deducció regulada en aquest article és compatible amb les deduccions per 

naixement o adopció d’un fill, per naixement o adopció múltiples i per naixement o 
adopció d’un fill amb discapacitat.

Article 5. Deducció per les despeses realitzades per a la contractació 
de la cobertura mèdica mitjançant assegurances de salut privades
1. Els contribuents es podran deduir un 10% a la quota íntegre corresponent al 

tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), per les 
despeses satisfetes en la contractació de la cobertura mèdica mitjançant asseguran-
ces de salut privades.

2. Per tenir dret a aquesta deducció els titular i els beneficiaris de l’assegurança 
de salut privada haurà de tenir residència a Catalunya i la suma de la seva base im-
posable general i del estalvi deduït el mínim personal i familiar no podrà superar 
els 60.000 euros anuals en casos de tributació individual o 80.000 euros anuals en 
casos de tributació conjunta.

Article 6. Deducció per adquisició de llibres de text i material escolar
1. Els contribuents podran deduir-se part de les despeses satisfetes per l’adqui-

sició de llibres de text i material escolar en el segon cicle de l’educació infantil, 
l’educació primària i secundària obligatòria. Aquesta deducció en la quota íntegra 
corresponent al tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
té la següent escala: 
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a) Deducció del 100% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per a 
les rentes amb una base liquidable igual o inferior a 20.000 euros anuals amb un 
màxim de 240 euros per fill.

b) Deducció del 75% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per a 
les rentes amb una base liquidable entre els 20.200 euros anuals i els 35.200 euros 
anuals amb un màxim de 240 euros per fill.

b) Deducció del 50% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per a 
les rentes amb una base liquidable entre els 35.200 euros anuals i els 60.000 euros 
anuals amb un màxim de 240 euros per fill.

2. Tindran dret a practicar-se la deducció prevista a l’apartat anterior els proge-
nitors o tutors legals que convisquin amb els menors escolaritzats. Quan un fill o 
descendents convisqui amb ambdós pares o ascendents, l’import de la deducció es 
prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d’ells, en cas que optin per 
tributació individual.

3. Només podran ser objecte d’aquesta deducció les despeses satisfetes per l’ad-
quisició de llibres de text o material escolar quan el menor estigui escolaritzat en un 
centre sostingut amb fons públics.

Article 7. Deducció per despeses en llars d’infants
1. Els contribuents que siguin pares, mares o tutors legals amb nens menors de 

tres anys podran aplicar-se, sobre la quota íntegra autonòmica de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, una deducció del 15% de les quantitats satisfetes en 
el període impositiu per les despeses de llars d’infants.

2. La deducció de l’apartat anterior es podrà fer amb un màxim per cada des-
cendents de: 

a) 400 euros anuals per rentes amb una base liquidable inferiors o igual a 20.200 
euros anuals.

b) 300 euros anuals per rentes amb una base liquidable superior a 20.200 euros 
anuals i inferior a 35.200 euros anuals.

b) 200 euros anuals per rentes amb una base liquidable superior a 35.200 euros 
anuals i inferior a 60.000 euros anuals.

3. Quan un fill o descendent convisqui amb ambdós pares o ascendents, l’import 
de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d’ells, en 
cas que optin per tributació individual.

4. Als efectes d’aquesta deducció només es podran deduir les despeses realitza-
des en les llars d’infant autoritzades per la Generalitat de Catalunya.

5. La deducció i el límit de la mateixa en el període impositiu en el que el nen 
compleixi els tres anys es calcularà de forma proporcional al número de mesos en 
que es reuneixen els requisits establerts en aquest article.

Article 8. Deducció per ascendents majors de 75 anys a càrrec
1. En la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota íntegra de l’im-

post sobre la renda de les persones físiques, es pot aplicar, juntament amb altres 
reduccions que corresponguin, una deducció per la cura d’ascendents majors de 75 
anys a càrrec quan aquests convisquin almenys la meitat del període impositiu amb 
el contribuent.

2. Aquesta deducció sobre la quota íntegra autonòmica de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques tindrà els següents imports: 

a) 200 euros anuals per a contribuents amb ascendents majors de 75 anys a càr-
rec i amb una base liquidable inferiors o igual a 20.200 euros anuals.

b) 150 euros anuals per a contribuents amb ascendents majors de 75 anys a càr-
rec i amb una base liquidable superior a 20.200 euros anuals però inferior a 35.200 
euros anuals.
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c) 120 euros anuals per a contribuents amb ascendents majors de 75 anys a càr-
rec i amb una base liquidable superior a 35.200 euros anuals però inferior a 60.000 
euros anuals.

3. Quan dos o més contribuents tinguin dret a la deducció establerta per aquest 
article respecte els mateixos ascendents l’import de la deducció es prorratejarà entre 
ells a parts iguals.

No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentiu amb l’as-
cendent, l’aplicació d’aquesta deducció correspondrà al de grau més proper.

4. Les circumstàncies personals i familiars que han de tenir-se en compte seran 
aquelles que vinguin determinades per la situació existent a la data de meritació de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Disposicions addicionals

Primera. Efectes de les deduccions en el tram autonòmic de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques
Totes les deduccions creades en aquesta llei tindran efectes a partir de l’1 de ge-

ner de 2017.

Segona. Justificació documental
El Govern, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta Llei, haurà de 

determinar reglamentàriament la justificació documental que els contribuent hauran 
de presentar a l’administració tributària quan s’apliquin alguna de les deduccions i/o 
reduccions al tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques que 
es regulen en aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2017.

Antecedents referents a la proposició de llei de reducció de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques a Catalunya

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei
L’any 2011 va entrar en vigor la Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de l’es-

cala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Aquesta llei va 
implantar una nova escala autonòmica a l’IRPF que va incrementar d’una banda els 
trams de l’escala autonòmica, passant de quatre a sis, i d’una altra, els tipus imposi-
tius d’alguns d’aquests trams.

Aquesta proposició de llei té com a objectiu reactivar l’economia de les famílies 
a Catalunya modificant el nombre de trams de l’escala autonòmica de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques fent-los coincidir majoritàriament amb els trams 
estatals, així com l’increment de les deduccions existents i la creació de noves.

2. Normativa afectada
– Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost 

sobre la renda de les persones físiques.
– Article 1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i adminis-

tratives.
– Article 3 del Decret Llei 1/2008, d’1 de juliol, de mesures urgents en matèria 

fiscal i financera.
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– Article 14 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres.

3. Competència
– Llei 22/2009, del 18 de setembre, per la qual es regula el sistema de finança-

ment de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia.
– Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya.

4. Afectacions pressupostàries
Les despeses que pugui comportar els preceptes d’aquesta proposició de llei, tin-

dran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a 
l’exercici posterior a la seva aprovació.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Xavier García Albiol, president; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Ro-

dríguez i Serra, portaveu adjunt; Esperanza García González, María José García Cue-
vas, Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy Soler, Marisa Xandri Pujol, Juan 
Milián Querol, Fernando Sánchez Costa, Alberto Villagrasa Gil, diputats, GP PPC

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la finestreta única
250-00293/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27176).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament dels contractes programa 
de serveis socials
250-00294/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27177).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Bernardí Tolrà, de Vila-rodona
250-00295/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27178).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la planta de compostatge d’Ossó de Sió
250-00296/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27179).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa del municipi de Medinyà
250-00297/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27180).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als centres 
sanitaris dependents de la Generalitat
250-00298/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 26608 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

ca a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la Proposta de reso-
lució amb número de tramitació 250-00298/11, presentada el dia 5 d’abril de 2016 i 
amb número de registre 19060.

On hi diu: 
«Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-

senta la següent:»

Hi ha de dir: 
«Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:»

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27250).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.



BOPC 133
19 de maig de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 19 

Proposta de resolució sobre el desviament de la carretera B-500 
entre Badalona i Mollet del Vallès
250-00299/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27181).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolai de Cornellà de Llobregat
250-00300/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27182).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre i el pagament de vedes
250-00301/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27251).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els serveis residencials del Baix 
Llobregat
250-00303/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27252).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les 
Preses
250-00304/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27183).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la 
variant d’Olot
250-00305/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27184).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la 
carretera C-66 entre Banyoles i Besalú
250-00306/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27185).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la priorització de les obres de 
construcció de l’edifici de l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, de 
Besalú, el 2016
250-00307/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27186).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat i l’ampliació de l’Escola Can 
Maiol, de Barcelona
250-00308/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27187).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients 
sancionadors per qüestions lingüístiques
250-00309/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27188).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el condicionament de l’Escola 
Mediterrània, de Barcelona
250-00310/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27189).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a 
l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida
250-00311/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27190).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el respecte a les tres llengües oficials a 
propòsit del manifest del Grup Koiné
250-00312/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27261).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els clústers industrials
250-00313/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27262).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els polígons industrials
250-00314/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27263).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el teletreball
250-00315/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27264).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el finançament industrial
250-00316/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27265).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de les empreses emergents
250-00317/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27266).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul 
en l’àmbit sanitari
250-00319/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27191).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediterrània, 
de Viladecans, i la seva transformació en institut escola
250-00320/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27268).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la situació laboral i les condicions de 
treball del personal de centres residencials i de dia de gent gran i de 
persones amb discapacitat
250-00321/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27192).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’extensió de les funcions dels intèrprets 
judicials a les declaracions de detinguts
250-00323/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP (reg. 27238).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb 
relació als drets dels detinguts a accedir a informacions essencials 
relatives a llur detenció
250-00324/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 27272; 27432).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol sobre la 
contenció mecànica
250-00325/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27273).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la circulació de megacamions
250-00326/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27193).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica 
regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, al Parc 
Hospitalari Martí i Julià, de Salt
250-00327/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27194).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00328/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27195).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reparació de les carreteres de 
titularitat de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
250-00329/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27196).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sabadell
250-00330/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27197).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències de l’Hospital de 
Sabadell
250-00331/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27198).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la 
carretera C-73 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell
250-00332/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27199).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’aparcament de 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa
250-00333/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27200).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el control de les actuacions derivades 
del Pla estratègic d’acció exterior
250-00334/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27282).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els acords de col·laboració exterior
250-00335/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27283).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els memoràndums d’acció exterior
250-00336/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27284).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió de l’ús del formaldehid en 
els centres sanitaris
250-00337/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27201).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els serveis públics de control de 
mosquits
250-00338/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27286).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels mitjans materials i del 
personal del Jutjat de Família de Badalona
250-00339/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27202).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els indicadors socioeconòmics de les 
àrees bàsiques de salut
250-00340/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27203).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la pobresa energètica i la salut
250-00341/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27204).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i la 
imparcialitat polítiques en els centres educatius finançats amb fons 
públics
250-00342/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27205).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola 
El Vinyet, de Solsona
250-00343/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27206).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament de les 
beques de menjador atorgades el curs 2015-2016
250-00344/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27207).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de P3 a les 
escoles públiques de Vilanova i la Geltrú
250-00345/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27208).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les larves de mosca negra a les séquies 
d’Aitona
250-00346/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27209).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament del deute amb l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat
250-00347/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27210).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de reactivació 
econòmica de Cervera
250-00348/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27211).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de protecció i 
desenvolupament del sector de la fusta
250-00349/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27212).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona
250-00350/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27213).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Joan Solà, de 
Torrefarrera, i la retirada dels mòduls prefabricats provisionals
250-00351/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27214).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
i la pobresa energètica, i sobre la protecció de les famílies 
vulnerables
250-00353/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27215).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, de Santa 
Perpètua de Mogoda
250-00436/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada, Marc Vi-

dal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el 
que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 5 d’abril de 2016, la Comissió d’Ensenyament del Parlament de Catalu-

nya va aprovar una resolució que ratifica, una vegada més, la continuïtat de l’Escola 
Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda, demana que s’iniciï la construcció de 
l’escola, que aquesta es converteixi en escola-institut i que s’asseguri el seu finança-
ment al Pressupost de la Generalitat de Catalunya de 2016.

Tant l’Ajuntament de Santa Perpètua, com l’Ampa de l’Escola Els Aigüerols han 
posat de manifest, en reiterades ocasions, la necessitat de construir, el més aviat pos-
sible, el nou edifici de l’escola en el terreny cedit per l’Ajuntament a la Generalitat 
de Catalunya mitjançant un acord plenari de novembre de 2006. Aquest és un com-
promís que no ha complert el Govern de la Generalitat de Catalunya des del 2012. 
La darrera ocasió en que es va posicionar l’Ajuntament va ser en el Ple Municipal 
celebrat al novembre de 2015 per unanimitat dels grups municipals presents. En la 
proposició aprovada, i comunicada a tots els grups parlamentaris, s’optava per la 
fórmula d’escola-institut en funció de les dades demogràfiques i la manca de places 
d’ensenyament secundari al municipi.

S’ha de recordar que l’actual Escola Els Aigüerols està ubicada en un equipa-
ment municipal des del curs 2009-2010, i que s’ha hagut d’ampliar amb mòduls pre-
fabricats per manca d’espai i per encabir els nous alumnes matriculats.

Aquesta situació i la demora en la construcció del nou edifici de l’escola Els Aigüe-
rols provoca que aquest equipament públic no pugui ser destinat a l’Escola d’Adults 
de Santa Perpètua per ampliar i millorar les seves dependències actuals, cosa que 
provoca una severa afectació. L’Escola d’Adults de Santa Perpètua es veu obligada a 
mantenir unes condicions precàries per impartir les seves classes, suposant, a més, 
un sobrecost per l’Ajuntament que actualment es fa càrrec del lloguer dels mòduls 
prefabricats on s’ubiquen part de les seves aules.

Si es prioritza l’escola pública als pressupost del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, existeixen els recursos suficients per procedir a la cons-
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trucció de l’Escola Els Aigüerols. Només eliminant els concerts econòmics amb 
escoles concertades, en mans de l’Opus Dei, que segreguen els alumnes en funció 
del sexes, obtindrien més de 30 milions d’euros a l’any. Amb aquesta quantitat es 
podrien construir diverses escoles i instituts públics per fer front a les necessitats 
educatives de la ciutadania a moltes ciutats i pobles de Catalunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Complir Resolució 58/XI, aprovada per la Comissió d’Ensenyament del Parla-

ment de Catalunya el 5 d’abril de 2016.
2. Encarregar, amb caràcter d’urgència, la modificació del projecte constructiu de 

l’Escola Els Aigüerols per a convertir-lo en projecte constructiu d’una escola-institut.
3. Desenvolupar el projecte constructiu d’aquesta escola-institut assegurant la 

participació de l’Ajuntament de Santa Perpètua i de la comunitat educativa de l’Es-
cola Els Aigüerols.

4. Assegurar el finançament necessari, dins del pressupost de la Generalitat 2016, 
per a l’inici de la construcció de l’Escola-Institut Els Aigüerols de Santa Perpètua de 
Mogoda abans de finalitzar l’any 2016.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, Marc Vidal i Pou, 

diputats, GP CSP

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a les 
comarques de Lleida i sobre la defensa de l’educació pública
250-00437/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
tancament de línies de P3 al territori de Lleida i en defensa de l’educació pública al 
territori, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
En els darrers cursos s’han tancat línies i centres d’educació pública a Catalunya 

alhora que s’han posat en evidència mancances de manteniment i d’adequació d’es-
pais i una falta greu d’inversions per substituir barracons i espais poc dignes per a 
l’educació pública a l’Europa del segle xxi.

Aquestes inversions en centres i equipaments han de ser una prioritat del Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat, com a administració competent en la ma-
tèria, però el pressupost en educació pública a Catalunya es manté retallat en xifres 
per sota de les de l’any 2010. Uns fets que hem de sumar a un altre de no pas menys 
importància: el pic demogràfic de moltes poblacions comportarà la necessitat de 
creació de noves línies a secundària.

L’aplicació de mesures restrictives realitzades des del Departament d’Ensenya-
ment, justificades en el marc sociopolític de la crisi, estan contribuint a empitjorar 
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la situació de l’escola pública, ja que la gairebé totalitat d’aquestes mesures afecten 
els centres públics.

Hi ha altres elements essencials lligats a la preservació de la qualitat educativa: 
el nombre d’alumnes per aula i el desviament d’alumnat a la privada concertada. 
L’increment de les ràtios als centres (permès per Reial Decret fins a 30 alumnes a 
primària, per exemple) comporta la massificació de moltes aules, amb conseqüèn-
cies pedagògiques negatives alhora que dificulta el manteniment de línies. Les deci-
sions del Departament que plantegen reduir grups abans del procés de preinscripció 
només a l’escola pública comporten desigualtat i manca d’equitat.

La defensa de l’educació pública precisa del suport de tota la comunitat educa-
tiva, dels moviments socials, dels governs locals i ajuntaments, i l’acció decidida 
del Govern de la Generalitat per evitar la pèrdua de línies públiques i la qualitat de 
l’ensenyament.

Fa unes setmanes, el Departament d’Ensenyament va informar molts directors i 
directores dels centres escolars de Catalunya que, com a conseqüència de les dades 
de natalitat de què disposa, no tenia previst oferir el mateix nombre de grups de P-3 
a l’escola pública.

La Generalitat justifica el tancament de les línies pel descens de natalitat. Ara 
bé, aquest descens de natalitat no ens obliga a més retallades, hem de mantenir el 
pressupost destinat i, d’aquesta manera, millorar la qualitat del sistema educatiu, 
adoptant mesures com la baixada de ràtios, retornant a la situació anterior al 2012, 
oferint les aules de P-3 amb un màxim de vint-i-dos alumnes per aula (com ja estan 
fent, per exemple, governs com el d’Aragó), reforçant la qualitat de l’educació amb 
un tractament més individualitzat dels nens i nenes i garantint la continuïtat dels 
llocs de treball existents associats, que es perdrien en cas de tancament de grups, 
millorar l’atenció a la diversitat i garantir l’èxit escolar.

Amb les dades demogràfiques i migratòries a la mà, és cert que el proper curs hi 
ha hagut un lleuger descens d’inscripcions entre l’alumnat de 3 anys. Tanmateix, les 
mateixes dades indiquen un augment de sol·licituds per als propers anys, d’un 3% 
aproximadament, a conseqüència del «baby boom» dels anys 2014 i 2015.

Així mateix, cal tenir en consideració que el manteniment de les línies afavoreix 
la conciliació familiar.

Davant d’aquest escenari de descens en la natalitat i pensant en els pròxim anys, 
considerem que és el moment d’adequar les ràtios alumnes/professor, oferint les au-
les de P-3 amb un màxim de vint alumnes per aula, reforçant la qualitat de l’edu-
cació amb un tractament més individualitzat dels nens i nenes i garantint la conti-
nuïtat dels llocs de treball existents associats, que es perdrien en cas de tancament 
de grups.

Recordem que hi ha 16 escoles de l’Opus Dei a tot Catalunya que reben cada any 
30 milions d’euros de pressupost públic mentre a les públiques es tanquen línies, 
s’enllaunen alumnes i s’habiliten barracons en lloc d’aules per manca de pressupost. 
La consellera d’Ensenyament i el Govern han autoritzat a l’Escola concertada i vin-
culada a l’Opus Arabell a doblar les places d’Infantil. Escola que a primària sol es-
colaritza nenes. L’import del concert d’Ensenyament amb l’Arabell és de 986.657€ 
per al curs actual.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reduir la ràtio de les aules de P3 per garantir el manteniment de grups i l’èxit 

educatiu als centres escolars del territori de Lleida.
2. No suprimir cap línia ni aula de P3 als centres escolars públics dels municipis 

de Lleida ciutat (en concret els CEIPs Ciutat Jardí, Joan XXIII i la fusió dels Ter-
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res de Ponent-Ginesta) i de Mollerussa (CEIP Mestre Ignasi Peraire). I molt menys 
tancar cap escola pública, com és pretén fer al barri del Secà de Sant Pere de Lleida 
ciutat.

3. No retallar les plantilles als centres escolars públics del territori de Lleida, per 
evitar la continuada eliminació de recursos a les aules.

4. Estudiar el mapa escolar per detectar les necessitats educatives actuals al ter-
ritori de Lleida, i contemplar les necessitats per als propers 10 anys, tenint en consi-
deració la projecció demogràfica.

5. Millorar el mapa escolar per a que inclogui un pla urgent de millores dels edi-
ficis i equipaments dels centres educatius públics, tancament dels barracons (com 
és el cas dels 33 centres de les comarques de Lleida entre els que tenim l’escola de 
Vallfogona de Balaguer, la de Pinyana de Lleida ciutat, Tornabous, Vilanova de 
Bellpuig, l’institut de Torrefarrera, les aules de formació d’adults, etc), un pla de 
construcció de centres públics de primària com de secundària amb calendari i prio-
ritats, que garanteixi una oferta de places públiques suficient per a tot l’alumnat, 
amb especial atenció a la formació professional i contínua, Iniciar la supressió dels 
concerts a les escoles d’elit i que segreguen per sexe.

6. Obrir un procés de debat i participació de tota la comunitat educativa al terri-
tori per consensuar l’educació que volem en un territori tant extens i alhora despo-
blat com el de les comarques de Lleida

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre els plans de desenvolupament local
250-00438/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 26610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els plans de desen-
volupament local, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
Donada la realitat administrativa local de Catalunya, amb un total de 947 muni-

cipis del quals una immensa majoria són petits municipis, amb una distribució terri-
torial molt desigual, i per tant amb clares dificultats per accedir i prestar serveis de 
competència municipal essencials.

Sabent que encara és més complicat que aquestes administracions puguin, en 
molts casos, desenvolupar al seu territori programes específics que puguin anar més 
enllà de la preocupació per aquelles competències bàsiques.

Creient que una de les tasques de la Generalitat és el desenvolupament social i 
territorial, així com l’ordenació i racionalització de l’administració per fer-la més 
eficient.

Atès que aquests anys de crisis econòmica i les diverses retallades administra-
tives que ha suposat la mateixa, a qui ha perjudicat amb més intensitat és a l’admi-
nistració local que ja realitzava tasques que corresponen a altres administracions 
però sempre amb una evident insuficiència pressupostària que s’ha accentuat dra-
màticament.
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Tenim clar que hem de posar eines en mans de les administracions locals, so-
bretot dels petits i mitjans municipis, per reprendre tasques com les implementades 
amb el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC).

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar un pla de 

desenvolupament de serveis destinat a municipis petits i mitjans que tingui caràcter 
finalista, amb l’objectiu de cooperar en la definició, desenvolupament i prestació de 
serveis i adequació de processos per millorar l’eficiència i la racionalització admi-
nistrativa, així com suplir els recursos i les obres que per implementar aquests ser-
veis i processos siguin inequívocament necessàries.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el projecte d’obres de prolongació de la 
C-32
250-00439/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el 
que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre el projecte d’obres de perllongament de la C-32, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’autopista del Maresme, o C-32, és una infraestructura clau per a la mobilitat 

de la comarca del Maresme, i més ho serà quan l’antiga Nacional-II passi a ser una 
via cívica. Sobre aquesta autopista recaurà el gruix de la mobilitat viària, i en aquest 
sentit cal que l’ús de la C-32 passi a regir-se per criteris estrictament socials i am-
bientals i en favor de la població resident a la comarca.

Aquest tram de la xarxa viària catalana actualment està gestionat en règim de 
concessió administrativa. Té la titularitat d’aquesta concessió Invicat (Infraestructu-
res Viàries de Catalunya SA), del grup Abertis.

Aquesta concessió té l’origen en el Decret 165/1967, de 26 de Gener: doncs par-
lem de la primera autopista de peatge de tot Espanya. L’any 1967 Acesa (Autopistas 
Concesionaria Española SA), el que seria després Abertis, inaugurava la primera 
autopista de peatge al tram Montgat-Mataró. Des d’aquell moment fins al present, 
Abertis s’ha convertit en la major empresa d’autopistes del món.

A tot això, aquell primer peatge està més que amortitzat: la ciutadania de Ca-
talunya ha pagat 32 vegades la inversió que la concessionària ha fet en l’autopista.

Essent aquesta via ja propietat de la Generalitat de Catalunya, l’Acord GOV/185/2013, 
de 23 de desembre, renovava i actualitzada l’acord de concessió amb Invicat, en unes 
condicions molt favorables per a l’empresa.

El Parlament de Catalunya, fent-se ressò de la demanda de la comarca del Ma-
resme, entén que ja és hora que el Govern recuperi aquell peatge. D’aquesta mane-
ra, estableix com a data màxima de finalització de la concessió el dia 31 d’agost de 
2021, sense que sigui possible cap atorgament de cap període addicional de durada 
de la concessió.
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Per altra banda, existeix un acord posterior entre la Generalitat i l’empresa, 
l’Acord GOV/39/2015, de 17 de Març, que modifica la concessió per a encarregar a 
l’empresa concessionària la construcció, la conservació i l’explotació d’un nou ramal 
que connectaria directament (sense peatge) l’autopista amb les poblacions de Blanes 
i Lloret de Mar. Dins aquest acord, la disposició setena descriu el sistema en què la 
Generalitat compensarà la inversió feta per l’empresa: «mitjançant l’atorgament d’un 
període addicional de durada de la concessió» dels peatges que ja té al Maresme.

Val a dir que, sobre l’acord de 2015, existeix una oposició ciutadana als pobles 
afectats (el «no» a allargar la C-32 s’imposava el passat 4 d’abril amb el 76% dels 
vots al referèndum celebrat a Blanes i Lloret), fins al punt que l’Ajuntament de Bla-
nes ha acordat per unanimitat de tots els partits polítics traslladar el posicionament 
contrari al projecte de perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret.

El conseller Rull, en recents declaracions, obvia els resultats de la participació 
ciutadana i interpreta que el motiu de la negativa es deu a que el projecte no és am-
bientalment correcte, i considera que destinant encara més recursos realitzaran una 
obra «impecable» i integrada en el paisatge, quan no hi ha millor reducció d’impacte 
que simplement no fer les obres de perllongament.

A tot això, de posar-se en marxa aquesta obra, el resultat és, de facto, un allar-
gament d’una concessió que ja ha perdut el seu sentit, i que ja ha estat pagada reite-
radament per la ciutadania.

Donar fi a la concessió per a l’autopista del Maresme no més enllà de l’agost de 
2021 ha de ser, per al Govern de Catalunya, una prioritat; doncs aquesta és una de-
manda que crea consens ciutadà i polític a tota la comarca. Que aconseguiria des-
bloquejar la transformació de l’antiga Nacional II en via cívica. Que permetria mi-
llorar les connexions entre les poblacions veïnes de la comarca del Maresme. I que, 
sobretot, és de justícia.

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

Proposta de resolució
Per tot això, el Parlament demana al Govern; 
1. Aturar el projecte d’obres de perllongament de la C-32 fins a Blanes i Lloret, 

deixant sense efecte l’acord GOV/39/2015, de 17 de març.
2. El seu ferm compromís a posar fi a la concessió de l’autopista d’El Mares-

me, quan abans millor i com a màxim coincidint amb l’expiració de l’acord vigent 
GOV/185/2013, el 31 d’agost del 2021.

3. Realitzar una auditoria independent sobre els costos i beneficis de l’empresa 
concessionària en relació a l’explotació de la C-32 per a avaluar, amb dades pròpies i 
no cedides per l’empresa, els saldos de compensació que quedarien pendents a agost 
de 2021.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, Hortènsia Grau Juan, di-

putats, GP CSP
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Proposta de resolució sobre les mesures per a la població mal 
allotjada
250-00440/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
població mal allotjada a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
Donant compliment a la moció 212/X del Parlament de Catalunya Moció 212/X 

del Parlament de Catalunya, sobre la problemàtica del «sensellarisme», l’Agència 
de l’Habitatge va encarregar un estudi sobre la població que pateix problemàtiques 
d’allotjament. Aquest treball ha permès quantificar el nombre de persones afec tades, 
dibuixar un mapa d’afectacions territorials i analitzar les característiques dels dife-
rents segments socials concernits per aquestes problemàtiques. Les xifres, establer-
tes seguint la tipologia europea d’exclusió social residencial (ETHOS), forneixen 
dades que permeten, alhora, copsar la dimensió del fenomen i entreveure les línies 
mestres d’una actuació de les administracions públiques que s’esdevé urgent.

Estem parlant de 48.454 casos de mal allotjament, atesos en el decurs de l’any 
2014. 5.433 corresponen a persones sense sostre, 8.634 sense habitatge propi, 26.705 
casos d’habitatge insegur (sota amenaça de desnonament, en situacions de violèn-
cia...), i 7.682 d’habitatge inadequat (caravanes, allotjaments amb ocupació exces-
siva...). Si les dues primeres situacions afecten majoritàriament homes de mitjana 
edat, sense feina i en condicions de pobresa crònica, la resta concerneix tipologies 
d’unitats familiars amb infants, amb rendes baixes, a l’atur o amb feines precàries.

Pel que fa a l’afectació territorial, la major densitat de les problemàtiques d’allot-
jament - tant en xifres absolutes com proporcionalment - es dóna als municipis de 
l’àrea metropolitana de Barcelona, així com en les principals conurbacions de Ca-
talunya. Si, en les localitats menys poblades la situació es manté, en els municipis 
més grans tendeix a augmentar. El quadre descrit alerta, no només de desigualtats i 
vulneració de drets, sinó també de greus conseqüències sobre la salut de milers de 
persones i sobre el desenvolupament de nombrosos infants.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Liderar un recompte a nivell català i promoure una recollida periòdica de da-

des (cada dos anys) per part del conjunt d’administracions públiques i entitats espe-
cialitzades de la societat civil, basant-se en la tipologia ETHOS.

2. Integrar aquestes dades –amb metodologia ETHOS– de manera uniforme en 
el sistema de serveis socials per tal de poder avaluar l’evolució de la situació en ma-
tèria d’habitatge, així com els impactes de les polítiques públiques.

3. Preparar un Pla d’Acció, integrant les mesures desplegades per part de la Ge-
neralitat i la seva coordinació amb les actuacions dels ens locals que contempli com 
a mínim: 

a) Ampliar el parc d’habitatges de lloguer social i millorar-ne l’accés.
b) Potenciar els serveis que donen resposta a les situacions d’emergència social, 

amb dotacions i professionals.
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c) Establir protocols d’actuació coordinada entre els agents implicats per tal d’op-
timitzar els recursos.

d) Enfortir els serveis d’assessorament i acompanyament de les famílies en difi-
cultats en les seves negociacions amb les entitats bancàries.

e) Programa de rehabilitació d’habitatges, amb una línia específica d’ajuts.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Josep Lluís Franco Rabell, president; Joan Coscubiela Conesa, portaveu, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el dret de l’infant a la llibertat de religió
250-00441/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 26705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre el dret de l’nfant a la llibertat de religió, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Convenció sobre els drets de l’infant protegeix el dret dels i les menors de 

no ser adoctrinats, a través de l’article 12 1: «Els Estats membres han d’assegurar a 
l’infant amb capacitat de formar un judici propi el dret a manifestar la seva opinió 
en tots el afers que l’afectin. Les opinions de l’infant han de ser tingudes en compte 
segons la seva edat i maduresa». També explicita al seu article 14,1 que «els Estats 
membres han de respectar el dret de l’infant a la llibertat de pensament, de cons-
ciència i de religió.» 

D’altra banda, la Llei catalana de protecció a la infància i adolescència, en l’ar-
ticle 33 parla de la Llibertat de pensament, consciència i religió: «1. Els infants i els 
adolescents tenen dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió en els 
termes constitucionalment establerts.» I afegeix: «2. Els pares i les mares, els titu-
lars de la tutela o que en tinguin la guarda i els educadors tenen el dret i el deure de 
cooperar perquè els infants i els adolescents exerceixin aquesta llibertat, de manera 
que contribueixin a llur desenvolupament integral».

A més, la Constitució Española en el seu article 16 especifica que «Cap confessió 
tindrà caràcter estatal».

Per aquestes raons, en els CRAES, Centres residencials d’acció educativa on vi-
uen molts i moltes dels menors tutelats per la Generalitat, o en els CREI, Centres re-
sidencials d’educació intensiva on hi ha noies i noies de 12 a 18 anys amb problemes 
de conducta, els símbols religiosos vulneren d’una banda el principi d’aconfessiona-
litat de l’Estat i de l’altra violenten i marginen aquells menors que no comparteixen 
la confessió religiosa representada pels símbols exposats.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
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1. Eliminar dels CRAES o CREIS, de manera immediata qualsevol símbol o re-
ferència religiosa sigui de la confessió que sigui.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

Proposta de resolució sobre el plurilingüisme
250-00442/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 26755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el plu-
rilingüismo, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
En una entrevista en La Vanguardia del dia 9 de mayo de 2016, la consellera 

d’Ensenyament Meritxell Ruíz, ante la pregunta «¿Bilingüismo o trilingüismo?», 
contestó: «¿Multilingüismo. Ya no se trata sólo de aprender una lengua sino de ha-
cerlo en contextos diferentes y en asignaturas no lingüísticas. Evidentemente, la len-
gua vehicular debe ser el catalán».

En su comparecencia del 3 de mayo de 2016 en la Comissió d’Ensenyament, la 
consellera también se manifestó en esa misma línea. Dado su convencimiento de 
que la mejor manera de aprender una lengua es realizar asignaturas no lingüísticas 
en esa lengua.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat, mediante el Depar-

tament d’Ensenyament, a elaborar y presentar en sede parlamentaria un informe que 
incluya, entre otros, información sobre 

– La previsión del Departament de asignaturas no lingüísticas en lengua españo-
la y en lengua inglesa.

– Los centros de primaria y secundaria que contempla el Departament en su 
Proyecto Lingüístico de Centro para realizar asignaturas no lingüísticas en lengua 
española.

– Los centros de primaria y secundaria que contempla el Departament en su 
Proyecto Lingüístico de Centro para realizar asignaturas no lingüísticas en lengua 
inglesa.

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la seu judicial de Tortosa
250-00443/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 26766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la seu judicial de 
Tortosa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La ciutat de Tortosa compta en l’actualitat amb una seu judicial ubicada en un 

edifici del segle xvii. Aquest edifici no és adient a les necessitats de la ciutat en 
l’àmbit de la justícia, ja que presenta certes deficiències de caràcter estructural, i a 
més ha quedat petit.

En el Pla director d’equipaments judicials 2014-2020, presentat en seu parlamen-
tària l’abril del 2014, es detalla l’ampliació o reforma de diferents edificis judicials a 
tot Catalunya, entre ells el de Tortosa.

Es fa necessària, doncs, la rehabilitació de l’actual seu, així com la construcció 
d’un altre edifici per tal de donar-li la funcionalitat i l’espai necessari, passant dels 
4.500 m2 a 7460 m2.

D’altra banda, s’han fet anuncis, per part de la Conselleria de Justícia, davant 
dels col·lectius que treballen en l’àmbit jurídic del partit judicial de Tortosa, en el 
sentit que aquesta nova seu podria entrar en funcionament el 2017.

El setembre de 2015, la Generalitat va adjudicar el contracte de serveis per a 
l’assistència tècnica per tal de modificar el projecte bàsic i executiu de construcció 
del nou edifici, que ja existia. Aquest encàrrec tenia un termini d’execució de cinc 
mesos i mig, el qual ja s’ha exhaurit. I per tant, l’execució del projecte ja podria ser 
una realitat.

El passat mes d’abril, el conseller de Justícia, en una visita a les Terres de l’Ebre, 
va anunciar que no es faria la construcció del nou edifici dels jutjats a Tortosa.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a licitar, de manera immediata, els 

projectes de rehabilitació i de construcció de la seu judicial de Tortosa i no dilati 
més la seva execució.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la creació del Registre de parelles de fet
250-00444/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 26767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació del Registre 
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de parelles de fet, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El 30 de desembre de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar la convalidació 

del Decret Llei 3/2015 de 6 d’octubre relatiu a la creació del Registre de parelles de 
fet, que provenia del mandat d’aquesta institució mitjançant l’aprovació de la Reso-
lució 786/X la qual, instava el Govern a constituir un Registre de parelles de fet, en 
què s’hi poguessin inscriure les persones residents a Catalunya que complissin els 
requisits del Llibre segon del nostre Codi Civil.

Aquest Registre a nivell de tot Catalunya, ha d’esdevenir un mitjà de prova útil i 
suficient per acreditar l’existència de la parella de fet. I ja no només per exigències 
sorgides de la jurisprudència constitucional espanyola, sinó de la normativa europea.

En el debat en què es va aprovar la resolució de creació del Registre, ja es de-
manava celeritat el Govern en la posada en marxa d’aquest òrgan administratiu per 
pal·liar situacions, que a la pràctica, suposessin dificultats greus per a parelles que 
conviuen de manera estable.

La Disposició Final Primera del Decret Llei 3/2015 de 6 d’octubre, donava 4 
mesos per l’aprovació del Reglament, que havia de desenvolupar el Registre. El ter-
mini ha passat, i encara no s’ha aprovat aquesta norma, i per tant no s’ha desplegat 
el Registre.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, en el termini de 15 dies a 

comptar des de l’aprovació d’aquesta resolució, el Reglament del Registre de pare-
lles de fet, així com la seva posada en funcionament.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els riscos en 
les exploracions radiològiques
250-00445/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 26768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les mesures per 
reduir els riscos en les exploracions radiològiques, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La tomografia computada (TC) és una tecnologia per al diagnòstic amb imatges 

que utilitza un equip de raigs X especial per crear imatges transversals del cos, que 
implica un alt nivell de radiació per al pacient.

La seva pràctica ha augmentat substancialment des de la dècada de 1980, pel que 
el seu ús abusiu, moltes vegades inconscient a causa de que el professional que la 
prescriu o la realitza no coneix la història radiogràfica del pacient i la seva exposició 
prèvia a la radiació, la fa potencialment perillosa. Encara que se sap que grans dosis 
de radiació ionitzant poden anar acompanyades d’un major risc de produir càncer, 
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hi ha incertesa sobre els riscos que dosis més baixes i acumulades de radiació poden 
implicar. És especialment alt el risc de produir malalties per radiació entre la pobla-
ció infantil a causa del caràcter menys desenvolupat dels seus teixits.

En dues recents publicacions s’assoleixen les següents conclusions: 
1. The Lancet 2012, volum 380, número 9.840: «L’exposició a radiació de la 

TC en la infància i el posterior risc de leucèmia i tumors cerebrals: Estudi retros-
pectiu de cohort»: l’acumulació en nens, subjectes a la pràctica de TC, de dosi de 
50 mGy de radiació podria gairebé triplicar el risc de leucèmia i dosis d’aproxima-
dament 60 mGy poden triplicar el risc de càncer de cervell.

2. BMJ, 2013: entre 680.000 australians, entre zero i 19 anys, exposats a una to-
mografia computada, la incidència de càncer es va incrementar en un 24% en com-
paració de la incidència en més de 10 milions de persones no exposades. Les taxes 
d’incidència van augmentar entre diferents tipus de càncer sòlid i de leucèmies, mi-
elodisplàsies i altres càncers limfoides.

Els autors de tots dos treballs d’investigació recomanen que les exploracions amb 
TC es limitin a situacions en què hi hagi una clara indicació clínica, intentant les 
dosis més baixes possibles de radiació i recorrent a procediments alternatius, que no 
impliquin radiacions ionitzants.

Les dades obtingudes avalen la necessitat de realitzar activitats de promoció de 
la salut dirigides a prevenir els efectes secundaris de les proves complementàries 
radiològiques, especialment en la infància. Entre aquestes activitats destaquen cam-
panyes informatives adreçades a famílies i professionals, dels àmbits de primària i 
especialitzada, així la promoció de bones pràctiques en unitats de radiologia i pe-
diatria.

El Departament de Salut va anunciar, el passat mes de novembre, que crearia 
un registre sobre la quantitat de radiació utilitzada en les proves de diagnòstic per 
la imatge. Es tracta d’un projecte que ha de permetre, entre d’altres, garantir que es 
generin imatges de qualitat amb el mínim de radiació possible, calculant les dosis 
de radiació dels equips de diagnòstic, així com facilitar que els ciutadans sàpiguen 
les dosis de radiació de cada prova que s’han fet. Tanmateix, fins 2017 no es pre-
veu tenir enllestit aquest registre. Entretant, el Departament de Salut, a l’empara de 
la normativa existent al respecte (Reials Decrets 1132/1990, 1841/1997, 1566/1998, 
1976/1999, 815/2001) pot i hauria d’adoptar algunes mesures que esdevenen impor-
tants en la prevenció dels riscos derivats de les exploracions radiològiques.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir la disponibilitat de les imatges mèdiques a tota la xarxa sanitària pú-

blica, per tal d’evitar repeticions innecessàries.
2. Presentar un informe sobre el grau de compliment a Catalunya dels Reials 

Decrets 1132/1990, 1841/1997, 1566/1998, 1976/1999 i 815/2001, relatius a l’ús de 
radiacions en tractaments exploracions mèdiques, especialment en el que respecta 
als programes de garantia de qualitat, coneixements en protecció radiològica del 
personal, i a l’auditoria de l’autoritat sanitària.

3. Impulsar accions d’informació i sensibilització als pacients dels riscos asso-
ciats a cribratges de mama, o a les dosis rebudes en qualsevol prova amb radiacions.

4. Elaborar guies de pràctica clínica que promoguin que els metges de família 
demanin proves radiològiques només quan no hi hagi alternatives, o quan siguin la 
millor alternativa.

5. Establir programes de formació i sensibilització dels equips d’atenció primària 
sobre els riscos potencials de l’ús de radiacions ionitzants en els exàmens mèdics.
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6. Unificar l’estructura dels serveis de Física mèdica i protecció radiològica en 
tots els hospitals a fi i efecte d’unificar la protecció radiològica del personal i la pro-
tecció del pacient.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies al pas per 
Sant Feliu de Llobregat
250-00446/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 26769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Eva Mar-

tínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre el soterrament de les vies al seu pas per Sant Feliu de Llobregat, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un llarg procés de gestió, reivindicació institucional i mobilització ciutadana i 

associativa de més de 20 anys va semblar culminar el 15 de juny del 2006 amb la 
signatura de l’acord per al soterrament de les vies del tren entre l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat, el Govern de la Generalitat i el Ministeri de Foment. El conveni 
subscrit per les tres administracions va permetre la redacció del projecte i la supe-
ració de tots els estudis tècnics i ambientals, quedant enllestit per a la licitació per 
l’any 2011. Malauradament tot i tenir elaborat i aprovat el projecte constructiu, i la 
constatació de la necessitat de millorar les condicions de seguretat i la millora del 
transport ferroviari d’aquesta zona sud de l’àrea metropolitana de Barcelona, incom-
prensiblement aquesta inversió no acaba de concretar-se.

Diverses Resolucions de la IX i la X Legislatura aprovades en seu parlamentària 
insten al Govern de la Generalitat a obrir immediatament el procés de negociació 
del conveni pendent de signar amb l’Ajuntament de Sant Feliu, acord imprescindible 
per a concretar els compromisos de la part catalana en les obres de soterrament de 
la línia ferroviària en aquest municipi (Resolució 542/IX, Resolució 281/X). Així 
també, l’insta a exigir a l’Estat a establir els mecanismes pressupostaris necessaris i 
encetar la licitació de les obres de soterrament segons el projecte constructiu que ha 
redactat el Ministeri de Foment, tal i com va plantejar l’Ajuntament en el seu mo-
ment (Resolució 51/IX).

Després de diferents iniciatives parlamentàries, el Govern va anunciar en res-
posta a una pregunta parlamentaria al juliol de 2015 que el Govern de la Generalitat 
no tenia coneixement de cap programació del Ministeri de Foment de les obres de 
soterrament del corredor ferroviari d’Adif a Sant Feliu de Llobregat. Amb mandats 
vigents del Parlament al Govern de la Generalitat però cap gestió al respecte, ens 
trobem davant una situació d’oblit i menysteniment d’aquesta inversió tan necessària 
pel Baix Llobregat.

Per tant, trenta anys després la manca d’expectatives de la ciutadania es suma a 
que, a data d’avui, no es té cap informació d’inici de procés de negociació entre les 
instàncies públiques implicades, restant el conjunt de santfeliuencs i santfeliuenques 
en una situació de desinformació absoluta.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Constatar l’urgent necessitat del soterrament de les vies del tren al seu pas per 

la ciutat de Sant Feliu de Llobregat.
2. Encetar de forma immediata la negociació amb l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat per la signatura del conveni per tal d’establir la finançament del soterra-
ment de les vies.

3. Exigir a l’Estat la incorporació en els pressupostos generals de l’Estat de les 
partides pressupostàries necessàries per a procedir durant l’any 2017 a la licitació 
de les obres de soterrament de les vies, en base al projecte elaborat i aprovat com 
desenvolupament del vigent conveni subscrit pel Ministeri de Foment, la Genera-
litat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat el 15 de juny de 2006.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Eva Martínez Mo-

rales, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per 
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
250-00447/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 26776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
el desarrollo de la ley para garantizar los derechos del colectivo LGTBI, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Igualtat de les Persones, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado 2 de octubre de 2014 se aprobó en el Parlament de Catalunya la ley 

11/2014, del 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bise-
xuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la 
transfobia.

La ley fue un gran logro, que contó con el consenso de los diferentes partidos po-
líticos para su aprobación, pero ahora urge reglamentarla para que pueda ser efectiva.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a desplegar en su 

totalidad la ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, 
transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la restitució de la reducció de dues 
hores lectives als docents més grans de cinquanta-cinc anys
250-00448/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 26805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución para restituir la reducción de dos horas lectivas a los docentes mayo-
res de 55 años, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Esta mañana hemos conocido la voluntad del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de recrudecer las condiciones laborales de los docentes en Catalunya.
Durante 5 años los docentes catalanes han sufrido recortes en sus salarios y con-

diciones, han sufrido los recortes más duros y continuados aplicados en toda Espa-
ña, y a pesar de ello, los docentes de Catalunya han soportado con entereza y soli-
daridad esta situación.

Ahora, cuando por fin se empezaba a poder revertir estos recortes, el Departa-
ment anuncia un nuevo varapalo a los docentes catalanes.

Durante 2015 y 2016, y como fruto de la incipiente mejora en la situación eco-
nómica de nuestro país, el Gobierno de España empezó a trabajar en la dirección de 
devolver a los ciudadanos el esfuerzo con el que habían contribuido a sostener nues-
tro país durante los años más duros de la crisis.

Entre otras medidas, se amplió la tasa de reposición en servicios esenciales, como 
la Educación, al 50%, y se garantizó la devolución de la paga extra de 2011 antes 
de finalizar 2016.

Así ha sido en toda España, salvo en Catalunya, donde el Govern de la Genera-
litat ha mantenido la interinidad y la precariedad en el cuerpo de docentes, y tam-
poco garantiza la devolución de las pagas extra retenidas, que en Cataluña, además, 
no fue solo la del 2011, sino que adicionalmente se les recortó a los funcionarios las 
pagas extra de 2012 y 2013.

Sin embargo, el Govern sí que comenzó a revertir otros recortes que afectaban 
directamente a los docentes. Este es el caso del beneficio que los docentes mayores 
de 55 años disfrutaban desde 2005, cuando los sindicatos pactaron con la Generali-
tat la posibilidad de que 2 horas lectivas de la carga horaria de los docentes mayores 
de 55 años, pudieran dedicarse a otras tareas.

En 2012, el Departamento recortó este beneficio para los mayores de 55 años, 
que si querían mantener la reducción de 2 horas debían restarse del horario de acti-
vidades complementarias, lo que no suponía una mejora significativa en sus condi-
ciones de trabajo.

En 2015, mediante Resolución del 29 de mayo, el Departament restituyó este be-
neficio a los mayores de 55 años.

Sin embargo, la recuperación de este derecho ha durado un año escaso, ya que en 
la mesa sectorial de la semana pasada el Departamento volvió a plantear a los sin-
dicatos volver a la situación de los recortes, perder la posibilidad de restar 2 horas 
lectivas para los mayores de 55 años, y, por tanto, perjudicar nuevamente al cuerpo 
docente.

También se anunció a los sindicatos que los sustitutos no cobrarían el mes de ju-
lio, recorte que se suma a la pérdida de tres pagas extra que los docentes no saben 
si recuperaran, cuándo y en qué condiciones.
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Lo llamativo de estas medidas anunciadas la semana pasada es que en Cataluña 
se sigan aplicando recortes cuando en el resto de España no. Cuando desde el Es-
tado y otras comunidades autónomas se devuelven derechos a los funcionarios en 
Cataluña se recorten derechos adicionales.

La ineficacia de la Generalitat para gestionar el dinero público y para equilibrar 
sus cuentas no deben pagarla los funcionarios. Pero es que, además, y según él mis-
mo manifiesta, el Govern de la Generalitat se encuentra inmerso en un programa de 
puesta en marcha de unas estructuras de estado, duplicadas e innecesarias para una 
comunidad autónoma. Creemos que la Generalitat tampoco debe cargar en los fun-
cionarios el coste de estas estructuras de estado, fruto de un proyecto político que, 
en cualquier caso, debería sufragarse por las personas que lo apoyen.

Los sindicatos ya han anunciado acciones de protesta contra estos nuevos recor-
tes del Govern, que entendemos que los grupos políticos, como legítimos represen-
tantes de los ciudadanos, debemos apoyar desde nuestra acción parlamentaria.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Restituir con carácter urgente a los docentes mayores de 55 años las condicio-

nes pactadas en 2005, en relación con la posibilidad de reducir en dos horas lectivas 
su carga horaria, dedicando estas 2 horas a otras actividades.

2. Garantizar el pago del sueldo correspondiente al mes de julio a los docentes 
sustitutos.

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi entre els joves
250-00449/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 26820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la prevenció de 
suïcidis entre la joventut, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polí-
tiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El año 2014 ha reflejado la tasa de suicidios más alta de toda la serie histórica en 

España. En total 3.910 personas decidieron quitarse la vida (2.938 hombres y 972 
mujeres) superando en más del doble el número de fallecidos en accidentes de ca-
rretera.

De ellos, 531 suicidios sucedieron en Cataluña (Barcelona: 368, Gerona: 74, Léri-
da: 31 y Tarragona: 58) mientras que en el mismo periodo fallecieron 272 personas 
en accidentes de tráfico.

De entre los casos de suicidio, resulta especialmente relevante la tasa en perso-
nas jóvenes, que lo convierte en la primera causa de mortalidad en este segmento 
de población.

Ya en el año 2008 el suicidio se convirtió en la primera causa de muerte entre 
los jóvenes en Cataluña, a pesar de que desde el año 2004 el Departament de Salut 
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estaba aplicando estrategias y programas de intervención contra la depresión y el 
riesgo de suicidio que, por ejemplo, habían obtenido buenos resultados en reducir 
los intentos de suicidio en el Barrio del Eixample de Barcelona, por lo que el llama-
do Código Riesgo Suicidio se ha extendido a otros territorios.

En el año 2014, último del que tenemos estadísticas de mortalidad entre la po-
blación joven de Cataluña el suicidio sigue siendo la primera causa de mortalidad, 
especialmente en jóvenes entre los 15 y 39 años.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a constituir a la ma-

yor urgencia posible una Comisión de Expertos que integre a: profesionales de la 
salud, expertos en la problemática social asociada, asociaciones de afectados y fa-
miliares, y grupos políticos del Parlament, para analizar las causas de la alta tasa de 
suicidios en la población joven y diseñar programas de actuación más eficaces que 
los que se están implementando en la actualidad.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de 
Figaró-Montmany
250-00450/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 26855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Eva Martínez Morales, diputada, Jordi Terra-

des i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
Figaró-Montmany és un municipi de la comarca del Vallès oriental amb 1.094 

habitants. El pressupost d’ingressos del seu Ajuntament per a l’exercici 2016 és de 
1.079.358 €.

En resposta a una pregunta parlamentària realitzada pel Grup Parlamentari So-
cialista, el Govern de la Generalitat ha reconegut un deute amb aquest Ajuntament 
de 1.148.068,92 €. Aquest deute prové pràcticament en la seva major part de les in-
versions previstes per la llei de barris aprovades, executades però no reconegudes ni 
liquidades per la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament ha denunciat en diferents ocasions l’impagament del deute que 
manté el Govern de la Generalitat. En el cas de Figaró-Montmany, el deute per ha-
bitant és de 1.049 €, representant un 106% del pressupost d’ingressos de l’entitat per 
tant, aquest deute ofega i condiciona la capacitat del municipi de poder prestar els 
serveis obligatoris.

Aquesta situació, a més de no respectar el principi de lleialtat institucional entre 
administracions, posa en risc les finances locals, en uns moments, a més, en els que 
des de l’Ajuntament han de dedicar més recursos econòmics que mai a ajudar a les 
persones més vulnerables, degut a crisi econòmica que patim des de fa uns anys. El 
món local ha abanderat la defensa dels serveis públics fent que la ciutadania hagi 
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pogut accedir en igualtat de condicions a equipaments culturals, socials, educatius, 
esportius i de tot tipus, mantenint la cohesió social i la convivència als diferents po-
bles i ciutats.

De fet, aquesta situació ha impossibilitat que l’Ajuntament pugui complir amb 
les obligacions que marca la Llei d’Estabilitat Pressupostària, a la qual, també està 
subjecte, convertint els ajuntaments en finançadors de la Generalitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer el pagament 

dels deute pendent amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany durant l’exercici 2016.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Eva Martínez Morales, Jordi Terrades i San-

tacreu, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre la protecció de la platja Llarga de 
Vilanova i la Geltrú
250-00451/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 26891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució per a la protecció de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Platja Llarga és un espai natural situat vora la desembocadura del riu Foix, 

al terme municipal de Vilanova i la Geltrú. Es tracta d’una de les poques platges no 
urbanitzades del litoral barceloní.

Dins dels valors naturals de l’espai trobem la presència de praderies de posidò-
nia, un salicornar, canyissars, diverses comunitats de duna i reraduna, corriols ca-
manegre, cabussons emplomallats, martinets blancs, bernats pescaires, i garses de 
mar en pas.

La platja es troba dins del corredor migratori nordafricà - centreeuropeu, i és es-
pai de parada entre els dos deltes més propers (Ebre i Llobregat).

El valor natural de l’espai és d’interès no només per als veïns de Vilanova i la 
Geltrú, sinó per a totes les catalanes, atès que la Platja Llarga forma part del patri-
moni natural de Catalunya.

Urbanísticament parlant, el sector Platja Llarga està qualificat com a sòl urbà al 
Pla General d’Ordenació Urbana, revisat per darrer cop l’any 2001.

El sector va ser reparcel·lat en quatre finques, que tenen una superfície conjunta 
de 16.830,62 m2, i una edificabilitat assignada de 31.420 m2 de sostre residencial i 
3.898,95 m2 de sostre comercial.

A principis dels anys 2000, es va produir un moviment ciutadà que reclamava la 
protecció d’aquest espai. L’any 2004, l’empresa propietària de les finques (Subirats 
Berenguer Immobiliària SA) va obtenir permís per edificar una de les parcel·les.

Davant de la pressió ciutadana i de la creixent sensibilització sobre la necessitat 
de protegir la Platja Llarga, l’any 2006 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (d’ara 
endavant l’Ajuntament), Subirats Berenguer Immobiliària SA (d’ara endavant SB), i 
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l’Institut Català del Sòl (d’ara endavant Incasòl) van signar diversos convenis urba-
nístics per tal que: 

– L’Incasòl adquirís la propietat de les finques de la Platja Llarga a través de 
permutes amb SB per finques edificables propietat de l’Incasòl en altres indrets de 
Catalunya

– L’Ajuntament adquirís posteriorment aquestes finques a través de permutes 
amb l’Incasòl de finques ubicades al sector urbanitzable Eixample Nord, aplicant un 
coeficient de conversió de 2,4 m2 de sostre a l’Eixample Nord per cada m2 de sostre 
a la Platja Llarga.

– Un cop fetes les permutes, l’Ajuntament promogués la requalificació del sòl, 
ampliant l’àmbit del «Pla especial de restauració i protecció com a zona humida i 
sorral costaner del sector Platja Llarga», o aprovant un instrument urbanístic equi-
valent

Aquests convenis s’han prorrogat en dues ocasions, i actualment el termini d’exe-
cució de tots ells és el 31 de desembre de 2016.

Segons el conveni signat l’Ajuntament i SB, fins que no es formalitzin totes les 
permutes entre SB i l’Incasòl no es pot modificar la qualificació urbanística de la 
Platja Llarga, i per tant no es pot evitar la seva urbanització. En el cas que aquestes 
permutes no s’executin, un cop superat el termini del conveni SB podria executar les 
obres que tenia autoritzades amb anterioritat a la signatura del mateix.

Actualment, les permutes s’han executat en un 70%, aproximadament.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. Que l’Institut Català del Sòl executi el conveni signat amb Subirats Berenguer 

Immobiliària SA abans del 31 de desembre de 2016 per tal de poder fer efectiva la 
protecció de l’espai natural de la Platja Llarga.

2. En el cas que el punt 1 de la moció no sigui possible, instar a l’Institut Cata-
là del Sòl a prorrogar l’esmentat conveni, per tal d’evitar la construcció de la Platja 
Llarga.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 

Proposta de resolució sobre el Protocol d’Istanbul
250-00452/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 27004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el protocol d’Is-
tanbul, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El Manual per a la investigació i la documentació eficaces de la tortura i altres 

penes o tractaments cruels, inhumans o degradants, conegut sota el nom de Proto-
col d’Istanbul, és el mecanisme que preveu el dret internacional per a fer front a la 
tortura i les seves conseqüències.
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Aquest document va ser adoptat l’any 2000, quan l’Alt Comissionat de les Na-
cions Unides pels refugiats va fer-lo seu, i té com a missió fonamental proveir els 
actors internacionals d’un conjunt de recomanacions i bones pràctiques per fer una 
diagnosi de la tortura, i per tant servir com a eina per detectar possibles casos de 
tortura, avaluar les persones que hagin pogut ser víctimes d’aquesta pràctica i coor-
dinar la resposta a nivell internacional.

Diverses instàncies han alertat d’un escàs grau de coneixement d’aquest docu-
ment per part dels òrgans que l’haurien d’aplicar.

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

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a difondre, per 

mitjà d’un programa formatiu ideat ad hoc, el coneixement del contingut del Manual 
per a la investigació i la documentació eficaces de la tortura i altres penes o tracta-
ments cruels, inhumans o degradants, conegut sota el nom de Protocol d’Istanbul, 
entre totes les persones al servei de l’administració de Justícia que l’hagin de conèi-
xer i aplicar en la seva tasca.

2) Elaborar un protocol d’obligat compliment per part de l’Institut de Medicina 
Legal de Catalunya, amb l’objectiu que tant els reconeixements com els informes 
dels metges forenses s’ajustin als estàndards internacionals de qualitat en la docu-
mentació i la investigació de la tortura i els maltractaments.

3) Instar els col·legis de professionals de l’àmbit de la salut a promoure mitjan-
çant accions formatives el coneixement i la utilització del Protocol d’Istanbul entre 
els professionals de la medicina que atenen persones privades de llibertat, i així 
poder reconèixer els signes físics i psicològics de tortura i/o maltractaments i docu-
mentar-los adientment.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya contra l’homofòbia: la 
lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia 
401-00012/11

LECTURA

Des que, el 1990, l’Organització Mundial de la Salut va eliminar l’homosexua-
litat de la llista de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia 
Internacional de la lluita contra l’Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia i la 
transfòbia. El Parlament de Catalunya de nou s’adhereix a aquesta jornada, que re-
corda que cal donar resposta a tota situació de discriminació, d’injustícia i de vio-
lència envers les persones per llur identitat de gènere o llurs orientacions sexuals i 
afectives.

Els principis d’equitat i de no-discriminació són elements fonamentals dels drets 
humans, i així ho recull la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia. El Parlament de Catalunya expressa la seva voluntat 
que es desplegui aquesta llei en tot el seu abast per a eradicar qualsevol situació de 
discriminació i assegurar que la diversitat sexual i afectiva es pugui viure en plena 
llibertat. El Parlament de Catalunya expressa el rebuig a qualsevol discriminació i 
violència per raó d’identitat o orientació sexuals i aposta per una societat que superi 
estereotips i tracti amb respecte i dignitat la participació i representació de les dife-
rències i diversitats sexuals i afectives.

Així mateix, el Parlament vol mostrar el seu suport i reconeixement a totes les 
persones que han estat perseguides o que han patit discriminació o violència per llur 
identitat o orientació sexuals, i també vol expressar la seva voluntat d’assegurar el 
compliment d’aquesta llei, que recull les demandes històriques de moviments i asso-
ciacions que han liderat durant dècades la reivindicació dels drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals, que han assolit legalment un reconeixement 
social i polític que se’ls havia negat, però que, malauradament, encara estan lluny 
d’una plena normalització.

Amb motiu d’aquesta jornada, doncs, el Parlament de Catalunya condemna les 
actituds de rebuig, de prejudici i d’hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, trans-
gèneres i intersexuals; aposta pel reconeixement de la llibertat i la igualtat entre to-
tes les persones en una societat democràtica i plural, i fa una crida a tots els poders 
polítics, institucions, entitats i col·lectius i a tota la societat civil per a eradicar tot 
tipus de discriminació i violència per raó d’identitat de gènere o d’orientació afecti-
va i sexual. A Catalunya, i així ho reconeix la Llei, totes les persones han de poder 
viure llurs diferències de gènere o sexe en condicions d’igualtat, equitat i llibertat.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 33/XI, sobre la convocatòria 
de places de bombers professionals
290-00021/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 26782 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.05.2016

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

de Catalunya i per tal de donar compliment a l’apartat a de la Resolució 33/XI, so-
bre la convocatòria de places de bombers professionals (número de tramitació 290-
00021/11), us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

Barcelona, 10 de maig de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El passat dia 15 de febrer de 2016 es publicà la convocatòria pública del procés se-

lectiu per a l’accés a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica (grup C, subgrup C2) 
del cos de Bombers de la Generalitat. El nombre de places convocades és de 153.

Juli Gendrau i Farguell, director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la 
consellera de la Presidència
330-00020/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 27170 / Coneixement: 17.05.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, del dia 14 al dia 
17 de maig de 2016, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departa-
ment la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 9 de maig de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya
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N. de la r.: El Decret 251/2016, de 9 de maig, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la Presidència des del dia 14 de maig fins 
al dia 17 de maig de 2016, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7120, de 13 de maig 
de 2016.

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al febrer 
del 2016
337-00012/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 27029 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

la televisió i a la ràdio durant el mes de febrer de 2016, i l’Acord pel qual s’aprova, 
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 11 de maig de 2016
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació de diverses cobertures d’assegurances del Parlament 
de Catalunya
630-00001/11

ANUNCI

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalu-

nya, del 10 de maig de 2016, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació de diverses cobertures d’assegurances del Parlament de Catalunya 
(exp. 630-00001/11)

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament d’Oïdoria de Comptes i Tre-

soreria)

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
Contractació de diverses cobertures d’assegurances (expedient núm. 630-00001/11)
Lot 1: Vida. Cobertura d’assegurances de vida (grup temporal renovable)
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Cpv: 66511000
Lot 2: Accidents. Cobertura d’assegurances de mort o d’invalidesa per accidents
CPV: 66512100

B. Termini d’execució: 
Des de les 0 hores de l’1 de novembre de 2016 fins a les 24 hores del 31 d’octubre 

de 2017. No prorrogable.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu
a) Pressupost màxim de la licitació: 327.000,00 € (exempt d’IVA).
Lot 1 (Vida): 275.000 €.
Lot 2 (Accidents): 52.000 €.
b) Valor estimat del contracte: 327.000,00 € (exempt d’IVA).

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació.

6. Requisits específics del contractista 
Els requisits específics del contractista són els establerts pel plec de clàusules 

administratives.

7. Criteris de valoració comuns per a cadascun dels lots
A. Criteris d’avaluació automàtica (de 0 a 70 punts).
Oferta econòmica (de 0 a 40 punts).
Percentatge de participació en els beneficis a què es comprometi el licitador (de 

0 a 20 punts)
Reducció del termini d’abonament de les prestacions (de 0 a 5 punts)
Reducció del termini d’abonament de la participació en beneficis, si s’escau (de 

0 a 5 punts)

B. Criteris d’avaluació no quantificables automàticament (de 0 a 30 punts).
Programari de gestió que faciliti les gestions de les altes, les baixes i les altres 

comunicacions que estableix la pòlissa, per mitjà d’un sistema de transmissió de da-
des en línia (de 0 a 20 punts).

Millores i prestacions addicionals (de 0 a 10 punts).

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Oïdoria de Comptes i Tresoreria.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 937 063 040.
e) Fax: 932 213 989.
f) Adreça electrònica: 
mguiu@parlament.cat
contractaciopublica@parlament.cat 
g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contractacions.
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 17 de juny de 2016.
i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 20 de juny de 2016.

http://www.parlament.cat/contractacions
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b) Documentació que cal presentar: la que estableix la clàusula 18 del plec de 
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: 
Entitat: Registre de la Secretaria General del Parlament de Catalunya.
Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
Horari del Registre: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, i els diven-

dres de 9 h a 14 h i de 15 h a 17 h. Per a més informació, consulteu el web: 
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: quatre mesos.
e) Admissió de variants: no.

10. Obertura dels sobres B
L’acte públic d’obertura dels sobres B tindrà lloc el 28 de juny de 2016 a les 12.30 

h al Palau del Parlament.

11. Altres informacions
La informació restant s’especifica en el plec de clàusules administratives parti-

culars i en el de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adjudicatària.

13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE
11 de maig de 2016

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f)

NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 10 de maig de 2016, d’acord amb 
el que estableix la clàusula 17 del plec de clàusules administratives, que determina 
la composició de la mesa de contractació, ha acordat de nomenar-ne com a membres 
les persones següents: 

a) President: el vicepresident primer del Parlament de Catalunya, Lluís Coromi-
nas, o, en substitució seva, el vicepresident segon del Parlament de Catalunya, José 
María Espejo-Saavedra.

b) Vocals: 
– El secretari segon de la Mesa del Parlament, David Pérez, o, en substitució 

seva, el secretari tercer de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet.
– L’oïdora de comptes en funcions, Maria Guiu, o, en substitució seva, la treso-

rera, Carme de Tomàs.
– El lletrat del Parlament Ferran Domínguez o, en substitució seva, la lletrada 

del Parlament Anna Casas.
– El tècnic en comptabilitat i tresoreria del Departament d’Oïdoria de Comptes 

i Tresoreria, Raúl Galceran, o, en substitució seva, el funcionari del Parlament Jo-
sep Esteban.

c) Secretària: Yasmina Garcia o, en substitució seva, Elisabet Riambau, ambdues 
funcionàries del Parlament.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
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