BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · tercer període · número 262 · dijous 17 de novembre de 2016

TAU L A D E C O N T I N G U T
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 la recuperació de l’edifici del Borsí, de Barcelona
250-00641/11
Retirada

13

Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de Santa Coloma
de Gramenet
250-00646/11
Retirada

13

Proposta de resolució sobre el restabliment de les funcions dels grups d’atenció a
la víctima
250-00657/11
Retirada

13

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 del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer,
segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya
202-00039/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 206)

14

Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al millorament del
sistema de salut
202-00042/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

14

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’associacionisme educatiu amb
infants i joves
250-00555/11
Canvi de Comissió tramitadora

14

Proposta de resolució sobre la determinació del tipus de llum d’avís dels vehicles
de les agrupacions de defensa forestal
250-00575/11
Canvi de Comissió tramitadora

14

Proposta de resolució sobre la quantificació del nombre màxim d’óssos al territori
250-00576/11
Canvi de Comissió tramitadora

15

Proposta de resolució sobre protecció internacional
250-00602/11
Canvi de Comissió tramitadora
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Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’envelliment actiu
250-00625/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

15
15

Proposta de resolució sobre els treballadors interins i la indemnització per extinció
de contracte
250-00626/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

15
15

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
250-00627/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

16
16

Proposta de resolució sobre la consideració de diverses categories de dones com
a víctimes de la violència masclista
250-00628/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

16
16

Proposta de resolució sobre una campanya informativa sobre les violències masclistes adreçada a dones migrants
250-00629/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

16
16

Proposta de resolució sobre la preservació de la memòria de les víctimes de la violència masclista
250-00630/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

17
17

Proposta de resolució sobre una cultura accessible a tothom
250-00631/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

17
17

Proposta de resolució sobre la commemoració de l’aniversari del naixement de
Clara Campoamor
250-00632/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

17
17

Proposta de resolució sobre el foment de la igualtat d’oportunitats dels alumnes
amb necessitats educatives especials
250-00633/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

18
18

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol educatiu inclusiu per a estudiants amb síndromes de sensibilització central
250-00634/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

18
18

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça
250-00635/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

18
18

Proposta de resolució sobre la situació del moviment LGTBI i les persones amb
VIH/sida a Hondures
250-00636/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

19
19

Proposta de resolució sobre la creació de la targeta T-Cultura per a joves
250-00637/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’Institut Internacional de la Universitat de les Nacions
Unides per a l’Aliança de Civilitzacions
250-00638/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

19
19

Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària de Gavà
250-00640/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

20
20

Proposta de resolució sobre el tancament dels centres d’internament d’estrangers
250-00642/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

20
20

Proposta de resolució de suport als afectats per la malaltia celíaca
250-00643/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

20
20

Proposta de resolució sobre la renovació dels membres del Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts
250-00645/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

21
21

Proposta de resolució sobre la lluita contra l’accidentalitat laboral
250-00647/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

21
21

Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00648/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

21
21

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la vida i l’obra de Joan Peiró en
el setanta-cinquè aniversari de la seva mort
250-00650/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

22
22

Proposta de resolució sobre la construcció d’un tercer institut a Tortosa
250-00651/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

22
22

Proposta de resolució sobre la situació de la Casa Àsia amb relació als incompliments del Govern
250-00652/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

22
22

Proposta de resolució sobre la integració dels treballadors amb discapacitat
250-00653/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

23
23

Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos d’esquadra, els policies locals i els bombers
250-00654/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

23
23

Proposta de resolució sobre la carretera C-14 entre Montblanc i Solivella
250-00655/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

23
23

Proposta de resolució sobre la responsabilitat patrimonial de l’Administració relativa a la seguretat privada derivada de la Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
250-00656/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
Taula de contingut
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Proposta de resolució sobre la creació de l’Obrony Terytorialnej pel Govern de Polònia
250-00658/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

24
24

Proposta de resolució sobre el restabliment de totes les funcions dels grups d’atenció a la víctima de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00659/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

24
24

Proposta de resolució sobre el compromís de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals amb la igualtat de sexes
250-00660/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

25
25

Proposta de resolució sobre els sensors del riu Sió
250-00661/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

25
25

Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en matèria de tabac
250-00662/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

25
25

Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00663/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

26
26

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats
a casos de violència masclista
250-00664/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

26
26

Proposta de resolució sobre les cambres de comerç
250-00665/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

26
26

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’ictus
250-00666/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

27
27

Proposta de resolució sobre la titularitat de les vies que es construeixin al Vallès
250-00667/11
Presentació: Marc Sanglas i Alcantarilla, juntament amb un altre diputat del GP JS; Hortènsia
Grau Juan, juntament amb una altra diputada del GP CSP; Sergi Saladié Gil, juntament amb
una altra diputada del GP CUP-CC

27

Proposta de resolució sobre la gestió i planificació de l’horari dels trens accessibles
del servei de rodalia
250-00668/11
Presentació: GP CSP

29

Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i Viladecans al pas
pel nucli urbà de Begues
250-00669/11
Presentació: GP CSP

30

Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de gènere en les
convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca
250-00670/11
Presentació: GP CSP

32

Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial entre dones i homes en el món laboral
250-00671/11
Presentació: GP CSP
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Proposta de resolució sobre el coneixement i la correcció de la bretxa salarial entre
dones i homes en el sector públic
250-00672/11
Presentació: GP CSP

34

Proposta de resolució sobre les escoles de música
250-00673/11
Presentació: GP C’s

35

Proposta de resolució sobre les visites virtuals en l’assistència sanitària
250-00674/11
Presentació: GP C’s

36

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Montcada i Reixac vint-i-quatre
hores al dia
250-00675/11
Presentació: GP C’s

37

Proposta de resolució sobre la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
250-00676/11
Presentació: GP C’s

38

Proposta de resolució sobre les pensions dels creadors
250-00677/11
Presentació: GP SOC

38

Proposta de resolució de suport als drets civils i polítics de la població kurda de
Turquia en l’àmbit municipal
250-00678/11
Presentació: GP CUP-CC, GP JS, GP CSP, GP C’s, GP SOC, GP PPC

40

Proposta de resolució sobre el suport als malalts de Crohn i colitis ulcerosa
250-00679/11
Presentació: GP SOC

41

Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de Santa Coloma
de Gramenet
250-00680/11
Presentació: Noemí de la Calle Sifré, GP C’s; Raúl Moreno Montaña, GP SOC; Marta Ribas
Frias, GP CSP; Fernando Sánchez Costa, GP PPC; Gabriela Serra Frediani, GP CUP-CC, portaveus a la CASF

42

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre el tecnoestrès
250-00681/11
Presentació: GP SOC

43

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa secundària de regadiu
del canal Segarra-Garrigues
250-00682/11
Presentació: GP C’s

44

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Cardener, de Sant Joan de Vilatorrada
250-00683/11
Presentació: GP CSP

45

Proposta de resolució sobre la defensa dels càrrecs electes a Turquia
250-00684/11
Presentació: Jordi Sendra Vellvè, GP JS; Susana Beltrán García, GP C’s; Ferran Pedret i Santos, GP SOC; Joan Josep Nuet i Pujals, GP CSP; Juan Milián Querol, GP PPC; Anna Gabriel i
Sabaté, GP CUP-CC, portaveus a la CAECRIT

47

Proposta de resolució sobre l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala
250-00685/11
Presentació: GP JS

48

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2016, sobre l’Agència de Suport
a l’Empresa Catalana, corresponent als exercicis 2012 i 2013
256-00021/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a proposar compareixences
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat

51

3.30. Altres tramitacions
3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de les persones en els serveis ferroviaris a Catalunya
360-00013/11
Tramitació en Comissió

51

Informe del Síndic de Greuges titulat La segregació escolar a Catalunya (II): condicions d’escolarització
360-00014/11
Presentació: síndic de Greuges

51

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’estableix el Codi europeu de les comunicacions electròniques (refosa)
295-00096/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 249)

52

4. Informació
4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.03. Diputació Permanent
Composició de la Diputació Permanent
397-00001/11
Substitució de diputats

53

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 139/XI, relativa a l’Informe de fiscalització
23/2015, sobre la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 2013
290-00126/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució

53

Control del compliment de la Resolució 140/XI, relativa a l’Informe de fiscalització
29/2015, sobre les eleccions al Consell General d’Aran del 2015
290-00127/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució

54

Control del compliment de la Resolució 142/XI, relativa a l’Informe de fiscalització
28/2015, sobre l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat
290-00129/11
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes

55
55

Control del compliment de la Resolució 143/XI, relativa a l’Informe de fiscalització
30/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2010
290-00130/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució

56

Control del compliment de la Resolució 144/XI, relativa a l’Informe de fiscalització
31/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2011
290-00131/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 145/XI, relativa a l’Informe de fiscalització
6/2015, sobre l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, corresponent al 2013
290-00132/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució

57

Control del compliment de la Resolució 146/XI, relativa a l’Informe de fiscalització
12/2015, sobre la contractació administrativa del Departament d’Interior, corresponent al 2013
290-00133/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució

58

Control del compliment de la Resolució 155/XI, sobre els procediments de tramitació de la renda mínima d’inserció
290-00142/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució

62

Control del compliment de la Resolució 156/XI, sobre la Llar Residència Les Roquetes, del Garraf, per a persones amb discapacitat intel·lectual
290-00143/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució

62

Control del compliment de la Resolució 157/XI, sobre el deute de la Generalitat amb
els ajuntaments en concepte de polítiques socials
290-00144/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució

63

Control del compliment de la Resolució 162/XI, sobre els protocols d’informació en
situacions d’alerta meteorològica
290-00149/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució

64

4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 41/XI, sobre la política empresarial
390-00041/11
Informe relatiu al compliment de la Moció

66

Control del compliment de la Moció 42/XI, sobre el desplegament de la Llei 10/2015,
de formació i qualificació professionals
390-00042/11
Informe relatiu al compliment de la Moció

72

Control del compliment de la Moció 43/XI, sobre una república amb corrupció zero
390-00043/11
Informe relatiu al compliment de la Moció

73

Control del compliment de la Moció 63/XI, sobre el contracte programa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el foment de la pluralitat i la governança
del sector audiovisual
390-00063/11
Designació de la Comissió competent

76

Control del compliment de la Moció 64/XI, sobre les comunitats catalanes a l’exterior
390-00064/11
Designació de la Comissió competent

76

Control del compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats
390-00065/11
Designació de la Comissió competent

76

Control del compliment de la Moció 66/XI, sobre les mesures per a evitar la segregació educativa
390-00066/11
Designació de la Comissió competent

76

Control del compliment de la Moció 67/XI, sobre les infraestructures ferroviàries
390-00067/11
Designació de la Comissió competent

76

Control del compliment de la Moció 68/XI, sobre la política de seguretat
390-00068/11
Designació de la Comissió competent

Taula de contingut
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Proposta d’audiència en ponència d’Alfons Aragoneses, professor de la Universitat
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00744/11
Sol·licitud

77

Proposta d’audiència en ponència de Pau Casanellas Peñalver, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reparació
jurídica de les víctimes del franquisme
352-00745/11
Sol·licitud

77

Proposta d’audiència en ponència d’August Gil Matamala, advocat, amb relació a
la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00746/11
Sol·licitud

77

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada, amb relació a la
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00747/11
Sol·licitud

78

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Rey González, advocat i professor de
la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00748/11
Sol·licitud

78

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Arnabat Mata, historiador i membre
de l’Institut d’Estudis Penedesencs, amb relació a la Proposició de llei de reparació
jurídica de les víctimes del franquisme
352-00749/11
Sol·licitud

78

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00798/11
Sol·licitud

78

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reparació
jurídica de les víctimes del franquisme
352-00799/11
Sol·licitud

79

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Amical de
Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres
normes relacionades
352-00800/11
Sol·licitud

79

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00801/11
Sol·licitud

79

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret processal
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat
52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00802/11
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president de la Comissió de
la Dignitat, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes
del franquisme
352-00840/11
Sol·licitud

80

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Amical de
Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00841/11
Sol·licitud

80

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Pubill, president de l’Associació Catalana
d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les
víctimes del franquisme
352-00842/11
Sol·licitud

80

Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny i Velázquez, president de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00843/11
Sol·licitud

80

Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president de la Comissió de
la Dignitat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a
la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00844/11
Sol·licitud

81

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Amical de
Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres
normes relacionades
352-00845/11
Sol·licitud

81

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Pubill, president de l’Associació Catalana
d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007,
relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00846/11
Sol·licitud

81

Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny i Velázquez, president de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres
normes relacionades
352-00847/11
Sol·licitud

82

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Perona i Medina, president de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, amb relació a la
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres
normes relacionades
352-00848/11
Sol·licitud

82

Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics,
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00849/11
Sol·licitud

82

Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d’història
moderna, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes
del franquisme
352-00850/11
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Manuel Azaña
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00851/11
Sol·licitud

83

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Alternatives
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00852/11
Sol·licitud

83

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Rafael del Pino
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00853/11
Sol·licitud

83

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ortega y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de
les víctimes del franquisme
352-00854/11
Sol·licitud

83

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre Internacional de
Toledo per la Pau amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les
víctimes del franquisme
352-00855/11
Sol·licitud

84

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial Institut Elcano amb
relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00856/11
Sol·licitud

84

Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de sociologia, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes
del franquisme
352-00857/11
Sol·licitud

84

Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de
ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les
víctimes del franquisme
352-00858/11
Sol·licitud

84

Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències polítiques i socials, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00859/11
Sol·licitud

85

Proposta d’audiència en ponència de Josep Fontana, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de
les víctimes del franquisme
352-00860/11
Sol·licitud

85

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de l’Escola d’Estudis
Superiors de Ciències Socials de París, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00861/11
Sol·licitud

85

Proposta d’audiència en ponència de Ian Gibson, historiador i hispanista, amb relació
a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00862/11
Sol·licitud

85

Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i hispanista, amb
relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00863/11
Sol·licitud

Taula de contingut

86

10

BOPC 262
17 de novembre de 2016

Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics,
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00864/11
Sol·licitud

86

Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d’història
moderna, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la
memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00865/11
Sol·licitud

86

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Manuel Azaña
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00866/11
Sol·licitud

86

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Alternatives
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00867/11
Sol·licitud

87

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Rafael del Pino
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00868/11
Sol·licitud

87

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ortega y
Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat
52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00869/11
Sol·licitud

87

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre Internacional de
Toledo per la Pau amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00870/11
Sol·licitud

87

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial Institut Elcano amb
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00871/11
Sol·licitud

88

Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de sociologia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00872/11
Sol·licitud

88

Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de
ciències polítiques, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007,
relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00873/11
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències polítiques i socials, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a
la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00874/11
Sol·licitud

88

Proposta d’audiència en ponència de Josep Fontana, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007,
relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00875/11
Sol·licitud

89

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de l’Escola d’Estudis
Superiors de Ciències Socials de París, amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00876/11
Sol·licitud

89

Proposta d’audiència en ponència de Ian Gibson, historiador i hispanista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i
d’altres normes relacionades
352-00877/11
Sol·licitud

89

Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i hispanista, amb
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00878/11
Sol·licitud

89

Sol·licitud de compareixença del Síndic de Greuges davant la Comissió del Síndic de
Greuges perquè informi sobre el desmantellament d’una xarxa de pedofília
356-00312/11
Retirada de la sol·licitud

90

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions Institucionals i
amb el Parlament davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre els avenços amb relació al banc
públic d’ADN
356-00422/11
Sol·licitud

90

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
Recurs d’inconstitucionalitat 2465/2016, interposat pel president del Govern de l’Estat, contra l’article 1 i, per connexió, pel que fa a la propietat temporal, contra les
disposicions addicionals primera, segona i tercera, i contra la disposició final de la
Llei 19/2015, del 29 de juliol, d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Aquesta publicació és impresa en
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381-00006/11
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió
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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 la recuperació de l’edifici del Borsí, de
Barcelona
250-00641/11
RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 41573).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de
Santa Coloma de Gramenet
250-00646/11
RETIRADA

Retirada pel GP SOC (reg. 41429).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre el restabliment de les funcions dels
grups d’atenció a la víctima
250-00657/11
RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 41742).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

2.10.25. Propostes de resolució
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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 del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la
Generalitat de Catalunya
202-00039/11
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 206)

En el BOPC 206, en la numeració de l’articulat del Codi tributari (pàgines 120 a
163), cal aplicar el criteri següent: el número de cada article ha d’anar precedit del
número del llibre de què forma part, separat per un guionet.

Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al
millorament del sistema de salut
202-00042/11
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 18.11.2016 a l’1.12.2016).
Finiment del termini: 02.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’associacionisme
educatiu amb infants i joves
250-00555/11
CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP CSP (reg. 39814).
Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre la determinació del tipus de llum d’avís
dels vehicles de les agrupacions de defensa forestal
250-00575/11
CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41023).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposta de resolució sobre la quantificació del nombre màxim
d’óssos al territori
250-00576/11
CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41064).
Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre protecció internacional
250-00602/11
CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP SOC (reg. 40604).
Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’envelliment actiu
250-00625/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre els treballadors interins i la
indemnització per extinció de contracte
250-00626/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de
Tarragona
250-00627/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre la consideració de diverses categories
de dones com a víctimes de la violència masclista
250-00628/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre una campanya informativa sobre les
violències masclistes adreçada a dones migrants
250-00629/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la preservació de la memòria de les
víctimes de la violència masclista
250-00630/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre una cultura accessible a tothom
250-00631/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre la commemoració de l’aniversari del
naixement de Clara Campoamor
250-00632/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el foment de la igualtat d’oportunitats
dels alumnes amb necessitats educatives especials
250-00633/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol educatiu
inclusiu per a estudiants amb síndromes de sensibilització central
250-00634/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Arxiu Comarcal de
l’Alta Ribagorça
250-00635/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la situació del moviment LGTBI i les
persones amb VIH/sida a Hondures
250-00636/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre la creació de la targeta T-Cultura per a
joves
250-00637/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre l’Institut Internacional de la Universitat
de les Nacions Unides per a l’Aliança de Civilitzacions
250-00638/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària de Gavà
250-00640/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre el tancament dels centres d’internament
d’estrangers
250-00642/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució de suport als afectats per la malaltia celíaca
250-00643/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.
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Proposta de resolució sobre la renovació dels membres del Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00645/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre la lluita contra l’accidentalitat laboral
250-00647/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00648/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de la vida i l’obra de
Joan Peiró en el setanta-cinquè aniversari de la seva mort
250-00650/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un tercer institut a
Tortosa
250-00651/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre la situació de la Casa Àsia amb relació
als incompliments del Govern
250-00652/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.
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Proposta de resolució sobre la integració dels treballadors amb
discapacitat
250-00653/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos
d’esquadra, els policies locals i els bombers
250-00654/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre la carretera C-14 entre Montblanc i
Solivella
250-00655/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.
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Proposta de resolució sobre la responsabilitat patrimonial de
l’Administració relativa a la seguretat privada derivada de la
Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
250-00656/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre la creació de l’Obrony Terytorialnej pel
Govern de Polònia
250-00658/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre el restabliment de totes les funcions
dels grups d’atenció a la víctima de les comissaries dels Mossos
d’Esquadra
250-00659/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.
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Proposta de resolució sobre el compromís de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals amb la igualtat de sexes
250-00660/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre els sensors del riu Sió
250-00661/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en
matèria de tabac
250-00662/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.
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Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00663/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos
d’Esquadra destinats a casos de violència masclista
250-00664/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre les cambres de comerç
250-00665/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.
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Proposta de resolució sobre la prevenció de l’ictus
250-00666/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.11.2016 al 28.11.2016).
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Proposta de resolució sobre la titularitat de les vies que es
construeixin al Vallès
250-00667/11
PRESENTACIÓ: MARC SANGLAS I ALCANTARILLA, JUNTAMENT AMB UN
ALTRE DIPUTAT DEL GP JS; HORTÈNSIA GRAU JUAN, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP CSP; SERGI SALADIÉ GIL, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP CUP-CC
Reg. 40759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Jordi Turull i Negre, president del Grup
Parlamentari de Junts pel Sí, Hortènsia Grau Juan, diputada, Marta Ribas Frias,
diputada, Sergi Saladié Gil, diputat, Mireia Boya e Busquet, presidenta, d’acord amb
el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la
Proposta de resolució sobre la titularitat de les vies que es construeixin al Vallès,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

Atès que el govern en funcions de l’Estat espanyol va publicar el passat 25 de
juny la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tramo Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60), popularment coneguda com quart cinturó, amb l’objectiu de «definir y comparar las diferentes alternativas de trazado, de
conexión y de explotación para el tramo de autovía considerado, a efectos de que el
estudio informativo sirva de base al expediente de información pública y al trámite
de evaluación de impacto ambiental, con objeto de poder seleccionar la alternativa
más adecuada» amb un cost de gairebé 1,9 milions d’euros.
Atès que l’estudi informatiu que es licita comprèn únicament territori de Catalunya i que, malgrat connectar vies de caràcter interregional i de competència estatal,
compleix funcions intercomarcals de mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha reclamat públicament mitjançant comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de data
28 de juny «que sigui Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per a resoldre
la mobilitat entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental».
Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat amb data 2 d’agost de 2016
ha licitat l’assistència tècnica per a la redacció del Pla específic de mobilitat al Vallès, amb la participació del propi Govern, dels Ajuntaments, de ciutadans i de representants de la societat civil que analitzarà la funcionalitat de les infraestructures
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viàries i ferroviàries existents i servirà per determinar i planificar com hauran de
ser en el futur.
Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 48 «Mobilitat i seguretat viària», punt 1, «Els poders públics han de promoure polítiques de transport i
de comunicació basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del
transport públic i la millora de la mobilitat [...]».
Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 140 «Infraestructures
del transport i de les comunicacions», punt 5, «Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de Catalunya,
i també la participació en la gestió de la xarxa de l’Estat a Catalunya, d’acord amb
el que estableix la normativa estatal. Aquesta competència inclou en tot cas: a) L’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de Catalunya. b) El
règim jurídic i financer de tots els elements de la xarxa viària dels quals és titular la
Generalitat. c) La connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya entre ells o amb altres infraestructures del transport o altres xarxes.»
Atès que la necessitat de la via amb la funcionalitat de descongestionar els trànsits des de la frontera francesa cap al centre d’una banda i d’una altra cap al llevant
i sud peninsulars, i a l’inrevés, al seu pas per la conurbació de Barcelona no està
fefaentment acreditada –com reiteradament ha posat de manifest, entre altres, la
Campanya Contra el Quart Cinturó des de 1992–, sobretot des de l’entrada en funcionament de l’Eix Transversal pel que es refereix al corredor central i per la inexistència de previsió per a la construcció del corredor litoral des de la frontera fins a
Granollers ni d’Abrera cap a Tarragona i més enllà i encara menys quan estan a punt
de caducar les concessions de l’autopista de peatge AP-7.
Atès que el vigent Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa un traçat indicatiu, però recull també un conjunt de traçats alternatius que van aparèixer en el
procés de consulta pública que cal estudiar en els informes previs.
Atesa la necessitat que es resolguin els problemes de mobilitat al nostre municipi i, en general, al Vallès, en benefici de la mobilitat de persones i mercaderies amb
origen i destí majoritàriament a la mateixa comarca o a les comarques veïnes.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Reclamar al Govern de l’Estat Espanyol anul·lar la licitació de la redacció de
l’estudi informatiu de la B-40 (Tram Terrassa-Granollers).
– Fer les oportunes accions polítiques i jurídiques per aturar la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tram Terrassa-Granollers
(enllaç AP-7/C-60).
– Reclamar de l’Estat espanyol la competència plena sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat al Vallès com es desprèn del vigent Estatut de Catalunya,
amb el corresponent finançament per a poder executar-les.
– Comptar amb els Ajuntaments i a convidar les entitats socials, entre elles a
la Campanya Contra el Quart Cinturó en el procés de redacció del Pla específic de
mobilitat del Vallès.
Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016
Marc Sanglas i Alcantarilla, Lluís Corominas i Diaz, diputats GP JS. Hortènsia
Grau Juan, Marta Ribas Frias, diputades GP CSP. Sergi Saladié Gil, diputat; Mireia
Boya e Busquet, presidenta, GP CUP-CC
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Proposta de resolució sobre la gestió i planificació de l’horari dels
trens accessibles del servei de rodalia
250-00668/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 40827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, 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 Proposta de resolució sobre la gestió
i planificació d’horaris de trens accessibles de rodalies, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

La Unió Europea a través de Estratègia Europea sobre discapacitat 2010-2020
ha reconegut que, en un entorn accessible i amb absència de barreres, les persones amb diversitat funcional milloren significativament les habilitats i l’autonomia
i incrementen la participació i l’autogestió en la vida diària i social, de manera que
s’eviten situacions de marginació i se’n redueix la dependència de tercers. També ha
reconegut que l’accessibilitat a l’entorn ofereix oportunitats de millora, perquè el fet
de dotar de condicions adequades els llocs de treball, les escoles, els establiments,
els comerços, els espais culturals, els transports, els productes i els serveis comporta
una major activitat productiva, especialment de renovació, d’innovació i de disseny,
i incrementa el nombre d’usuaris, persones que sense aquestes condicions de cap
manera no hi podrien participar.
Així doncs la promoció de la igualtat i l’autonomia plena de la diversitat funcional ha de constituir l’objectiu preferent de totes les administracions públiques i per
tant se n’ha de destacar un impuls en totes les accions necessàries per assegurar l’accessibilitat dels entorns, productes i serveis.
La utilització dels serveis de transport públic constitueix un element essencial
en aquest impuls, per beneficiar plenament de llur participació en l’economia i en la
societat. Tan és així que en la Llei 13/2014 sobre accessibilitat apareix tot un capítol
III destinat a l’accessibilitat dels mitjans de transport i on al seu article 19 apel·la a
les administracions públiques a vetllar «perquè el sistema de transport públic compleixi les condicions d’accessibilitat necessàries que permetin a totes les persones
de fer-ne ús amb seguretat, comoditat i autonomia, tenint en compte d’una manera
preferent les necessitats de les persones amb discapacitat, de la gent gran i d’altres
persones en situació de vulnerabilitat».
El servei de rodalies de la Generalitat és una peça clau en aquesta promoció de
l’autonomia de la diversitat funcional i ja s’han fet esforços per a la millora tan dels
trens, com de les estacions, malgrat tot s’entén que per poder viatjar en igualtat real
d’oportunitats s’hauria de poder triar i realitzar les mateixes activitats que la resta
de la ciutadania, és a dir: triar trajecte, data i hora, etc. però en aquests moments no
és possible perquè la totalitat de trens no disposa de combois adaptats.
Però tampoc existeix un horari fixe dels trens accessibles cosa que fa que les
persones amb diversitat funcional no puguin planificar itineraris i queden excloses
malgrat tot el trajecte i els equipaments estiguin adaptats. Si hi afegim a aquesta realitat, que el personal de les estacions no pot oferir aquesta informació amb antelació
efectiva, provoca que tot l’esforç realitzat, i no només l’econòmic, per aconseguir
l’accessibilitat de l’entorn, sigui envà. Cap ciutadana entra a una estació i espera un
tren que no sap quan passarà.
Atès que aquesta gestió d’horaris i planificació de les unitats de transport és
competència de la Generalitat de Catalunya,
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

1. Instar al Govern de l’Estat a augmentar el nombre d’unitats de transport que
compleixin les condicions d’accessibilitat necessàries a totes les línies de rodalies,
permeten que les persones amb diversitat funcional, la gent gran i d’altres persones
en situació de vulnerabilitat puguin viatjar amb autonomia, seguretat i comoditat.
2. Instar al Govern de la Generalitat, en tant el Govern de l’Estat augmenta el
nombre d’unitats, a gestionar i planificar un mínim d’unitats adaptades a les persones amb diversitat funcional proporcional a l’afluència de cadascuna de les línies de
rodalies.
3. Instar al Govern de la Generalitat, en tant el Govern de l’estat augmenta el
nombre de unitats, a gestionar i planificar els horaris dels trens accessibles atenent a
l’afluència de les línies de rodalies, fins i tot en caps de setmana i dies festius.
4. Realitzar una campanya de difusió i informació sobre l’accessibilitat d’esta
cions, línies i horaris accessibles en tots els sistemes de difusió utilitzats pel servei
de rodalies i d’informació dels transports públics.
5. Formar el personal sobre l’atenció a les persones amb diversitat funcional, tant
pel que fa al tracte com pel que fa a la utilització dels mitjans de suport i de totes les
alternatives disponibles en el cas de demandes d’assistència fetes per persones amb
diversitat funcional.
Palau del Parlament, 7 de noviembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i
Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00669/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 40870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal 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 Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV de Constantí a Vilaseca, al seu pas pel nucli urbà de Begues, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text
següent:
Exposició de motius

La Comissió d’Empresa i Coneixement va aprovar en data 22/09/2016 la Resolució 290/XI que, entre altres coses, reclamava el compliment dels acords de la
Comissió Tècnica establerta per trobar una solució a la línia de 220 kV ConstantíViladecans al seu pas per Begues.
En aquesta proposta de Resolució s’apostava com a solució el desplaçament de la
línia i es reclamava que Red Eléctrica de España redactés un nou document inicial
del projecte, així com la tramitació de l’estudi d’impacte ambiental.
Aquesta línia resulta especialment conflictiva en determinades zones urbanes al
seu pas per Begues i al llarg dels anys s’han manifestat diverses vegades les inquietuds de la població al respecte de la mateixa i s’ha reafirmat la voluntat municipal
de resoldre les problemàtiques derivades d’aquesta infraestructura elèctrica.
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Ja al 2005 REE va elaborar un estudi per al desplaçament en el que es destacaven determinats condicionants com altres línies que hipotecaven traçats alternatius,
les servituds per edificacions existents, els condicionants ambientals com les àrees
ZEPA protegides per la Xarxa Natura, o l’afectació de diverses àrees d’interès històric, agrícola, arquitectònic i arqueològic.
Tant és així que mai es va arribar a realitzar un estudi d’Avaluació d’Impacte
Ambiental i, presumiblement, quan es realitzi a petició de la resolució aprovada pel
Parlament de Catalunya, seguiran apareixent les mateixes dificultats.
En aquest context, doncs, és convenient recuperar treballs anteriors ja fets en relació a aquest tema:
1) L’octubre del 2009, REE va elaborar el projecte de modificació de la línia
elèctrica (documento comprensivo del proyecto de modificación de la línia aeria de
transporte de energía eléctrica a 220 kV Penedés-Viladecans) contemplant l’opció
del soterrament com la més viable des del punt de vista del seu impacte sobre el territori, opció refermada pel Departament de Medi Ambient en el seu escrit de data
14 de gener de 2010.
2) També el 2010, REE realitza el document Informe de alternativas de ubicación del apoyo PAS 438. Soterramiento parcial de la línea aérea de transporte de
energía eléctrica de simple circuito a 220 kV SE Penedés - SE Viladecans en el tramo 438-440).
3) El novembre del 2010, REE envia un nou escrit a l’Ajuntament de Begues
en relació al punt anterior, que fa referència als treballs de soterrament, al seu cost
aproximat i a l’alternativa adoptada. Citem un fragment a continuació:
«La longitud aproximada del tramo sería de unos 640 m en subterráneo y de 410
en aereo (232 m a un lado y 1787 al otro lado del trado subterraneo). El coste económico estimado (aproximado) sería de 2.500.000 €.»
4) El juliol de 2012, REE realitza el projecte constructiu Proyecto de construcción: acceso y plataforma para apoyo T-438 pas de a línea aérea de transporte de
energía eléctrica 220 kV SE Penedés - SE Viladecans. Aquest document entra a
l’Ajuntament de Begues el març de 2013.
Donat aquest informe i valorades les alternatives es va optar, conjuntament amb
el municipi, pel soterrament de la línia, i es va acordar iniciar l’actuació en una primera fase corresponent al tram de Begues Parc.
Degut a aquest principi d’acord, l’Ajuntament de Begues aprova l’abril del 2011
la modificació puntual número 17 del Pla General d’Ordenació Municipal per adaptar-lo a l’esmentat soterrament. El 2011, l’Ajuntament de Begues tenia pressupostada una partida per a iniciar el soterrament de 1.237.176,86 € així com el compromís
d’ICAEN en l’aportació de 1.000.000 €.
Malgrat tot, en data d’avui el projecte de soterrament es troba aturat degut a la
manca de disponibilitat pressupostària.
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) Incorporar en la redacció del nou document inicial a què fa referència el punt a)
de la Resolució 290/XI, i a l’estudi d’impacte ambiental a què fa referència el
punt c), totes les opcions, inclosa l’opció del soterrament.
2) Col·laborar amb l’ajuntament de Begues per impulsar un procés participatiu
amb l’objectiu de valorar totes les opcions per resoldre la problemàtica de la línia de
220 kV al seu pas per Begues.
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3) Promoure una consulta popular per decidir la millor opció, un cop finalitzades
totes les fases del procés participatiu.
Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de
gènere en les convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca
250-00670/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 40892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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
per incloure la clàusula d’equilibri de gènere a les convocatòries d’ajuts en Suport
als grups de Recerca, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa
i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

Cada tres o quatre anys la Generalitat convoca ajuts en Suport als Grups de Recerca (convocatòria SGR).
A la convocatòria de 2009, el punt 9 d’avaluació i selecció, incloïa un apartat g,
referit a la igualtat entre dones i homes que deia així: «Es tindrà en compte l’equilibri de gènere en el si del grup de recerca i la presència d’un investigador o d’una
investigadora júnior que actuï com a persona coordinadora en formació, que tingui
delegades algunes atribucions de l’investigador o la investigadora coordinador del
grup de recerca.»
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) també mencionava la necessitat de vetllar per l’equilibri de gènere: «L’establiment de la composició equilibrada pel que fa a gènere dels grups com un dels criteris de valoració en
l’avaluació dels grups de recerca de la convocatòria SGR-DGR l’any 2009.»
A la convocatòria del 2014 aquests paràgrafs van desaparèixer i únicament va
quedar el compromís que «l’AGAUR vetllarà a fi que a la comissió de selecció hi
hagi paritat».
Atès que la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en
el seu article 28, referit a Universitats i recerca diu:
2. Per a complir l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en l’àmbit universitari i de la recerca, les universitats han de a) potenciar el treball de les
dones investigadores i llur participació en els grups de recerca i fer visibles llurs
aportacions en els àmbits científics i tècnics.
3. Les universitats, els centres d’estudis superiors i els centres i institucions de
recerca catalans han de a) garantir la igualtat efectiva de dones i homes en la carrera
docent i en la carrera investigadora.
Considerant també dades com les següents: Pel període 2014-2016 s’han reconegut 1652 grups de recerca amb 23.000 membres (46,5% dones, 53,5% homes),
13.898 dels quals són doctors (41.5% dones, 58,5% homes), però només un 25% són
liderats per dones.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Recuperar el paràgraf següent: «Es tindrà en compte l’equilibri de gènere
en el si del grup de recerca i la presència d’un investigador o d’una investigadora
júnior que actuï com a persona coordinadora en formació, que tingui delegades algunes atribucions de l’investigador o la investigadora coordinador del grup de recerca», tota vegada que amb aquesta precisió s’aconsegueix que les dones tinguin
més visibilitat i pes dins d’un grup de recerca i s’aconsegueix donar tasques de
responsabilitat i visibilitat als joves del grup.
Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta,
GP CSP

Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial
entre dones i homes en el món laboral
250-00671/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 41049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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
per conèixer la bretxa salarial entre dones i homes en el món laboral, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent:
Exposició de motius

L’edició de 2015 de l’Informe Mundial sobre Salaris de la OIT revela que la disparitat salarial entre dones i homes no es redueix sinó que tendeix a fer-se més gran.
Segons l’informe del 8 de març a propòsit de les condicions de vida i treball de
les dones de Catalunya, les dones cobren una quarta part menys de la mitjana salarial anual dels homes. El 2013 la bretxa a Catalunya era del 25,1% l’any segons les
dades de la darrera Enquesta d’Estructura Salarial, publicada el 2015.
Atès que la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes,
s’ocupa de la igualtat en el món laboral i queda reflectit en l’article 32:
Article 32. Promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en
l’àmbit laboral
3r. Incorporar la igualtat d’oportunitats de dones i homes en els processos de
selecció, la classificació professional, la valoració dels llocs de treball, les retribucions i la promoció professional.
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:
1. A presentar anualment un informe sobre l’evolució de la bretxa salarial per
raons de gènere a les empreses catalanes.
2. Recuperar la Direcció General d’Igualtat en el treball dins del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
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3. Dotar-la de contingut i pressupost.
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta,
GP CSP

Proposta de resolució sobre el coneixement i la correcció de la
bretxa salarial entre dones i homes en el sector públic
250-00672/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 41050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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
per conèixer i subsanar la bretxa salarial entre dones i homes en el sector públic, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent:
Exposició de motius

L’edició de 2015 de l’Informe Mundial sobre Salaris de la OIT revela que la disparitat salarial entre dones i homes no es redueix sinó que tendeix a fer-se més gran.
Segons l’informe del 8 de març a propòsit de les condicions de vida i treball de
les dones de Catalunya, les dones cobren una quarta part menys de la mitjana salarial anual dels homes. El 2013 la bretxa a Catalunya era del 25,1% l’any segons les
dades de la darrera Enquesta d’Estructura Salarial, publicada el 2015.
Atès que la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes,
s’ocupa de la igualtat salarial en el sector públic tal com queda reflectit en l’article 16:
Article 16. Polítiques d’igualtat efectiva de dones i homes en la funció pública
5. Els poders públics han de fer periòdicament una anàlisi de llocs de treball per
a valorar el grau de compliment del principi d’igualtat de retribució de dones i homes, i prendre les mesures correctores per a eradicar les diferències salarials.
Article 32. Promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en
l’àmbit laboral
3r. Incorporar la igualtat d’oportunitats de dones i homes en els processos de
selecció, la classificació professional, la valoració dels llocs de treball, les retribucions i la promoció professional.
Per tots aquests motius, Catalunya Sí que es pot presenta la següent:
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:
1. A presentar anualment un informe sobre l’evolució de la bretxa salarial per
raons de gènere entre els empleats públics de la Generalitat.
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta,
GP CSP
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Proposta de resolució sobre les escoles de música
250-00673/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 41071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, 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 les escoles de
música, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el
text següent:
Exposició de motius

La música forma part de la nostra cultura i el seu ensenyament és fonamental per
a tenir un aprenentatge holístic i de qualitat. Hi ha estudis que demostren el beneficis per al cervell d’estudiar música i que això repercuteix en una millora del rendiment cognitiu en tots els aspectes.
La música aporta uns valors a l’educació dels infants com ara interrelació social i
sentiment de grup, desenvolupament de les emocions, desenvolupament integral del
llenguatge expressiu, desenvolupament de les destreses motrius, estímul de la imaginació, treball de l’organització espacial i millora de capacitats de la intel·ligència.
Al nostre sistema educatiu, l’ensenyament musical i la resta d’ensenyaments artístics no tenen la importància i el reconeixement que mereixen i, per això, és tan
important el paper que fan les escoles de música.
Les escoles municipals de música formen part d’un serveis públics compromesos amb l’entorn i esdevenen agents actius a l’hora de promoure una societat més
participativa i cohesionada. Malgrat això, des de 2011 ha anat baixant la quantia de
les seves subvencions als pressupostos d’Ensenyament fins arribar als 0 euros dels
exercicis pressupostaris de 2013, 2014 i 2015 la qual cosa fa que tot el pes del finançament recaigui sobre els ajuntaments i les famílies. Això provoca un encariment
que fa que menys alumnes puguin gaudir d’aquest aprenentatge i, com sempre, són
els fills de famílies desafavorides socioeconòmicament els que no poden accedir-hi,
la qual cosa atenta contra la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Reconèixer la tasca fonamental que desenvolupen les escoles municipals de
música i dansa i els conservatoris així com reconèixer l’esforç dels ajuntaments per
tal de mantenir l’oferta pública d’aquest ensenyaments.
2. Consensuar amb els ajuntaments el correcte finançament de les escoles municipals de música i dansa i els conservatoris amb l’objectiu de garantir la continuïtat
d’aquests ensenyaments.
3. Garantir una partida pressupostària als pressupostos de la Generalitat, començant per l’any 2017 i de forma progressiva, que s’apropin cada cop més als estàndards europeus en aquesta matèria (1,3%).
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada; GP C’s
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Proposta de resolució sobre les visites virtuals en l’assistència
sanitària
250-00674/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 41182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, 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 les visites virtuals
a l’assistència sanitària, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut,
amb el text següent:
Exposició de motius

Darrerament s’ha instaurat la pràctica de programar una visita virtual amb l’especialista per part del metge de família o pediatre com a requisit previ a la visita
presencial en l’Atenció Sanitària. En alguns llocs s’està exigint que els especialistes
realitzin una visita virtual abans de decidir si veuen o no els pacients, de manera
que, per mitjà de la valoració prèvia del facultatiu de primer nivell o amb el suport
de recursos gràfics, l’especialista opta per programar una visita física, aconsellar un
tractament al metge de primària o sol·licitar una exploració complementària, sense
haver tingut cap contacte amb el pacient.
L’organització considera que es tracta d’una pràctica «no exempta de risc» perquè, per una part, el metge especialista es veu forçat a «emetre un judici clínic a partir d’elements telemàtics que poden resultar incomplets o insuficients», i, per altra, el
facultatiu d’atenció primària «ha d’assumir el tractament i seguiment d’una patologia per a la qual no disposa de recursos humans i materials suficients», generant una
sobrecàrrega assistencial «insuportable». Aquesta situació, afegeix, «incrementa les
possibilitat de cometre un error i comprometre la seguretat del pacient».
Les darreres documentacions al respecte de la Declaració sobre les Responsabilitats i Normes Ètiques en l’Ús de la Telemedicina de l’Associació Mèdica Mundial,
afirmen que «el metge té llibertat i completa independència per decidir si utilitza o
recomana la telemedicina per al seu pacient» i que la decisió ha de basar-se en el que
resulti més beneficiós per a la seva salut.
A més a més, aquest mitjà de comunicació no està exempt de problemes legals,
perquè el pacient no va a la visita del metge especialista i queda tota l’activitat reduïda al que pugui constar a l’historial clínic. També es coneixen casos de metges
especialistes que deneguen virtualment visites sense arribar a atendre als pacients,
transferint la responsabilitat al metge de família. De fet, la indicació de la derivació
no es pot reduir exclusivament als protocols, perquè el deure d’assistència també ha
de recollir qualsevol situació en la que un metge es declari incompetent o consideri
que és un altre especialista qui millor pot resoldre una situació, i això és difícilment
explicable en un full de derivació.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Reconèixer les visites virtuals com una visita a tots els efectes, tant de temps,
com de forma i d’espai per poder resoldre la consulta.
2. Que la visita virtual no sigui un requisit previ a la programació d’una visita a
l’atenció especialitzada.
3. Qualsevol consulta realitzada per un metge ha de tenir resposta escrita a la
Història Clínica del pacient, on ha de constar el metge que la respon, el dia que ho
fa i les indicacions que dóna.
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4. No admetre les denegacions de visites sense atendre als pacients presencialment.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Montcada i Reixac
vint-i-quatre hores al dia
250-00675/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 41195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par
lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la reobertura del
CAP de Montcada 24 hores al dia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

L’any 2011 la Generalitat suprimia l’atenció de casos urgents de matinada en 46
ambulatoris locals. Aquesta decisió que es va emmarcar dins del Pla de reordenació d’urgències nocturnes. Un dels afectats per aquesta retallada, va ser el CAP de
Montcada i Reixac, que ara compleix cinc anys de tancament a mitjanit. Des de llavors, tant la Federació d’Associació de Veïns de Montcada i Reixac, els usuaris, com
els seus professionals s’han mobilitzat per recuperar l’obertura 24 hores.
Així mateix, el tancament preocupa, no solament per l’evident falta d’atenció
directa als Ciutadans que allí resideixen, sinó que com en altres llocs on s’ha retirat l’obertura dels centres a les nits, les farmàcies de guàrdia han desaparegut i han
minvat els ambulàncies que presten servei.
La solució a la zona no pot passar per enviar als pacients al Centre d’Urgències
d’Atenció Primària de Ripollet o al de les Casernes de Sant Andreu (Barcelona), especialment quan són nens o ancians amb problemes de transport o mobilitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Obrir el Centre d’Atenció Primària de Montcada 24 hores al dia i 365 dies
l’any.
2. Fer una acció per garantir l’obertura d’una farmàcia de guàrdia 24 hores a la
zona.
3. Garantir un bon funcionament del servei d’ambulàncies a la zona de Montcada, mantenint criteris d’equitat territorial.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, GP C’s
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Proposta de resolució sobre la Taula Nacional de la Infància de
Catalunya
250-00676/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 41196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de la Infància, amb el text següent:
Exposició de motius

En els últims anys la situació dels infants a Catalunya presenta importants dèficits en molts i diferents àmbits.
Així doncs, veiem dades sobre desigualtat d’oportunitats entre els infants catalans alarmants i preocupants.
Es qüestiona el sistema de protecció a la infància degut a la aparició de nombrosos casos on s’ha posat en evidencia que la protecció dels infants tutelats tampoc
està garantida en aquests moments i de forma eficient per part de l’administració.
Del Pacte Nacional per la Infància va néixer la necessitat de crear una Taula
Nacional de la Infància de Catalunya. D’aquesta taula, dels seus debats i dels seus
avenços poc coneixem qui no formem part d’ella.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Publicar en el portal de Transparència del Govern de la Generalitat les actes
de les reunions de la Taula Nacional de la Infància a Catalunya, constin els participants, les conclusions i les mesures concretes en forma de demanda als diferents
departaments que surtin del treball d’aquesta taula amb el corresponent calendari
previst per la seva implantació.
2. Obrir la participació al Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya a
entitats més representatives de la societat civil que es dediquin a la infància i l’adolescència en tots els seus àmbit i oferir la participació a tots els partits polítics representats al Parlament de Catalunya.
3. Publicar a la web del departament corresponent la Memòria anual de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya corresponent a l’any 2015 i la planificació
anual de l’any 2016 abans de que finalitzi el present període de sessions.
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, Portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Proposta de resolució sobre les pensions dels creadors
250-00677/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 41303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat 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 pensions a
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creadors, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text
següent:
Exposició de motius

La cultura, més enllà de fomentar l’esperit crític, la igualtat d’oportunitats i l’enriquiment personal i col·lectiu, també representa una gran oportunitat d’impuls, creixement econòmic i creació d’ocupació. Es tracta d’un sector determinant pel canvi
de model de creixement que té en el talent, el coneixement i la creativitat els seus
principals fonaments.
Aprofitar aquest excepcional i privilegiat potencial exigeix posar l’accent i oferir
justes garanties pel treball dels artistes, creadors i treballadors de la cultura. Sense
unes condicions justes, adequades a la seva realitat i amb garanties eficaces per al
desenvolupament de la seva activitat, no serà possible el desenvolupament de les indústries creatives i culturals.
Així doncs, la tasca creativa en totes les seves vessants ha de ser reconeguda i
ha de disposar d’unes condicions dignes i justes. La vida laboral d’artistes i creadors sol ser precària, marcada estructuralment per la intermitència i la informalitat.
Les fórmules definides en el règim de cotització no s’adapten correctament a la seva
realitat professional i productiva. Si el creador i l’autor no gaudeixen d’una adequada regulació de la seva activitat laboral a l’hora d’obtenir una pensió justa, aquesta
encara resulta més precària en el pas efectiu cap a la jubilació, molt penalitzada en
aquest moment.
Des de 2012, i en base a una interpretació molt restrictiva, quan no equivocada,
de la legislació de la Seguretat Social efectuada pel Govern d’Espanya, qualsevol
professional de la creació major de 65 anys ha d’optar entre les següents opcions:
cobrar la seva pensió, renunciant aleshores a percebre una retribució pels seus cursos, articles, conferències i als drets d’autor que la seva obra genera, si amb això supera en ingressos l’import anual del salari mínim interprofessional; o renunciar a la
pensió per poder continuar la seva tasca creativa i seguir rebent els drets d’autor que
legítimament li corresponen.
Es produeix tanmateix un tracte diferenciat, quan no discriminatori, en l’aplicació de les normes de Seguretat Social sobre la pensió de jubilació en funció de
l’origen de les rendes o ingressos que poden ser compatibles amb la percepció de la
pensió.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Requerir al Govern de l’Estat a adoptar una aplicació adequada de la normativa de la Seguretat Social pel que fa a la compatibilitat de les pensions, sense diferenciacions en funció de l’origen de les rendes, que faci possible la compatibilitat de la
percepció de pensions amb els rendiments del treball derivats de l’activitat creativa,
evitant que s’exigeixi als creadors que elegeixen entre continuar mantenint una vida
intel·lectualment activa o la pensió de jubilació.
2. Requerir al Govern de l’Estat a que, mentrestant, procedeixi a la paralització
de tots els expedients oberts fins ara.
3. Requerir al Govern de l’Estat a obrir un procés de diàleg amb sindicats, organitzacions representatives del sector i entitats de gestió dels drets d’autor, que permeti l’elaboració d’un Estatut de l’Artista i del Creador.
Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC
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Proposta de resolució de suport als drets civils i polítics de la
població kurda de Turquia en l’àmbit municipal
250-00678/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC, GP JS, GP CSP, GP C’S, GP SOC, GP PPC
Reg. 41304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Carles Riera Albert, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Marta Rovira i Vergés, portaveu, Adriana Delgado i Herreros, diputada del Grup Parlamentari de Junts
pel Sí, Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana
Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Alícia Romero Llano,
diputada, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista,
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de suport
als drets civils i polítics de la població kurda de Turquia, en l’àmbit municipal, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:
Exposició de motius

El dimarts 25 d’octubre de 2016 a les nou del vespre la policia turca ocupava
l’ajuntament d’Amed / Diyarbakir. Fruit d’aquesta actuació, van ser arrestats per
la policia turca els coalcaldes de Diyarbakir Gültan Kisanak i Firat Anli, escollits
democràticament el març de 2014. La Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i
Alcaldes, mitjançant sengles comunicats públics, han ja observat amb preocupació
aquesta situació
Gültan Kisanak va ser detinguda just després d’aterrar a l’aeroport de Diyarbakir, tornant d’Ankara, mentre que Firat Anli va ser detingut a casa seva, al centre de la ciutat de Diyarbakir. Les cases dels dos coalcaldes van ser envaïdes per la
policia a les nou del vespre durant dues hores i mitja. L’ajuntament de Diyarbakir
va ser bloquejat per la policia, que va començar un registre a les nou del vespre impedint que cap dels treballadors de l’ajuntament, inclosos els advocats, poguessin
entrar a l’edifici.
Diyarbakir, és la capital de la regió kurda de Turquia, i el municipi de Diyarbakir
és la institució municipal més important governada pel HDP - Partit de la Democràcia i dels Pobles. Gültan Kisanak és també co-presidenta de la Unió de Municipis
del Sud-est d’Anatòlia (Gabb), que és una associació municipalista que inclou 106
municipis.
Arrel de les detencions de Kisanak i Anli, també hi ha hagut diferents detencions
al poble turc, en especial dones, que es manifestaven pacíficament com a símbol de
protesta d’aquests actes il·legals i anti-democràctics.
Aquest atac als càrrecs electes kurds i turcs no és un fet nou a Turquia. A dia
d’avui, 22 coalcaldes electes estan empresonats, i 33 més han estat inhabilitats.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el Grup Parlamentari de
Catalunya Sí que es Pot, el Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari
Socialista i el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupació per aquests fets, i afirma
que la resolució dels conflictes polítics cal que es basi sempre en el respecte als drets
humans individuals i col·lectius, així com als drets civils i polítics de les persones i
els pobles, inclosos els dels seus legítims representants democràtics.
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-CC.
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Adriana Delgado i Herreros, diputada, GP JS.
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP. Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s. Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC. Josep
Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC

Proposta de resolució sobre el suport als malalts de Crohn i colitis
ulcerosa
250-00679/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 41391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat 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 el suport als malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

L’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU), junt
amb la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, porten a terme des de l’any 2013 el projecte «No Puc Esperar», pensat per a totes aquelles persones que per algun problema mèdic, no contagiós, han d’utilitzar urgentment un lavabo.
Les persones afectades per les malalties de Crohn o per Colitis Ulcerosa tenen la
necessitat contínua i imprevisible d’anar al lavabo, afectant directament la seva qualitat de vida, en tant que sortir de casa, fer petits desplaçaments o gaudir d’una vida
social pot convertir-se en un problema si no tenen localitzat un lavabo a prop. Per
tal de donar resposta a aquesta necessitat, el projecte «No Puc Esperar» facilita que
els metges i metgesses de les unitats d’atenció de la malaltia inflamatòria intestinal
(MII) i els serveis de l’Aparell Digestiu dels hospitals col·laboradors lliurin als pacients una targeta anònima que els hi permet accedir als lavabos de centres públics
i establiments privats adherits al projecte.
Segons l’ACCU, actualment existeixen 17 hospitals, 3 Consells Comarcals, 68
ajuntaments i la Diputació de Barcelona que hi col·laboren en el projecte, el què ha
propiciat que més de 1.200 lavabos arreu del territori estiguin avui dia a disposició
dels malalts.
Amb la voluntat de millorar el coneixement de la malaltia i d’incrementar el número de lavabos adherits, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Mostra el seu suport a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa
(ACCU Catalunya) i al seu projecte «No Puc Esperar».
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2. Insta el Govern a que, a partir dels objectius del projecte «No Puc Esperar»,
s’endegui un conveni de col·laboració amb l’Associació ACCU Catalunya que permeti incorporar tots els lavabos dels centres i equipaments públics de la Generalitat
de Catalunya al projecte, en els terminis que ambdues parts considerin oportuns.
3. Insta el Govern a portar a terme campanyes de sensibilització i divulgació sobre la malaltia de Crohn i la Colitis Ulcerosa als mitjans de comunicació públics de
la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de
Santa Coloma de Gramenet
250-00680/11
PRESENTACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, GP C’S; RAÚL MORENO
MONTAÑA, GP SOC; MARTA RIBAS FRIAS, GP CSP; FERNANDO SÁNCHEZ
COSTA, GP PPC; GABRIELA SERRA FREDIANI, GP CUP-CC, PORTAVEUS
A LA CASF
Reg. 41408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les
residències i centres de dia a Santa Coloma de Gramenet, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

A Santa Coloma de Gramenet, el 19,43% de la població té més de 65 anys, amb
un índex d’envelliment del 123% i d’un sobreenvelliment de l’11%. En xifres absolutes parlem d’un total de 22.733 persones que necessiten o necessitaran en els propers
anys accedir als diferents recursos assistencials i residencials als què tenen dret.
Per tal de donar resposta a part de la demanda actual, Santa Coloma de Gramenet disposa de 474 places de residència, de les quals 165 són públiques, ubicades a la
residència Ramón Berenguer, i 269 places privades i 40 de concertades distribuïdes
entres les 6 residències privades de la ciutat.
Pel que fa als centres de dia, la ciutat només disposa d’oferta privada, amb un
total de 58 places concertades i les 66 privades.
L’augment de l’esperança de vida i l’envelliment de la població requereix de mesures urgents per garantir els serveis residencials i fer front a l’augment de les situacions de dependència entre la gent gran, pel que fa al tipus de prestacions i serveis
recollits a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials i a la cartera de serveis
corresponent.
En aquests moments, la llista d’espera per accedir a l’única residència pública
de la ciutat és superior als quatre anys, i l’oferta de places concertades és clarament
insuficient per l’actual demanada. A més, la reducció de les prestacions vinculades
a residència dels darrers anys no fa més que complicar l’accés d’una bona part de la
població a les places concertades.
Per tal de donar solució a aquesta situació, des de l’any 2011, l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet porta reclamant al Govern de la Generalitat l’obertura
del centre de dia públic de la residència Ramon Berenguer. Darrerament, al mes de
març del 2016, i en resposta a la pregunta parlamentària 314-01017/11, la conselleria
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de Treball, Afers Socials i Famílies canvia l’ús de l’espai reservat per al centre de
dia i el destina a activitats per als residents, sense cap altra alternativa a la necessitat
expressada per l’Ajuntament.
Per aquests motius, presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Ampliar el nombre de places públiques de residència per a la gent gran a la
ciutat de Santa Coloma de Gramenet.
2. Obrir de manera immediata, tal com s’ha manifestat en reiterades ocasions en
aquest Parlament des del 2014, el Centre de Dia públic per a Gent Gran ja construït
a la residència pública Ramón Berenguer de Santa Coloma de Gramenet.
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, GP C’s; Raúl Moreno Montaña, GP SOC; Marta Ribas
Frias, GP CSP; Fernando Sánchez Costa, GP PPC; Gabriela Serra Frediani, GP
CUP-CC, portaveus a la CASF

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre el
tecnoestrès
250-00681/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 41431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament
del Parlament, presenten la Proposta de resolució les mesures per combatre el «Tecnoestrès», per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb el text
següent:
Exposició de motius

La tecnologia ha envaït gran part de la nostra vida. Tenim la possibilitat d’estar
connectats les 24 hores del dia mitjançant multitud de dispositius. Sens dubte, la revolució tecnològica ha vingut per quedar-se, i cal analitzar les seves implicacions en
les diverses vessants on ha impactat.
Un d’elles és el món de treball. L’exposició continuada a l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, com internet, la telefonia mòbil, els ordinadors portàtils, PDA’s, tablets... pot generar un nou tipus d’estrès anomenat «tecnoestrès». Aquest fenomen suposa la connexió constant a les noves tecnologies, produint
ansietat i dependència envers els estímuls tecnològics. Les patologies més associades solen ser la fatiga, estrès, dificultats de concentració i pèrdua de memòria, problemes musculars... esdevenint un efecte psicosocial negatiu en el món del treball.
Dins del fenomen del tecnoestrès, podem diferenciar tres modalitats diferenciades: la tecnoansietat (per exemple, por o rebuig injustificat a la tecnologia), la tecno
fatiga (com pot ser l’esgotament mental, degut a la sobrecàrrega informativa) i la
tecnoaddicció (ús continuat i compulsiu de les noves tecnologies).
Les noves maneres de treballar han provocat canvis en l’organització laboral,
modificant les maneres de comunicar-se dins l’empresa, les relacions interpersonals,
el contingut de les tasques a desenvolupar així com els ritmes de treball, influint directament en les condicions laborals. Totes aquestes variacions poden actuar com
una font potencial d’estrès amb afectació sobre la salut dels treballadors i treballadores.
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L’ús desmesurat i constant de les noves tecnologies en el treball, els temps insuficients de descans durant la jornada laboral (que impedeixen desconnectar tecnològicament) i l’ús cada cop més freqüent de les tecnologies no només en l’àmbit
laboral, sinó també en l’entorn domèstic i social, han conformat aquest nou trastorn
del segle xxi.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
a) Desenvolupar una campanya informativa en l’àmbit laboral sobre el «tecnoestrès» i les seves conseqüències per la salut.
b) Potenciar, mitjançant l’activitat de l’Institut Català de Seguretat i Salut, el coneixement i l’estudi del «tecnoestrès», així com l’estudi i la difusió de les mesures
oportunes per combatre’l.
c) Adoptar les mesures preventives necessàries per minimitzar els efectes de
l’exposició al tecnoestrès, garantint unes condicions de treball segures també en l’ús
tecnològic.
d) Incentivar la formació dels i les treballadores en mesures preventives de caràcter individual per incidir en la generació de noves habilitats i competències, així
com en les actituds davant els canvis tecnològics.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa
secundària de regadiu del canal Segarra-Garrigues
250-00682/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 41570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado 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 el desarrollo
de la red secundaria de regadío del canal Segarra Garrigues, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori o la que corresponda, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Durante los tres últimos años el régimen pluviométrico en el campo de Lleida
ha tenido valores inferiores a lo normal, lo que ha supuesto una pérdida anual promediada del 45% en la producción de aceitunas y un 40% de los almendros. Según
declaraciones de la consellera de Agricultura el desarrollo de la red secundaria del
regadío del Segarra Garrigues tiene lugar bajo unos criterios de demanda por sectores, habiendo establecido la Generalitat un mínimo de propietarios adheridos del
70% (en cada sector) para que se inicien las obras.
Este es un sistema porcentual que históricamente no se había utilizado, la práctica habitual era posibilitar el riego, provocando un efecto llamada y la adhesión gradual de los propietarios. En el peor de los escenarios, lo máximo que se ha utilizado
como cifra mínima para ejecutar las obras, fue del 55% en el canal de Maldà. La
cifra del 70% es nueva y excesiva, teniendo en cuenta la trama social del territorio
y el proceso de relevo generacional.
La disponibilidad de agua minimiza los riesgos climáticos y permite encarar
nuevos proyectos de cultivos destinados a empresas transformadoras que ya han
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manifestado su interés por la adquisición de cosechas específicas, pero que lógicamente necesitan producciones garantizadas, extremo que sin el riego no es asumible.
Pero es destacable la paralización de las obras de esta infraestructura, incluso
cumpliendo los requisitos establecidos a tal efecto. Y debe señalarse igualmente que
el Govern destina 800.000 € anuales al mantenimiento de balsas, bombas y demás
elementos, los cuales se estropean más por el no uso, que por el uso.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Finalizar a la mayor brevedad las obras en el sector 7 del Canal Segarra Garrigues, en todas aquellas actuaciones que sean competencia de la Generalitat.
2. Disminuir, en un porcentaje no inferir al 50%, el requisito de mínimo de propietarios adheridos al riego, con el objetivo de que el Govern pueda desarrollar las
obras pendientes en todos los sectores afectados.
Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP C’s

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Cardener, de Sant
Joan de Vilatorrada
250-00683/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 41574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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 la
secció Institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:
Exposició de motius

La SINS Cardener va ser creada oficialment el 2012 per donar resposta a una situació de saturació d’alumnat d’ESO al fins llavors únic centre d’educació secundària del municipi, l’Institut Quercus.
En data 28 de juny del 2012 el Ple de la Corporació va aprovar la proposta de
cessió al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de l’edifici del
C/ del Sol, 13 per a ubicar-hi un nou centre d’educació secundària: la Secció d’Institut de Sant Joan de Vilatorrada.
El 22 de juliol del 2013 es va publicar la resolució ENS/1528/2013 de canvi de
nomenclatura d’aquest centre pel de Secció d’Institut Cardener (en endavant SINS
Cardener). L’edifici que ocupa la SINS Cardener és el mateix on s’ubicava l’antiga
Escola del Carme, que al llarg dels anys ha estat també de forma provisional i per
necessitats d’espais educatius Escola Joncadella i Escola Ametllers. Es tracta d’un
edifici de més de 40 anys al qual al llarg d’aquest temps s’hi han anat realitzant algunes reformes i ampliacions segons les necessitats de cada moment.
En tractar-se llavors a una situació d’urgència es van cedir les instal·lacions malgrat l’antiguitat de l’edifici i que aquest edifici va ser concebut per acollir-hi alumnat
de primària.
Les feines d’adequació de l’edifici per poder iniciar l’activitat educativa del centre el setembre del 2012 les van portar a terme les mares i pares de l’alumnat juntament amb l’equip docent i amb el recolzament de l’Ajuntament. Cada estiu, quan ha
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estat necessari, els pares, mares i el mateix alumnat han contribuït a arreglar desperfectes o mancances del centre.
Així mateix, pel curs 2015-2016 el Departament d’Ensenyament va construir
dues aules noves i va adequar un nou porxo.
Aquest curs 2016-17, el Departament ha atorgat una tercera línia educativa a 1r
d’ESO degut a la demanda de preinscripcions. Això es tradueix en tres aules de 30
alumnes cadascuna en aquest nivell.
Degut a aquest increment d’alumnat, i per dotar de més i millors espais de treball, el Departament ha instal·lat un mòdul prefabricat al pati i ha dividit una aula
antiga per gaudir de dos espais enlloc d’un. Això, comporta, inevitablement, pèrdua
d’espai de pati.
Aquests arranjaments, necessaris per encabir l’alumnat, només solucionen el
problema d’espai aquest curs però no resolen el problema de fons i les mancances
del centre. És un edifici antic i que no disposa dels suficients espais interiors i exteriors per encabir l’alumnat en condicions.
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada disposa d’un terreny a l’entrada sud
del municipi, confrontant amb el terme de Manresa, amb classificació del sòl com
a urbanitzable i amb clau urbanística de sistema d’equipaments públics. Aquest sòl
municipal està inclòs dins el sector Canigó i té una àrea de 8296,6 m2.
L’any 2010 es va traslladar als Serveis Territorials d’Educació la petició de construcció d’un nou institut al municipi i quines eren les característiques del terreny
que faria falta.
L’abril del 2010 els Serveis Territorials van adreçar a aquest Ajuntament un document on es relacionava la documentació que calia aportar per poder dur a terme
la cessió de terrenys.
A dia d’avui hi ha pendents dos punts importants per a poder cedir els terrenys
al Departament, com són el soterrament d’una línia de mitja tensió i l’aplanament
de l’espai.
El novembre del 2010 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada i el propietari d’uns terrenys adjacents per tal de portar a terme el
projecte de soterrament d’un tram de línia de mitja tensió amb un repartiment de
costos de 46,49% i 53,51% respectivament, entre d’altres compromisos. Aquest conveni no prospera ja que l’esmentat propietari dels terrenys adjacents demana de no
participar-hi ja que les perspectives posades en el seu terreny no fructificaran i que,
a més, té el compromís de la companyia elèctrica de que la línia elèctrica podrà anar
volada pel seu terreny.
Davant les actuals necessitats educatives de secundària, i un cop transcorreguts
quatre cursos des de la cessió inicial de l’edifici del C/ Sol per a ubicar-hi la SINS,
aquest Ajuntament ja ha previst i disposa d’una partida pressupostaria per fer front
a l’aplanament i trasllat de la línia per alliberar de càrregues urbanístiques el terreny
per poder-ne fer la cessió corresponent al Departament d’Ensenyament.
A dia d’avui, han transcorregut ja quatre cursos escolars, de manera que la primera promoció d’alumnat que va acollir la SINS Cardener ja ha finalitzat l’etapa de
l’Educació Secundària Obligatòria. La SINS s’ha consolidat com a centre de secundària del municipi, ha fet possible una oferta diversa de models educatius per cursar
la secundària.
Tenint en compte l’actual situació dels cicles de primària al municipi, la necessitat d’un segon centre de secundària al municipi ha deixat de ser conjuntural d’un
curs, perdura al llarg dels cursos i es pot considerar estructural.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada del passat 29 de setembre
de 2016 va aprovar per unanimitat una moció en la que es reclama al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat la construcció de un nou edifici al municipi per a
la SINS Cardener que permeti que l’alumnat cursi la seva etapa d’educació secundària en unes instal·lacions dignes, segures i en condicions adequades. Petició realit46
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zada també en diverses ocasions per part de l’Associació de Mares i Pares i l’equip
directiu del centre.
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) Iniciar la redacció del projecte de nou edifici de la SINS Cardener a Sant
Joan de Vilatorrada que permeti disposar d’unes instal·lacions dignes, segures i
adequades.
2) Acordar i comprometre’s amb l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada,
l’equip directiu del SINS Cardener i l’AMPA, un calendari clar de redacció del projecte i construcció del nou edifici que contempli la incorporació de la construcció
del nou edifici en el Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a 2017.
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

Proposta de resolució sobre la defensa dels càrrecs electes a
Turquia
250-00684/11
PRESENTACIÓ: JORDI SENDRA VELLVÈ, GP JS; SUSANA BELTRÁN GARCÍA,
GP C’S; FERRAN PEDRET I SANTOS, GP SOC; JOAN JOSEP NUET I PUJALS,
GP CSP; JUAN MILIÁN QUEROL, GP PPC; ANNA GABRIEL I SABATÉ, GP CUP-CC,
PORTAVEUS A LA CAECRIT
Reg. 41579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Sendra Vellvè, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Susana
Beltrán García, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Ciutadans, Ferran Pedret i
Santos, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari Socialista, Joan Josep Nuet i Pujals,
portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Juan Milián Querol, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals
i Transparència del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari 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 en defensa dels càrrecs
electes a Turquia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:
Exposició de motius

En els darrers temps s’han produït a Turquia, principalment en la regió Kurda,
actuacions dirigides contra càrrecs electes escollits democràticament que han comportat la seva detenció i/o inhabilitació.
Sobre aquest fets, l’Alta Representant de la Unió Europea d’Assumptes Exteriors
i Política de Seguretat i Vicepresidenta de la Comissió Europea Federica Mogherini
i el Comissari Johannes Hahn s’han manifestat realitzant una crida a una solució
política i dialogada amb la participació dels representants elegits democràticament
3.10.25. Propostes de resolució
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en el ple respecte de l’estat de dret i les llibertats fonamentals i els compromisos assumits per Turquia com a país candidat.
Des de Catalunya es veu amb molta preocupació la vulneració dels drets dels
càrrecs electes a Turquia per motius ideològics i polítics i les actuacions que s’estan
portant a terme. Actuacions que vulneren les llibertats fonamentals i els principis
bàsics democràtics propis de la UE i dels països que en formen part o en volen formar part.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, en relació a la situació dels càrrecs electes turcs i
kurds, manifesta:
a) Que la defensa dels drets humans és un pilar fonamental de la Unió Europea i
criteri exigible i inexcusable del projecte europeu per a tots els països que en formen
part; a més d’objectiu primer d’un ordre mundial que desitgem.
b) El suport als càrrecs elegits democràticament a Turquia, que no poden ser
substituïts per cap altra persona per qüestions ideològiques o de projecte polític democràtic.
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Jordi Sendra Vellvè, GP JS; Susana Beltrán García, GP C’s; Ferran Pedret i
Santos, GP SOC; Joan Josep Nuet i Pujals, GP CSP; Juan Milián Querol, GP PPC;
Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC, portaveus a la CAECRIT

Proposta de resolució sobre l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de
Guatemala
250-00685/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 41580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta
la Proposta de resolució sobre l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:
Exposició de motius

Guatemala és una república presidencialista, democràtica i representativa, segons estableix la Constitució Política de 1985, reformada el 1993.
Les altes taxes de pobresa (53% de la població) i d’exclusió social, especialment
aguda a les zones rurals de població indígena, situen Guatemala a la cua dels països
iberoamericans en termes de desenvolupament humà.
Guatemala va patir un llarg conflicte armat, amb dictadures militars incloses,
des de l’inici dels anys 60 i fins a 1996, quan es van signar els Acords de Pau. La
repressió de l’exèrcit contra estudiants, sindicalistes, religiosos progressistes, opositors moderats i militants d’esquerres i contra la població camperola, majoritàriament
indígena, va causar 200.000 víctimes mortals (el 15% de la població total al país
aleshores). La successió de governs militars i el seu enfrontament als moviments insurgents va donar pas a 36 anys de guerra civil.
Durant la dècada dels vuitanta, l’exèrcit va aplicar la tàctica de «terra arrasada»
a partir de la qual, i sota el pretext d’eliminar la guerrilla, va implantar una política
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de terror i violència contra nombroses comunitats del poble maia el que va comportar matances indiscriminades en moltes poblacions.
El conflicte a Guatemala va deixar gairebé 45.000 persones desaparegudes,
tant de llogarrets i masos de les zones rurals (principalment de població indígena)
com de militants d’organitzacions socials i polítiques de les zones urbanes, els cadàvers dels quals, majoritàriament, van anar a parar a fosses comunes.
L’any 2005, personal de la Institució del Procurador dels Drets Humans de Guatemala va localitzar fortuïtament un voluminós arxiu que contenia 80 milions de
documents de caràcter històric i administratiu, abandonats en pèssimes condicions,
i pertanyents en la seva totalitat a l’Arxiu Històric de la Policia Nacional.
Aquest fons documental es va trobar en un edifici semi abandonat pertanyent
a la Policia Nacional, que durant el conflicte va funcionar com a presó clandestina i centre de tortura. És àmpliament coneguda l’existència i el funcionament del
conjunt d’edificis anomenat La Isla en el qual, segons diversos testimonis, van romandre detingudes il·legalment i on van ser torturades i executades extrajudicialment una quantitat indeterminada de persones, tant homes com dones. Amb motiu
d’aquest rerefons històric es treballa per convertir l’edifici, que actualment acull
l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala, en el centre «Memorial per
a la Concòrdia».
L’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala (d’ara endavant AHPN de
Guatemala) té per objectiu general enfortir l’Estat de dret a Guatemala, mitjançant
el compliment de la llei i de la normativa internacional en matèria de drets humans
per part de les institucions, i ajudar a garantir la seguretat jurídica al país. Es pretén
contribuir al procés de reconciliació nacional, a través del suport a la recuperació de
la memòria històrica i l’accés a la justícia, i mitjançant el servei de recerca i localització de documents que puguin resultar útils com a elements d’investigació criminal i/o mitjans de prova. L’AHPN de Guatemala és un fons documental de l’Arxiu
General d’Amèrica Central, patrimoni de la Nació i un dels més grans del seu tipus
a tot Amèrica Llatina.
L’AHPN de Guatemala també pretén impulsar la formació d’una cultura de respecte i valoració envers els arxius en general, com a recursos legals, històrics i
culturals indispensables per a la vida institucional del país i per al rescabalament de
les víctimes i la justícia nacional.
Els processos de recuperació, manteniment i divulgació de la informació realitzats per l’equip de l’AHPN de Guatemala, han estat possibles gràcies al suport
de la cooperació internacional mitjançant el finançament de diversos programes
per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), el Govern del País Basc i els governs
canadenc, suís, holandès, suec i nord-americà (a través de l’Agència de Desenvolupament Internacional, USAID). Així mateix, els programes compten amb el suport
tècnic i estratègic del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
(PNUD) i formen part del seu «Programa d’Acompanyament a la Justícia de Transició-PAJUST». Aquests processos van ser acompanyats inicialment per la Institució del Procurador dels Drets Humans i actualment ho és pel Ministeri de Cultura
i Esports guatemalenc.
L’AHPN de Guatemala ha tret a la llum evidència documental del període de la
violència contrainsurgent dels anys 70 i 80 que han servit com a font d’informació
molt valuosa per tal de demostrar el que va ocórrer en aquesta etapa de guerra civil
a Guatemala. Alhora l’AHPN constitueix una font molt valuosa de dades sobre diversos aspectes històrics, sociològics i antropològics de la vida a Guatemala entre
1881 i 1997.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent:

Fascicle segon
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Manifesta el seu suport a l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala, com a element essencial del procés institucional de recuperació de la memòria
històrica, accés a la justícia i reconciliació social al país;
2. Insta el Govern de la Generalitat a realitzar les gestions oportunes per tal que
el Govern de Guatemala, en el marc d’aquest procés, continuï donant suport al correcte funcionament de l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala vetllant
pel respecte i la protecció del personal adscrit a l’AHPN, contribuint amb aquest
procés al dret de les víctimes a la veritat, la justícia i la reparació.
Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
3.10.60.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2016, sobre
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, corresponent als exercicis
2012 i 2013
256-00021/11
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 41390 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de
fiscalització núm. 20/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Agència
de Suport a l’Empresa Catalana (ACCIÓ), exercicis 2012 i 2013.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 10 de novembre de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (del 18.11.2016 a l’1.12.2016).
Finiment del termini: 02.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.
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Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts
Generals
3.10.65.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007,
del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o
violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s; GP C’s (reg. 40866; 41346; 41928).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 25.11.2016 al 07.12.2016).
Finiment del termini: 09.12.2016; 12:00 h.

3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de les persones en els
serveis ferroviaris a Catalunya
360-00013/11
TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016.

Informe del Síndic de Greuges titulat La segregació escolar a
Catalunya (II): condicions d’escolarització
360-00014/11
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 41292).
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.
A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-te «La segregació escolar a Catalunya (II): condicions d’escolarització», que planteja els desequilibris generats per les característiques diferenciades de l’oferta escolar.
Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges,
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parlamentari en comissió.
Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, us
saludo atentament,
Cordialment,
Barcelona, 9 de novembre de 2016
Rafael Ribó, síndic
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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3.40.

Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

Procediments de participació en l’aplicació dels principis de
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
3.40.02.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’estableix
el Codi europeu de les comunicacions electròniques (refosa)
295-00096/11
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 249)

En el BOPC 249, a la pàgina 21.
Cal afegir la següent nota a peu de pàgina:
1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Una Estrategia para el
Mercado Único Digital de Europa, 6 de mayo de 2015, COM(2015) 192.
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03.

Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 41337 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa de la Diputació Permanent

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, us comunica que
la diputada Inés Arrimadas García substituirà el diputat Jorge Soler González en la
Diputació Permanent del Parlament.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 139/XI, relativa a l’Informe
de fiscalització 23/2015, sobre la Fundació per a l’Escola Superior de
Música de Catalunya corresponent al 2013
290-00126/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 40872 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.11.2016

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 la Resolució 139/XI, relativa a
l’Informe de fiscalització 23/2015, sobre la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 2013 (tram. 290-00126/11), us informo del següent:
L’Escola Superior de Música de Catalunya va iniciar la negociació amb el Comitè d’Empresa al setembre de l’any 2015 per pactar un Acord de regularització que
ha de donar resposta a bona part de les observacions i recomanacions de l’informe
de la Sindicatura de comptes.
La previsió és poder aplicar aquest Acord a l’inici del curs 2017-2018, un cop
presentat al Patronat de la Fundació.
En aquests moments ja s’han finalitzat les tasques necessàries per donar compliment a les recomanacions establertes en els apartats compresos entre el punt 4 i el
punt 7 de l’informe 23/2015 de la Sindicatura de Comptes.
S’ha implementat un procediment de control i seguiment de les situacions de
pluriocupació i incompatibilitats del personal de la Fundació, i s’han incorporat a
l’inventari d’immobilitzat els equipaments informàtics i el mobiliari de la Fundació.
S’han extingit les contractacions de prestació de serveis presencials que podien
derivar en peticions de reconeixement de relació laboral i, des de juny de 2015, la
Comissió del Sector Públic ha classificat les entitats participades majoritàriament
4.45.03. Diputació Permanent
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per la Generalitat de Catalunya, en funció del seu nivell de subjecció a la normativa
de contractació pública, d’acord amb les conclusions establertes a l’informe 7/2013, de
6 de juny, del Ple de la Junta consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que va donar com a resultat la classificació de la Fundació de
l’Escola Superior de Música de Catalunya com de nivell 1 de subjecció, el que comporta l’aplicació del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic en tota la
seva extensió.
En relació amb les tres primeres recomanacions (aprovació del catàleg de llocs
de treball i la plantilla de personal docent; i adaptar els complements salarials i la
jornada ordinària a la normativa vigent), i en el context de negociació sindical exposada amb anterioritat, des de l’Escola Superior de Música de Catalunya s’han revisat
els procediments de càlcul de càrrega docent, d’assignació horària inicial i de modificacions sobrevingudes, i s’ha dut a terme una anàlisi tècnica de l’ús en la nòmina
del concepte «complement» per referir-se a situacions que són, de fet, simples regularitzacions, increments de jornada per substitucions o indemnitzacions.
Barcelona, 4 de novembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 140/XI, relativa a l’Informe de
fiscalització 29/2015, sobre les eleccions al Consell General d’Aran
del 2015
290-00127/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41426 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.11.2016

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 la Resolució 140/XI, relativa a
l’Informe de fiscalització 29/2015, sobre les eleccions al Consell General d’Aran del
2015 (tram. 290-00127/11), us informo del següent:
D’acord amb l’informe 29/2015, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
sobre les eleccions al Consell General d’Aran del 2015, aprovat per la Resolució
140/XI del Parlament de Catalunya, la consellera de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, en data 20 de juliol de 2015, emet resolucions de liquidació
dels imports pendents de les subvencions per les despeses electorals originades per
les eleccions al Consell General d’Aran de l’any a les diferents formacions polítiques que hi van obtenir representació a les eleccions del 24 de maig de 2015.
De manera simultània a l’emissió de les resolucions, es tramita el pagament
d’aquestes quantitats i la cancel·lació dels avals bancaris dipositats davant la Caixa
General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya per cadascuna de les diferents
formacions polítiques.
El detall dels imports per formació política és el següent:
– Convergència Democràtica Aranesa - Partit Nacionalista Aranès (CDA-PNA)
• Import a liquidar: 478,90 €
• Cancel·lació de l’aval formalitzat a la Caixa General de Dipòsits: 431,01 €
– Unitat d’Aran - Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
(UA-PSC-CP)
• Import a liquidar: 216,12 €
• Cancel·lació de l’aval formalitzat a la Caixa General de Dipòsits: 230,51 €
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* Es va reduir l’import de la subvenció atorgada d’acord amb l’Informe 29/2015 i, atès que, en el moment de
dictar-se la resolució, el pagament de la bestreta del 90% no s’havia fet efectiu, a la Resolució de 20 de juliol
de 2015 es redueix l’import atorgat i s’ordena l’ajustament comptable corresponent.

Pel que fa a l’observació continguda al punt 3.1.1 de l’Informe 29/2015, sobre
l’endarreriment en el pagament de la bestreta del 90% de la subvenció electoral, cal
tenir en compte que:
a) La comunicació que rep el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per part de la Sindicatura de Comptes sobre la presentació de les
comptabilitats electorals és un sol escrit un cop que aquestes han estat presentades
per part de totes les candidatures i no de forma immediata a la presentació de la
comptabilitat de cada candidatura.
b) És requisit previ al lliurament de la bestreta que les formacions polítiques presentin un aval i un certificat que acrediti l’adquisició pels electes de la condició plena
de membres del Consell General d’Aran i de l’exercici efectiu del càrrec, tal i com
ja s’especifica en el mateix informe.
Sobre la recomanació del punt 3.2 de l’Informe, que diu que el legislador ha
d’identificar de forma més clara la naturalesa dels conceptes de despesa en publicitat exterior: disseny, edició, muntatge, etc., a més d’incorporar com a despesa en
premsa i ràdio les noves tecnologies de la informació (pàgines web, diaris digitals i
canals de comunicació com twitter, sms, etc.), cal dir que és un criteri compartit per
l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars.
Barcelona, 10 de novembre de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge

Control del compliment de la Resolució 142/XI, relativa a l’Informe de
fiscalització 28/2015, sobre l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat
290-00129/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 41274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a
l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 142/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 28/2015, sobre
l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat, amb número de tramitació 290-00129/11,
el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de la Sindicatura de
Comptes.
Barcelona, 8 de novembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 41274).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 02.12.2016 al 27.12.2016) del termini que disposa
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el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
28.12.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2016.

Control del compliment de la Resolució 143/XI, relativa a l’Informe
de fiscalització 30/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU,
corresponent al 2010
290-00130/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41180 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.11.2016

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 la Resolució 143/XI, relativa
a l’Informe de fiscalització 30/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2010 (tram. 290-00130/11), us envio el document adjunt elaborat per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, en què s’informa detalladament del
compliment relatiu a cadascun dels punts de la Resolució.
Barcelona, 8 de novembre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 144/XI, relativa a l’Informe
de fiscalització 31/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU,
corresponent al 2011
290-00131/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41181 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.11.2016

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 la Resolució 144/XI, relativa
a l’Informe de fiscalització 31/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2011 (tram. 290-00131/11), us envio el document adjunt elaborat per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, en què s’informa detalladament del
compliment relatiu a cadascun dels punts de la Resolució.
Barcelona, 8 de novembre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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290-00132/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41427 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.11.2016

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 la Resolució 145/XI, relativa a
l’Informe de fiscalització 6/2015, sobre l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(tram. 290-00132/11), us informo del següent:
Des de l’any 2006, l’Autoritat utilitza l’aplicació GECAT_EPP, en la qual s’havia
carregat el Pla de comptes de l’entitat. L’any 2011, amb la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, canvia la classificació orgànica
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que deixa de ser considerada pressupostàriament com un organisme estatutari i consultiu i se la classifica en l’agrupació de les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat i les entitats
assimilades a efectes pressupostaris. Conseqüentment aquest canvi comporta que,
a partir d’aquell moment, compta amb pressupost propi (estat d’ingressos i despeses) i s’ha de gestionar mitjançant la comptabilitat financera i la pressupostària, i
elaborar els comptes anuals de l’entitat. Arrel de la recomanació de la Sindicatura,
es va constatar que no s’havien actualitzat els comptes a l’aplicació GECAT d’acord
amb la relació d’equivalències entre partides comptables basades en el Pla General
Comptable (PGC) i pressupostàries vigents (2009).
En conseqüència l’Autoritat ha portat a terme les actuacions necessàries amb el
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per garantir que a partir
de l’1 de gener de 2017 es modifiqui en l’aplicació GECAT la codificació del compte
financer d’acord amb la relació d’equivalències entre la comptabilitat pressupostària
i la financera.
Pel que fa a la recomanació relativa a les modificacions pressupostàries necessàries perquè el pressupost reflecteixi els crèdits adequadament, des de l’exercici
2015 l’Autoritat està tramitant els corresponents expedients de modificació pressupostària, que són informats per la Secretaria General i autoritzats per la Directora
de l’Autoritat d’acord amb les competències atribuïdes per l’article 8.3 de la Llei
32/2010, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Així mateix, s’han redactat i tramès a la Subdirecció General de Control d’Empreses i Entitats Públiques del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda, unes bases d’execució del Pressupost, que han estat informades favorablement pel Consell General de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en data 13
de setembre de 2016 i que estableixen amb detall el procediment a aplicar en les
modificacions pressupostàries.
Barcelona, 10 de novembre de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge
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290-00133/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 40867 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.11.2016

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 la Resolució 146/XI, relativa a
l’Informe de fiscalització 12/2015, sobre la contractació administrativa del Departament d’Interior, corresponent al 2013 (número de tramitació 290-00133/11), us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció de Serveis.
Barcelona, 27 d’octubre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex

En primer lloc, la Sindicatura recomana que el Departament d’Interior vetlli per
planificar adequadament la licitació i formalització dels seus contractes.
El principal instrument de planificació del qual disposen les administracions
és el pressupost, d’aquesta manera, el Departament d’Interior, en la preparació de
l’avantprojecte de llei de pressupostos de cada anualitat, planifica i assigna els recursos a les actuacions que durà a terme en l’exercici.
Tal com es va deixar constància en les al·legacions trameses a la Sindicatura de
Comptes, la situació pressupostària a la qual es va haver de fer front durant l’exercici
2013 (les eleccions anticipades i la pròrroga pressupostaria d’un pressupost clarament insuficient en els capítols 2 a 8) va dificultar donar un adequat compliment a
la planificació realitzada. No va ser fins avançat l’exercici que el Departament va
poder tramitar les modificacions pressupostàries necessàries per disposar del crèdit
que es requereix per iniciar o donar continuïtat a la tramitació dels expedients de
contractació previstos (principalment crèdit provinent del fons de contingència pel
finançament de la campanya forestal, del Servei Català de Trànsit, d’estalvis de despeses de personal i del Departament d’Economia i Coneixement).
Tot i que durant els exercicis 2014, 2015 i 2016 els crèdits del pressupost inicial
tampoc van contemplar la plena cobertura de les despeses pluriennals i recurrents
que havien d’estar cobertes l’1 de gener de cada any, el Departament ha anat adequant la contractació planificada a la disponibilitat pressupostària que s’ha anat produint al llarg de cada exercici mitjançant la tramitació de les corresponents modificacions pressupostàries (transferències de crèdit i generacions de crèdit).
Per l’exercici 2017, l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost també conté la
planificació de les actuacions contractuals a realitzar en aquest exercici.
Per altra banda, la Sindicatura recomana que el Departament d’Interior adopti
els procediments necessaris per garantir i deixar constància, quan escaigui, de la
negociació realitzada amb els licitadors; que, per establir els criteris de valoració,
tingui en compte uns requisits mínims de solvència; que analitzi les modificacions
de contractes per tal de detectar possibles situacions en les quals es puguin realitzar
noves licitacions i que promogui al màxim la concurrència competitiva.
En relació amb aquestes recomanacions i amb les observacions que es fan en
l’informe de fiscalització, el Departament d’Interior ha adoptat les mesures següents:
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Contractes de serveis:

a) Comunicació a la Comissió Europea de les adjudicacions dels contractes de
serveis compresos en les categories 17-27 de l’Annex 2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP):
La Sindicatura va observar que el Departament no va realitzar la preceptiva comunicació de l’adjudicació d’un contracte de serveis a la Comissió Europea.
El Servei de Contractació i Patrimoni ha complert amb aquesta observació comunicant a la Comissió Europea, a través de la publicació al DOUE (http://simap.
europa.eu/enotices/Logout.do), les adjudicacions dels contractes de serveis establerts
a l’article 154.3 del TRLCSP (contractes compresos en les categories 17 a 27 de l’annex 2 d’import igual o superior al d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada).
Tanmateix, arran de l’entrada en vigor de la Directiva 2014/24/UE el 18 d’abril
de 2016, aquesta comunicació deixa de tenir raó de ser. La regulació de la directiva
amplia la definició de contracte de serveis subjecte a regulació harmonitzada i queda sense efecte la limitació que hi havia al TRLCSP respecte a les categories 1 a 16.
Per tant, atès que ara són harmonitzats tots els contractes de serveis, independentment de la categoria,(llevat els exclosos expressament), el valor estimat dels quals
superi el llindar establert, ja se’ls hi dóna la preceptiva publicitat comunitària amb
la seva publicació al DOUE (tant en fase de licitació, com d’adjudicació).
b) Criteris de valoració que haurien de ser considerats solvència i criteris massa
genèrics:
La Sindicatura va fer la recomanació que, per establir els criteris de valoració, es
tinguin en compte uns requisits mínims de solvència, atès que va observar que això
no s’havia fet respecte a dos contractes de serveis: servei d’interpretació de declaracions orals de persones i de traducció escrita en llengües no oficials a la Direcció
General de la Policia i servei de revisió i manteniment de les ampolles d’aire comprimit de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
De manera general, s’estableixen els criteris de valoració sempre sobre aspectes
no susceptibles de ser requisits de solvència i, si en algun cas ho són, es valora únicament l’excés sobre els mínims de solvència exigits.
I concretament respecte dels dos contractes esmentats a l’informe de la Sindicatura, de cara a la licitació dels nous contractes de despesa anticipada per a l’any
2017, tant del servei d’interpretació de declaracions orals de persones i de traducció
escrita en llengües no oficials a la Direcció General de la Policia, com del servei
de revisió i manteniment de les ampolles d’aire comprimit de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, s’han descrit valors mínims en els requisits de solvència tècnica i s’han redefinit els criteris de valoració, de manera que
allò que es valora és allò que sobrepassa aquests mínims.
D’altra banda, s’han suprimit els criteris de valoració genèrics (com per exemple
no s’admet l’ús del criteri «altres millores») i es procedeix a detallar-los, tal com
estableix l’article 150.2 del TRLCSP, així com, sempre que sigui possible, quantificar-los objectivament.
c) Negociació en el procediment negociat:
La Sindicatura va fer la recomanació què el Departament adoptés els procediments necessaris per garantir i deixar constància, quan escaigui, de la negociació
realitzada amb els licitadors.
En tots els procediments negociats tramitats des de l’aprovació de l’informe de
fiscalització s’ha fet la preceptiva negociació amb les empreses i hi ha quedat constància a l’expedient.
La forma de negociació que s’està fent servir consisteix en la sol·licitud d’una segona oferta a les empreses licitadores (segona volta) després d’informar-les sobre la
situació de la seva oferta i de la millor de les presentades. La segona oferta només
pot referir-se a aquells elements sobre els quals està prevista la negociació al plec de
clàusules administratives particulars (en endavant PCAP).
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d) Imperiosa urgència:
La Sindicatura va fer l’observació què dos expedients de contractació de serveis
tramitats mitjançant el procediment negociat per imperiosa urgència no complien
els requisits establerts per la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que haurien d’haver estat tramitats per la via ordinària.
El Departament només ha licitat dos procediments negociats per imperiosa urgència durant els anys 2015 i el que portem de 2016 i en ambdós procediments s’ha
justificat el compliment dels tres requisits establerts a la jurisprudència establerta
pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea: existència d’un esdeveniment imprevist,
imperiosa urgència incompatible amb els terminis establerts per a la resta de procediments, i relació de causalitat entre ambdós requisits.
Aquests dos únics expedients són:
– Exp. IT-2015-526: servei d’interpretació i traducció de llengües a les Unitats
Centrals del cos de Mossos d’Esquadra: Atès el nivell d’alerta terrorista assolit arran
del fenomen gihadista, s’han incrementat les investigacions policials que requereixen el servei de traducció d’escortes telefòniques de llarga durada. Per aquest motiu
el pressupost destinat a aquest servei per a l’any 2015 era insuficient.
– Exp. 70/2016: reparació d’un dels motors de l’helicòpter EC-135, matrícula
EC-IQZ, adscrit a la DGPEIS, de la marca Pratt & Whitney, tipus PW206B2 i
número de sèrie BJ0118 i posada a disposició, durant el temps de reparació, d’un
motor de substitució, per instal·lar en l’helicòpter 0.50.03, perquè pugui continuar
prestant servei: aquesta reparació era imprescindible atès que aquest helicòpter dóna
suport al cos de Bombers de la Generalitat que només disposa d’una altra aeronau
dotada de grua, de les mateixes característiques.
e) Invitació a empreses en procediments negociats:
La Sindicatura va observar que en un expedient de contractació de serveis no
constava cap suport documental que acredités que s’havia convidat a participar a
diverses empreses.
Quan es licita un procediment negociat, llevat del cas establert a l’article 170.d)
del TRLCSP (amb un únic empresari per raons tècniques, artístiques o d’exclusivitat), sempre s’ha convidat a un mínim de tres empreses. D’aquestes invitacions,
que es fan habitualment mitjançant correu electrònic, sempre hi queda constància
a l’expedient.
f) Classificació CPV dels contractes de mitjans aeris:
La Sindicatura va fer la observació que el Departament estava utilitzant un codi
CPV erroni en la classificació dels contractes corresponents al noliejament de mitjans aeris per a la lluita contra incendis.
El Departament ha complert amb aquesta observació i el contracte corresponent
al noliejament de mitjans aeris per a la campanya forestal licitat pel Departament
durant l’any 2015 va estar classificat amb el CPV 60442000-8.
De cara a la propera licitació del contracte de mitjans aeris per a l’any 2017, també estarà classificat amb aquesta codificació.
Contractes de subministrament:

b) Comunicació a la Comissió Europea dels contractes adjudicats en l’àmbit de
defensa i seguretat:
La Sindicatura va observar que el Departament no feia la preceptiva comunicació a la Comissió Europea del nombre i del valor dels contractes adjudicats en l’àmbit de la defensa i la seguretat.
El Departament ha complert amb aquesta observació i, des de l’informe de la
Sindicatura, el Servei de Contractació i Patrimoni tramet a la Comissió Europea, a
través de l’adreça de correu electrònic GROW-PROCUREMENT-STATS@ec.europa.eu les dades de les adjudicacions dels contractes establerts a l’article 68 de la
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Llei 24/2011, de l’1 d’agost, de contractes del sector públic en els àmbits de defensa
i seguretat.
c) Criteris de valoració genèrics:
La Sindicatura va fer la recomanació que els criteris de valoració no havien de
ser genèrics i havien d’estar més detallats.
El Departament ha complert amb aquesta recomanació i s’han suprimit els criteris de valoració genèrics i es procedeix a detallar-los tal i com estableix l’article
150.2 del TRLCSP, així com, sempre que sigui possible, quantificar-los objectivament.
d) Negociació en el procediment negociat:
La Sindicatura va fer la recomanació que el Departament adoptés els procediments necessaris per garantir i deixar constància, quan escaigui, de la negociació
realitzada amb els licitadors.
En tots els procediments negociats tramitats des de l’aprovació de l’informe de
fiscalització s’ha fet la preceptiva negociació amb les empreses i hi ha quedat constància a l’expedient.
La forma de negociació que s’està fent servir consisteix en la sol·licitud d’una
segona oferta a les empreses licitadores (segona volta) després d’informar-les sobre
la situació de la seva oferta i de la millor de les presentades. La segona oferta només podrà referir-se a aquells elements sobre els quals està prevista la negociació
al PCAP.
e) Imperiosa urgència:
La Sindicatura va fer l’observació que dos expedients de contractació de serveis
tramitats mitjançant el procediment negociat per imperiosa urgència no complien
els requisits establerts per la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que haurien d’haver estat tramitats per la via ordinària.
En la mesura del possible, el Departament intenta no licitar procediments negociats per imperiosa urgència. Durant els anys 2015 i el que portem de 2016, el Departament d’Interior no ha licitat cap procediment negociat de subministraments per
imperiosa urgència.
Modificacions i pròrrogues de contractes:

a) Modificacions del termini d’execució:
La Sindicatura va fer la recomanació què s’analitzessin les modificacions dels
contractes per tal de detectar possibles situacions en les quals es poguessin realitzar
noves licitacions per promoure la concurrència competitiva.
Amb la normativa de contractació pública actual, a diferència de la normativa
anterior, la possibilitat de modificar un contracte i el seu abast ha d’estar previst als
corresponents PCAP i, en cas de no estar-ho, s’ha d’anar per la via de l’excepcionalitat de l’article 107 del TRLCSP.
Per tant, des de l’informe de la Sindicatura, el Departament ha complert amb la
seva recomanació i no tramita cap modificació del contracte que no estigui prevista
prèviament al plec.
b) Modificacions i fiscalitzacions extemporànies:
La Sindicatura va fer la observació què no es tramitin modificacions de contractes amb posterioritat a l’inici de la seva aplicació. El Departament ha complert amb
aquesta observació ja que, des de la data de l’informe de fiscalització, el Departament no tramita cap modificació del contracte que no estigui prevista prèviament
al plec.
Ma. del Carme Virgili i Vilanova, directora de Serveis
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290-00142/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41276 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 155/XI sobre els procediments de
tramitació de la renda mínima d’inserció us trameto en aquest escrit el resum de les
accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Moció, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que contribueixen a
donar compliment els objectius que s’especifiquen.
Barcelona, 7 de novembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Annex

Us faig saber que des de l’1 de gener de 2015 a data d’avui, consten 13 renúncies/
desistiments a recursos d’alçada, tot i que no és possible determinar-ne la causa de
la presentació d’aquesta renúncia i saber quantes d’aquestes han estat motivades per
informacions errònies o que responen a la lliure voluntat de la persona per renunciar
quan estimi convenient perquè, per exemple, puguin haver-li canviat les circumstàncies personals.
En tot cas, cal recordar que el Govern ja va acceptar el suggeriment del Síndic
de Greuges i es va informar als òrgans i unitats dels Departament que no calia que
el recurrent renunciés al recurs d’alçada presentat per poder tramitar una nova sol·
licitud de prestació de l’RMI. Per tant, hores d’ara, les persones poden presentar un
recurs i una nova sol·licitud i ambdós es tramiten seguint el procediment habitual.
En el supòsit que el recurs d’alçada sigui estimatori, es valora la data dels efectes
econòmics per tal que no hi hagi solapament de prestació en el supòsit que també
s’estimi la nova sol·licitud, evitant la indefensió del recurrent, i reconeixent el dret
a percebre la prestació que correspongués. Si la nova sol·licitud és desestimatòria,
el recurs d’alçada li pot reconèixer la prestació fins a la data de la presentació de la
nova sol·licitud, moment en el qual la prestació quedaria extingida.

Control del compliment de la Resolució 156/XI, sobre la Llar
Residència Les Roquetes, del Garraf, per a persones amb
discapacitat intel·lectual
290-00143/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41277 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 156/XI sobre la Llar Residència
Les Roquetes, del Garraf, per a persones amb discapacitat us trameto en aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Moció, així com
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la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions
que contribueixen a donar compliment els objectius que s’especifiquen.
Barcelona, 7 de novembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Annex

Us faig saber que les 12 places de les que es parla a la Resolució 156/XI estan
incloses en el conveni que s’està tramitant amb l’entitat (Conveni CO 60-16) pendent
de ser firmat amb l’entitat.
Pel que fa a l’estudi sobre les necessitats de les que es parla, també, a la Resolució 156/XI us remeto al web del Departament on hi ha la programació territorial,
eina on hi consten les prioritats de concertació de places arreu del país a partir de la
recerca de l’equitat territorial i de l’estudi dels llocs on hi ha dèficit de places. Amb
tot, torno a fer notar que l’impuls de la concertació i obertura de noves places depèn
de les disponibilitats pressupostàries.

Control del compliment de la Resolució 157/XI, sobre el deute de la
Generalitat amb els ajuntaments en concepte de polítiques socials
290-00144/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41410 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 157/XI sobre el deute de la
Generalitat amb els ajuntaments en concepte de polítiques socials us trameto en
aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Moció,
així com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres
actuacions que contribueixen a donar compliment els objectius que s’especifiquen.
Barcelona, 7 de novembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Annex

El Govern de la Generalitat va aprovar en data 23 de desembre de 2014 i en data
15 de desembre de 2015, la despesa pluriennal per fer front a les obligacions derivades del contracte programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, en matèria de serveis socials, altres programes de
benestar social i polítiques d’igualtat. Aquest acord pluriennal contempla a més dels
exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019, la liquidació derivada de l’avaluació del 2019 amb
càrrec al pressupost del 2020. Per tant, la despesa derivada del contracte programa
2016 2019 ja està consignada en els pressupostos de cada anualitat.
Pel que fa al compliment del punt b de la Resolució 157/XI, informar-te que
aquesta informació està publicada al web de la transparència al vincle següent:
http://transparencia.gencat.cat/ca/detalls/article/Obligacions-reconegudes-pendents-de-pagament-als-ens-locals-00003
Amb tot, des del Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda es publica trimestralment una actualització del deute global amb els ajuntaments al seu
web i en el web de la Transparència s’hi pot trobar vincle corresponent.
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290-00149/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 40868 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.11.2016

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 la Resolució 162/XI, sobre els
protocols d’informació en situacions d’alerta meteorològica (número de tramitació
290-00149/11), us informo del següent:
La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) i el Servei Meteorològic de Catalunya han revisat els criteris i processos de comunicació establerts en els diferents
plans de Protecció Civil derivats de fenòmens meteorològics, amb especial incidència en el Neucat i l’Inuncat, amb la finalitat d’ajustar els nivells a partir dels quals
s’activen els plans i adequar-ne els conseqüents missatges d’alerta per tal que s’ajustin el més possible a situacions de risc rellevant. Es reforcen així els procediments
perquè la informació que es tramet al públic en general, i als diferents operadors en
particular, sigui el més precisa possible, actualitzada tantes vegades com calgui, i
permeti. una interpretació ajustada per part dels receptors.
A més, seguint aquest principi, s’han eliminat els comunicats d’avís dels plans
per tal que la informació prèvia d’advertència sobre un fenomen meteorològic advers sigui única i exclusiva dels comunicats de prealerta, que encara no activen els
plans, i els d’inici de l’episodi es corresponguin amb els comunicats d’alerta. Aquest
nou procediment ha estat validat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
en sessió celebrada el 14 de setembre de 2016, en la qual també hi va participar el
Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa als protocols interns de la Direcció General de Protecció Civil, aquests
s’han ajustat per tai que les prealertes i alertes s’emetin amb menys antelació, aprofitant la major precisió en la predicció meteorològica quan s’apropa el fenomen i
aproximant així les accions al període d’inici de la situació de risc, sense perdre un
temps mínim per poder aplicar mesures preventives. Alhora, s’ha incrementant la
gestió informativa en temps real i de l’evolució del fenomen prevista a curt termini,
a partir de les dades meteorològiques, hidrològiques en el cas d’inundacions, i d’incidències en curs.
D’aquesta forma es pretén equilibrar el missatge amb la probabilitat d’encert dels
models meteorològics i les prediccions. Aquests ajusts han permès que tant els comunicats oficials com les notes de premsa i els missatges d’informació en general a
la població a través de xarxes socials i compareixences als mitjans de comunicació
(en les situacions de risc extrem) s’emetin amb la informació més fiable. En el cas
concret de les notes de premsa s’ha modificat el procediment per tal que, amb caràcter general, s’emetin a partir del nivell d’alerta dels plans de protecció civil per
riscos meteorològics.
Pel que fa a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l’acord
marc amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a la col·laboració en matèria de protecció civil té per objecte crear un marc estable de col·laboració entre les dues parts per tal de gestionar de forma òptima el sistema d’avisos als
mitjans de comunicació de la CCMA, SA perquè aquests els traslladin a la població
en cas de situacions d’emergència.
La CCMA, SA disposa de mitjans de comunicació diversos i d’abast nacional
(televisió, ràdio i mitjans digitals). És, per tant, un recurs idoni i necessari per fer
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arribar la informació generada per la DGPC de manera ràpida i eficaç als ciutadans
de Catalunya.
Les condicions generals de la col·laboració són les següents:
2.1. Els mitjans de la CCMA, SA es comprometen a:
a) Emetre, si l’emergència així ho requereix, un primer flash informatiu amb les
informacions d’última hora sobre les situacions d’emergència que li siguin facilitades pel gabinet de comunicació de la DGPC, els tipus de plans activitats i els consells a seguir a través dels canals i mitjans que emeten en directe. En els mitjans que
emeten informació en continu (3/24, Catalunya Informació i el portal de Notícies
de la CCMA, SA), la informació es transmetrà de forma immediata. En els mitjans
que estiguin emetent programació gravada o que sigui impossible la inserció de la
informació per la seva naturalesa, es transmetrà la informació mitjançant un rètol
dinàmic (TV i internet). Igualment es transmetrà la informació de forma immediata
per les xarxes socials oficials de la CCMA, SA (Facebook i Twitter principalment).
b) En el cas que la informació a transmetre facilitada pel gabinet de comunicació
de la DGPC no sigui relativa a una emergència declarada sinó a la previsió d’un risc
greu de caràcter meteorològic o d’altre tipus que sigui necessari que es transmeti a la
població, la CCMA, SA es compromet a fer-ho de forma prioritària i destacada dins
els canals d’informació continuada en televisió i ràdio, a la pàgina web, així com en
les xarxes socials, tant aviat com sigui possible. Igualment, es destacarà de forma
preferent en els informatius de la resta de canals de ràdio i televisió.
c) La CCMA, SA es compromet a fer esment de l’origen de la informació (la
DGPC).
d) Igualment, la CCMA, SA es compromet a distribuir i destacar, d’acord amb
els criteris periodístics, les declaracions de les autoritats en matèria de Protecció Civil en els casos en què les dues parts ho creguin necessari, especialment en casos de
risc sobrevingut o emergència declarada.
e) Els Serveis Informatius de la CCMA, SA disposaran d’un enllaç telefònic directe amb el gabinet de comunicació de la DGPC.
Aquesta col·laboració en cap cas afecta a la independència editorial dels mitjans
de la CCMA, SA, als quals correspon decidir en darrera instància sobre les informacions a emetre i la forma de la seva presentació.
2.2. La DGPC es compromet a:
a) Proporcionar la informació completa en temps i forma, fidedigna i d’interès
periodístic als professionals que treballen als mitjans de la CCMA, SA per tal que
informin dels riscos o emergències que es declarin a Catalunya.
b) Igualment, informarà de forma puntual i exhaustiva dels simulacres, exercicis,
campanyes de sensibilització que es duguin a terme en matèria de protecció civil i,
en general, de qualsevol fet relacionat amb la protecció civil que sigui d’interès per
a la ciutadania.
c) Disposar d’un portaveu amb els mitjans de la CCMA, SA, que serà la persona
que informarà a través de les pantalles i les antenes.
d) El gabinet de comunicació de la DGPC disposarà d’un enllaç telefònic directe
amb els Serveis Informatius dels mitjans de la CCMA, SA.
Un altre recurs molt útil en aquestes circumstàncies i que ha estat revisat pel
Govern és el Llibre d’estil sobre les actuacions davant situació d’emergències. Cal
destacar els punts següents:
1.2.3.1.1. Informació
En situacions d’emergència, la CCMA informa amb la màxima celeritat i precisió, d’acord amb la seva condició de servei públic, i evita crear un clima de pànic o
alarma innecessària, tenint en compte l’angoixa de les persones afectades, d’acord
amb la legislació vigent.
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1.2.3.1.2. Col·laboració amb les autoritats
En cas d’emergència, la CCMA atén les peticions de col·laboració de les autoritats i es fan ressò dels avisos i les crides dels organismes públics per prevenir situacions de perill i garantir la seguretat de la ciutadania. Aquesta col·laboració no
implica cedir la responsabilitat editorial sobre els continguts. La col·laboració de la
CCMA es canalitza, si cal, en totes les seves plataformes de difusió. La direcció
de cada mitjà valora les peticions de col·laboració d’acord amb els principis de la
CCMA.
Per norma general, la CCMA només cedeix material no difós quan ho ordena
l’autoritat judicial. En casos extraordinaris, el Consell de Govern, a proposta de la
direcció de cada mitjà, pot autoritzar la cessió de material sense intervenció judicial.
Pel que fa el segon punt de la resolució, cal posar de manifest que el Govern ha
transmès a la CCMA aquesta resolució per tal que el seu personal estigui al corrent
del que disposa, i la tingui en compte en futures ocasions.
Barcelona, 2 de novembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 41/XI, sobre la política
empresarial
390-00041/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 40833 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 41/XI, sobre la política empresarial
(tram. 390-00041/11), us informo del següent:
Quant al punt a, en ser les telecomunicacions serveis d’interès general, que es
presten en règim de lliure competència, correspon als operadors de telecomunicacions promoure l’extensió de les xarxes d’accés d’alta capacitat, restant la intervenció pública justificada quan es produeix una fallida de mercat per manca de cobertura de xarxes privades o per no disponibilitat d’una oferta competitiva.
El Govern, mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, a través de diversos plans sectorials, ha mostrat el seu posicionament
respecte a la necessitat del fet que el conjunt del sector empresarial disposi d’infraestructures avançades de tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).
En concret, l’Agenda Digital Catalana 2020, en el seu Eix 7 –Infraestructures de
Suport i de Coneixement–, destaca que l’enorme potencialitat de les TIC ha de coordinar-se amb un desenvolupament adequat de les xarxes de comunicacions i ha de
dotar aquestes infraestructures del mateix valor estratègic que les infraestructures
d’obra civil.
És en aquest context que, aprofitant que la Unió Europea va publicar el setè Programa marc d’investigació, desenvolupament tecnològic i demostració (IDT) 20072013, la Generalitat de Catalunya va incorporar un Projecte de desplegament de fibra òptica a 33 polígons industrials catalans, dintre del Programa de competitivitat
de Catalunya 2007-2013, amb l’objectiu de facilitar l’accés a serveis TIC avançats a
les empreses que hi havia.
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En l’actualitat, les tasques de desplegament ja han finalitzat i estem tramitant
l’aprovació de preus públics perquè tercers puguin usar la xarxa de fibra òptica desplegada.
Pel que fa al punt b, la Direcció General d’Indústria (DGI) va desenvolupar un
sistema d’informació de polígons d’activitat econòmica, que, a banda de quantificar
el nombre de polígons i la seva extensió, feia una aproximació a altres variables rellevants per a la competitivitat, com ara, infraestructures, sanejament, vies de comunicacions i cobertures mòbils. Tot i que actualment la informació que conté no està
actualitzada, aquesta eina continua sent vàlida i, en aquests moments, el Departament d’Empresa i Coneixement i el Departament de Territori i Sostenibilitat estan
avaluant la informació actual de la que es disposa, per tal d’estudiar la necessitat
d’un nou sistema d’informació dels polígons industrials de Catalunya que aporti més
valor als usuaris.
D’altra banda, el Pacte Nacional per a la Indústria incorporarà un conjunt d’actuacions en l’àmbit dels polígons industrials, amb l’objectiu de disposar d’una oferta
de sòl industrial i de fomentar els polígons industrials com a eina de competitivitat.
En aquest sentit, cal tenir en compte que la tasca de rellançar el sistema d’informació de polígons, es farà d’acord amb allò que s’estableixi en el Pacte.
Quant al punt c, el Programa de reactivació industrial s’executa, en tots els casos, amb la participació de tots els agents, els representants econòmics i socials i
les administracions locals. Malgrat que no s’hi estableixen criteris territorials, el
Programa incorpora dos elements rellevants, en relació amb els components territorials. D’una banda, la disponibilitat de sòl industrial i, de l’altra, les propostes
d’atractius locals que es puguin fer per part de les administracions locals. Amb tot
això, es treballa perquè els inversors puguin disposar d’un emplaçament adequat a
les seves necessitats i, si és el cas, perquè puguin compensar pèrdues eventuals de
teixit productiu. Quan s’actua en els casos de reestructuració empresarial, per tal
de mantenir l’activitat productiva, mitjançant un projecte industrial alternatiu, sempre es prioritza l’emplaçament on ja es duia a terme l’activitat.
Pel que fa al punt d, el Departament de Territori i Sostenibilitat, juntament amb
el Departament d’Empresa i Ocupació, va llançar, el passat 25 de maig, la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani, que va agrupar més d’un centenar de representants de tots els sectors implicats, entre els quals hi ha grups parlamentaris, administracions locals, cambres de comerç catalanes, sindicats, patronals i universitats,
amb l’objectiu compartit de reivindicar que el Corredor Mediterrani formi part de
manera prioritària de les agendes dels governs espanyol i francès.
La Taula, en coordinació amb el seu homòleg al País Valencià, el Fòrum Valencià pel Corredor Mediterrani, reclama l’existència d’un coordinador del Corredor
Mediterrani en el si del Ministeri de Foment, que serveixi, entre d’altres, per determinar i informar sobre el calendari d’implementació del tercer carril (ample de via
europeu, mantenint l’ibèric) al corredor. En els propers mesos tindran lloc, tant les
trobades dels grups de treball de la Taula Estratègica per desplegar les 6 estratègies
específiques per liderar la demanda d’impuls, com la trobada de la Taula Estratègica
amb el Fòrum Valencià, per fer un front comú al respecte.
Pel que fa al Punt e, fruit de la creació del Comitè de Serveis Multimodals (CSM)
de Catalunya, s’ha pogut realitzar la primera prova pilot de transport multimodal de
productes càrnics refrigerats. Ha consistit en el transport d’un contenidor refrigerat
(reefer) amb carn de porc congelada, des de la seu de Frigorífics Costa Brava a Riudellots de la Selva fins a les rodalies de Dresden (Alemanya), utilitzant els serveis
ferroviaris en la major part del recorregut.
L’antecedent directe del CSM és el Projecte europeu iFreightMED (a 5 països) durant el període 2013-2015, liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i, amb
la participació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), CIMALSA,
el Consell de Cambres i els ports de Barcelona i Tarragona.
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L’objectiu va ser promoure el desenvolupament de serveis eficients de transport
de mercaderies multimodals, i especialment ferroviaris, en el Corredor Mediterrani
i es va focalitzar en la demanda, representada pels carregadors dels principals sectors productius de Catalunya: automoció, química i indústries alimentàries.
El Govern, per l’Acord de Govern 102/2016, de 19 de juliol, va crear el CSM,
com a òrgan d’impuls, de participació i de coordinació de la Generalitat de Catalunya i de les entitats privades que actuen en el transport multimodal de mercaderies
i les que el necessiten. El CSM es va crear per contribuir al creixement econòmic
sostenible de Catalunya i d’Europa mitjançant la promoció que les opcions multimodals de transport de mercaderies que integrin el mode ferroviari siguin prou atractives perquè n’augmenti la demanda, així com per fomentar que el sector empresarial
català aprofiti les oportunitats sorgides dels reptes de negoci i tecnològics associats
a la multimodalitat.
Per a aquesta finalitat, el CSM esdevé un facilitador neutral, entès com a part que
ofereix serveis d’orientació, de suport i de promoció, sense facultat decisòria pròpia
i amb imparcialitat, confidencialitat, reserva i igualtat de tracte.
D’altra banda, l’Estratègia Industrial de Catalunya recull la necessitat de treballar amb la mateixa aproximació per incrementar el mode ferroviari en el transport
de mercaderies, com a mesura per incrementar la competitivitat en els àmbits sectorials de les indústries de la mobilitat sostenible i de les indústries alimentàries.
De manera complementària, la Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani implica la posada en marxa de sis estratègies:
– Estratègia institucional: a part d’acords amb la Comunitat Valenciana, Múrcia,
les Illes Balears i Andalusia, també s’establiran mecanismes de seguiment i col·laboració amb els governs de l’Estat espanyol i de la Unió Europea (UE).
– Estratègia en matèria d’infraestructures: es definirà una agenda d’inversions
certa i creïble, acordada amb l’Estat espanyol i la UE.
– Estratègia en l’àmbit dels serveis de transport i logística i de la seva digitalització: es crearà un comitè català de serveis multimodals.
– Estratègia econòmica: s’analitzaran les necessitats, en matèria de transports de
les diferents activitats econòmiques, per promoure el creixement de les importacions i les exportacions.
– Estratègia comunicativa: es crearà i difondrà la marca CMED (Corredor Mediterrani) com a referent mundial.
– Estratègia operativa: es crearà l’Oficina Catalana del CMED.
D’altra banda, el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya, actualment en tramitació, també inclou dins dels seus eixos d’actuació el tractament de la millora dels
serveis de transport públic als polígons i zones industrials a partir de la concertació
i la participació activa de les empreses i treballadors implicats.
Quant al punt f, mitjançant una carta adreçada al Ministeri d’Indústria, Energia
i Turisme es va instar el Govern de l’Estat a modificar el Reial decret 900/2015, de
9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques, de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum
i de producció amb autoconsum. Al mateix temps, es va sol·licitar l’impuls de les
mesures executives i normatives per fer efectives les mesures plantejades en aquest
punt de la Moció.
Pel que fa al punt g, en el marc del Pla d’acció d’eficiència energètica a la indústria de Catalunya, aprovat pel Govern el 2015, el Departament d’Empresa i Coneixement, per mitjà de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), està treballant en la
constitució d’un grup de treball específic en relació amb les actuacions energètiques
integrals, en l’àmbit dels polígons industrials, amb la participació, entre d’altres actors, de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) i de l’Agència per la competitivitat de l’empresa
(ACCIÓ).
68

BOPC 262
17 de novembre de 2016

4.50.02. Compliment de mocions

Aquest grup de treball tindrà com a objectiu recollir les necessitats específiques
dels polígons industrials en relació amb l’energia (cogeneració, autoconsum d’energia elèctrica, utilització d’energies residuals, xarxes tancades d’energia elèctrica,
etc.) i definir les accions específiques que permetran desenvolupar el potencial d’eficiència energètica dels polígons industrials de Catalunya.
Quant al punt h, el Programa de reactivació industrial, com a actuació contínua,
incorpora un element de disponibilitat de sòl industrial. En aquest sentit, de forma
periòdica, entre l’Institut Català del Sòl (INCASOL), la DGI i ACCIÓ, s’analitzen
els projectes d’inversió per tal de proposar emplaçaments idonis per a cada activitat, d’acord amb els requeriments dels operadors. Cal remarcar que el Govern està
impulsant una figura de planificació urbanística, que s’està definint com una eina
molt útil. Es tracta dels plans directors urbanístics (PDU), que estableixen les directrius per coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal,
amb l’objectiu de crear les condicions territorials necessàries, per desenvolupar actuacions estratègiques de dinamització econòmica i de projecció internacional.
A més, el Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant en un Programa d’actuacions estratègiques orientat a establir les condicions territorials que permetin l’emplaçament de noves activitats econòmiques. El Programa d’actuacions estratègiques es desenvolupa a través de la Direcció General d’Ordenació del Territori
i Urbanisme i comporta la redacció i tramitació d’una bateria oberta de PDU, que
tenen com a denominador comú, impulsar actuacions que, per les seves característiques, s’han identificat com a actuacions potencials motores del desenvolupament
econòmic de Catalunya.
Les potencialitats dels PDU radiquen en que poden classificar i qualificar sòl, i
poden delimitar i ordenar sectors d’interès territorial per a l’execució directa d’actuacions d’una especial rellevància econòmica, social o de característiques singulars. Així, els PDU comporten l’ordenació detallada del sòl en l’àmbit del planejament derivat, i, part de la seva complexitat, radica en el fet que normalment abasten
àmbits supramunicipals.
Actualment, el programa compta amb un total de 17 PDU, els quals es troben en
diferents moment de redacció i tramitació.
En relació amb el punt i, el 2016 Avançsa compta amb una nova línia d’actuació anomenada Innova Global com a nou rol d’impuls per accelerar els processos
de creixement i posicionament internacional d’iniciatives empresarials existents. Es
tracta d’una línia de conversió amb la finalitat d’incentivar la inversió privada per
a nous negocis en el marc de l’estratègia RIS3CAT que necessitin una aportació de
capital d’entre 0,3 i 8 milions d’euros. Està dotada pressupostàriament amb 25 milions d’euros i, pel fet de ser conversió, espera dinamitzar el mercat amb un mínim
de 25 milions d’euros més. Així, Innova global s’afegeix a les funcions d’Avançsa
com a instrument de supervivència d’empreses en risc mitjançant la participació en
la reconversió i/o la reindustrialització.
Quant al punt j, en relació amb la introducció de clàusules de garantia d’ocupació en els protocols de reindustrialització que Avançsa apliqui a les grans empreses
que, segons el mapa de riscos, es trobin en risc de tancament o deslocalització, els
contractes en curs previstos per a signatura el quart trimestre de 2016 inclouen preceptes en aquest sentit.
Pel que fa al punt k, com a actuació contínua, la transferència tecnològica empresarial és un dels elements clau per a l’èxit de les polítiques d’innovació que fan
que un país assoleixi alts nivells de competitivitat. En concret, ACCIÓ ofereix un
seguit d’instruments, de programes i d’actuacions que, de forma integrada, cerquen
una millora en la competitivitat empresarial, tant si és per la incorporació de tecnologia en forma de creació o de compra, com si és per la incorporació de talent o de
sistemàtica innovadora. Aquests instruments són:
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– Comunitats RIS3CAT i Nuclis de recerca i desenvolupament industrial: en
aquestes línies d’ajuts, els centres tecnològics de referència, en els àmbits específics
de cada comunitat/projecte, tenen un rol fonamental en l’articulació de les propostes presentades. Aquests instruments són fonamentals per impulsar la transferència
tecnològica i la transformació de la indústria.
– Cupons a la innovació: permeten que les empreses puguin utilitzar un descompte econòmic per contractar serveis de proveïdors de tecnologia. Aquests cupons tenen tres modalitats: tecnologia, innovació i eco-innovació.
– Xarxa Enterprise Europe Network (EEN): és la Xarxa de Transferència Tecnològica internacional, on els centres TECNIO tenen l’oportunitat de proposar ofertes
o demandes de tecnologia. La Xarxa EEN compta amb 600 entitats a més de 50
països.
– Programa TECNIOspring: programa d’intercanvi d’investigadors dins la convocatòria de la Unió Europea de Cofinanciacio de Programes regionals, nacionals i
internacionals (COFUND), en anglès, Co-funding of regional, national and International Programmes (COFUND). Els investigadors són contractats pels centres TECNIO, que han d’establir relacions amb universitats i centres tecnològics en un àmbit
internacional, per tal de poder desenvolupar projectes de recerca aplicada.
– Programa d’Innovació Internacional: programa, en el qual els agents TECNIO tenen l’opció de contractar els serveis de les oficines exteriors d’ACCIÓ amb
una funció d’innovació (20 de les 36 que són operatives), per poder captar socis tecnològics, o bé, posar les seves tecnologies al mercat. Aquests serveis es poden estructurar també al voltant de missions tecnològiques.
– EURECAT, Centre Tecnològic de Catalunya: es va constituir el maig de 2015,
com a resultat de la fusió dels centres tecnològics de l’Associació Catalana d’Empreses de Motlles i Matrius (ASCAMM), CETEMMSA Centre Tecnològic, Barcelona
Media i Barcelona Digital, i CTM Centre Tecnològic. Al llarg del 2016, s’hi han integrat també el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) i el Centre Tecnològic
del Compòsit (CETECOM). Aquestes integracions permeten a EURECAT tenir el
coneixement i la capacitació per poder donar resposta a les demandes de les empreses, en totes les tecnologies facilitadores i en tots els sectors definits en l’estratègia
d’innovació RIS3CAT.
EURECAT també disposa de convenis de col·laboració estable amb diferents
centres TECNIO, com el Centre Tecnològic de la Química (CTQC) o el Centre de
Visió per Computador (CVC) i altres proveïdors d’R+D del sistema català d’innovació, de manera que l’abast competencial, tant d’EURECAT com de la resta de
membres acreditats TECNIO per assolir aquesta incorporació de la tecnologia, la
modernització i el foment del creixement, és prou consistent i completa.
Hi ha programes que fomenten la participació d’aquests centres, juntament amb
empreses catalanes en projectes innovadors concurrents, tant a nivell regional, com
nacional i europeu. A hores d’ara els resultats són òptims però, atès l’horitzó que
s’entreveu i l’estat de partida, encara hi ha a Catalunya un bon marge de millora.
Quant al punt l, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) posa a disposició de les persones, recursos per orientar-les, assessorar-les i acompanyar-les en
els processos per millorar les seves expectatives laborals. En conseqüència, es defineixen línies de treball per als diferents col·lectius, d’acord amb el seu grau d’ocupabilitat.
Tots els recursos que té el SOC s’ofereixen als treballadors immersos en processos de reindustrialització.
Pel que fa al punt m, el Programa TECNIOspring i l’actual Projecte TECNIOspring PLUS (renovat el 2016 per la UE amb una dotació de 2,2 M €) és un programa
d’intercanvi d’investigadors dins la convocatòria COFUND de la UE, en el qual ACCIÓ ha competit amb èxit. Els investigadors són contractats pels centres acreditats
TECNIO, els quals han d’establir relacions amb universitats i centres tecnològics en
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un àmbit internacional, per tal de poder desenvolupar projectes de recerca aplicada
i, per tant, d’impacte directe en la competitivitat empresarial.
A més a més, des del SOC es continua avançant en la incorporació d’informació
i serveis al Portal MónCat, com a instrument corporatiu del Govern pel suport integral al procés migratori català.
Un dels objectius que persegueix MónCat és el de contribuir al manteniment dels
vincles entre els catalans residents a l’exterior i el seu país, i facilitar informació i
serveis (entre ells l’accés a ofertes de feina a Catalunya) que minorin qualsevol obstacle al retorn.
Així mateix s’ha creat un grup de treball interdepartamental en el marc de la
mobilitat internacional on es treballaran les bases de l’oficina de mobilitat juvenil,
i on el MónCat serà un instrument per fomentar i facilitar el retorn dels joves residents fora per motius laborals.
En relació amb el punt n, cal fer palès que afavorir el procés de segona oportunitat passa per dos elements fonamentals: alliberar els empresaris que han fet fallida
de les càrregues que tenen associades, perquè puguin plantejar-se un nou projecte
empresarial i, posar al seu abast iniciatives de suport al començament d’un nou projecte empresarial.
Pel que fa al primer punt, la Generalitat de Catalunya, mitjançant la DGI, efectua
el seguiment i la mediació de processos concursals, procurant que tinguin el menor
impacte en el teixit empresarial.
Aquesta iniciativa va molt lligada al Mapa de riscos i oportunitats (línia de treball orientada a anticipar-se a situacions de risc que puguin implicar un tancament o
una deslocalització d’empreses catalanes), ja que la situació que porta a moltes empreses a ser incloses en aquest mapa, acaba desembocant en una situació concursal.
A 2 de novembre de 2016 s’està realitzant el seguiment de 48 empreses.
Per dinamitzar aquest procés, s’ha creat un Mercat de venda d’unitats productives, referenciat en el Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya. Fins al moment, se n’ha intervingut en la venda de 208.
Així mateix, la Generalitat de Catalunya dóna suport a Reempresa, un instrument de la patronal catalana CECOT, amb l’objectiu de facilitar l’accés i agilitar
el procés de reemprendre a qualsevol persona que visqui a Catalunya i a qualsevol
empresa implantada a Catalunya. És un sistema generalitzat pel qual un empresari
que vol cedir la seva empresa a un altre té la informació al seu abast de com fer-ho,
pot sol·licitar assessorament i col·laboració d’un consultor especialitzat i té un mercat
transparent a Internet on fer la seva proposta amb assistència tècnica.
Pel que fa al suport a l’inici d’un nou projecte empresarial, el Programa Catalunya Emprèn engloba, com a iniciativa transversal del conjunt del Govern, un ventall
de mesures enfocades al foment de la cultura emprenedora i a la creació de noves
empreses.
Catalunya Emprèn dóna suport a la Xarxa Emprèn, formada per administracions locals i supramunicipals, col·legis professionals, agents socials i econòmics,
universitats i entitats del sector privat. Aquesta Xarxa, que és una peça fonamental
del Programa integral de foment de l’emprenedoria, permet a la Generalitat fomentar l’emprenedoria al conjunt del país, ja que està integrada per un conjunt d’entitats
vinculades al món de la creació d’empreses arreu del territori.
Dins l’ampli ventall de serveis a l’emprenedoria que poden oferir les entitats de
la Xarxa, s’hi inclouen els serveis d’informació i d’assessorament de segona oportunitat per a empresaris d’empreses en fallida o que hagin tancat.
Actualment s’estan analitzant d’altres iniciatives de suport a la segona oportunitat, en col·laboració amb les organitzacions empresarials.
D’altra banda, els treballadors autònoms que han cessat la seva activitat i volen
tornar a iniciar una activitat econòmica com a autònoms, poden participar en el Programa Consolida’t del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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El Programa Consolida’t, de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom, consisteix en un itinerari personalitzat de formació i d’assessorament per millorar la viabilitat i consolidació de l’activitat econòmica de persones treballadores autònomes.
En l’edició de 2014 van participar 23 persones en aquesta situació, d’un total de
516 participants. Properament, es convocarà una nova edició del Programa que ampliarà el pressupost i els participants.
Finalment, pel que fa al punt o, el Departament d’Empresa i Coneixement està
treballant, des d’una perspectiva basada en la concertació, en el Pacte Nacional per
a la Indústria, que té per objectiu situar la indústria com a l’eix econòmic principal
del país.
Dins d’aquest Pacte, s’ha establert un grup de treball específic dedicat a la indústria 4.0 i a la digitalització. Aquest grup consensuarà diferents línies d’actuació
per impulsar la indústria 4.0, tot afavorint-ne l’adopció a Catalunya, perquè el país
pugui ser un dels territoris líders en implementar-la a nivell internacional. Destaca especialment el bon posicionament de Catalunya en algunes tecnologies clau de
la indústria 4.0, com són la impressió 3D i l’Internet de les coses. En aquest sentit,
Catalunya ja és la seu de dues de les fires referents en aquestes tecnologies, com la
IN(3D)USTRY i la IoT Solutions World Congress, respectivament.
Es preveu que el 2016 es faci el disseny d’un programa específic i que, a partir
de 2017, s’implementi amb un horitzó 2020.
Barcelona, 3 de novembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
N. de la r.: La documentació tramesa pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 42/XI, sobre el desplegament de
la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals
390-00042/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 40873 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 42/XI, sobre el desplegament de
la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals (tram. 390-00042/11), us
informo del següent:
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha desplegat els itineraris formatius
específics establerts a la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificacions
professionals amb l’aprovació de l’Acord GOV/120/2016, de 30 d’agost, pel qual es
crea el Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes
amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o
moderada.
El Departament d’Ensenyament ha publicat la Resolució ENS/2158/2016, de 19
de setembre, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2016-2017, als ensenyaments del Pla pilot d’itineraris formatius
específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a
discapacitat lleu o moderada.
El Departament d’Ensenyament ha ampliat per al curs 2016-2017 l’oferta de places en els ensenyaments de primer curs de cicles formatius de grau mitjà i de grau
4.50.02. Compliment de mocions
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superior, de manera que el nombre de sol·licituds de llocs escolars d’aquests ensenyaments ateses pel Departament d’Ensenyament en el procés d’admissió d’alumnat
corresponent ha incrementat.
Des del Departament d’Ensenyament s’està analitzant les dades obtingudes del
procés de matriculació dels alumnes als ensenyaments de cicles formatius de grau
mitjà i grau superior pel curs 2016-2017, així com les dades de la inserció laboral
dels alumnes que van finalitzar els seus ensenyaments de formació professional el
curs 2015-2016, perquè el Departament d’Ensenyament elabori la programació de
l’oferta educativa per al curs 2017-2018.
Es important analitzar l’entorn productiu de cada institut atès que la concordança
entre el centre educatiu i aquest incrementarà el nombre d’oportunitats d’ocupació
pels seus alumnes i també incrementarà el nombres d’empreses col·laboradores per
tal que l’alumnat pugui fer la seva formació pràctica en aquestes.
En la programació de l’oferta el Departament d’Ensenyament procura agrupar
els ensenyaments per obtenir títols de la mateixa família professional o de famílies
professionals afins en un mateix institut i aconseguir una major especialització dels
centres, sempre i quan les característiques del territori i del sector industrial corresponent ho permetin. Per exemple, el centres educatius situats en zones amb un índex
de demografia baix han de tenir un espectre més ampli d’àmbits sectorials.
Cada centre educatiu, en el marc de la seva autonomia, organitza la distribució
horària de les activitats lectives, no obstant, el Departament d’Ensenyament ha establert algunes mesures organitzatives com la possibilitat de que l’alumnat pugui
matricular-se de matèries individualment, o matricular-se amb un règim semipresencial.
L’Institut Obert de Catalunya és un centre del Departament d’Ensenyament on
el seu alumnat pot matricular-se per cursar els ensenyaments de cicles formatius de
grau mitjà o superior a distància.
El Departament d’Ensenyament a través de la signatura de convenis dona resposta a col·lectius singulars amb ofertes específiques.
També us informo que el curs 2015-2016 es van dur a terme 801 activitats de
formació permanent adreçades al personal docent dels ensenyaments de formació
professional i es van emetre 10.655 certificats.
El Departament d’Ensenyament està treballant en l’elaboració dels Estatuts de
l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.
Barcelona, 4 de novembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Moció 43/XI, sobre una república amb
corrupció zero
390-00043/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 40774 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 43/XI, sobre una república amb
corrupció zero (tram. 390-00043/11), us informo del següent:
Apartat 1 a). Amb la voluntat de donar impuls, conjuntament amb el Parlament,
a la creació d’un Mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau,
el Govern ha fet arribar a la presidenta del Parlament una proposta d’instrument que,
4.50.02. Compliment de mocions
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tal com preveu la Moció, sigui independent del Govern, reti comptes anualment al
Parlament i actuï d’instrument de coordinació i d’interoperabilitat entre la Fiscalia
Anticorrupció de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, la Intervenció General de la Generalitat i
l’Agència Tributària.
Apartat 1.b). Diverses unitats de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
(PG-ME) investiguen delictes vinculats a la corrupció. Les organitzacions policials
i la PG-ME no en són una excepció i s’han hagut d’especialitzar per lluitar contra la
delinqüència organitzada i les diverses formes de corrupció i de delictes econòmics,
com el blanqueig de capitals, el tràfic d’essers humans, o altres formes greus de delinqüència. En aquest sentit, des de la PG-ME s’ha adaptat l’estructura per fer front a
aquestes noves demandes. Des de la divisió d’investigació criminal, s’han creat dues
ares: l’àrea central de crim organitzat i l’àrea central de delictes econòmics.
En l’àrea de crim organitzat s’han creat unitats especialitzades dedicades a les
associacions il·lícites, el tràfic de drogues, el tràfic il·lícit de vehicles i el tràfic d’essers humans. De l’àrea de delictes econòmics depenen unitats dedicades a estafes,
blanqueig de capitals i falsificació de moneda. També existeix una unitat específica
dedicada a la corrupció.
Les diferents formes de corrupció, el blanqueig de capitals i els delictes de caràcter econòmic requereixen uns coneixements especialitzats i uns recursos específics
per poder lluitar de manera eficaç contra aquests tipus de delictes, recursos amb els
que ja compta aquest cos policial. La investigació d’aquests delictes correspon única i
específicament a les unitats de policia judicial, d’acord amb el que preveu la llei de la
PG-ME i la normativa processal penal, per tant no poden incorporar-se a cap de les
unitats persones que no tinguin la condició de policia.
No obstant això, la llei contempla que per a l’exercici de les funcions de policia
judicial sota la direcció dels jutges, els tribunals i el ministeri fiscal, els membres
del Cos de Mossos d’Esquadra poden requerir l’auxili necessari de les autoritats i,
si escau, dels particulars.
Convé recalcar que la investigació contra la corrupció no depèn únicament de
l’augment d’efectius policials dedicats a aquestes tasques, sinó de l’aplicació de la
legislació vigent en aquest àmbit; la implicació de la resta d’institucions i organismes; la col·laboració, la coordinació i el treball transversal entre tots els operadors, i
finalment, noves mesures de prevenció i control.
Malgrat això, la Direcció general de la Policia garanteix que aquestes unitats
continuaran disposant dels recursos personals i materials necessaris en la investigació de delictes de corrupció així com de mecanismes eficients que permetin una
investigació àgil i eficaç, que continuï garantint al màxim els drets de les persones
investigades. És per aquest motiu, que estem amatents a totes aquelles necessitats
operatives específiques de les diverses unitats d’investigació davant dels reptes actuals en matèria de seguretat.
Apartat 1.c). El passat 16 de juny de 2016, el conseller de Justícia es va adreçar
Fiscal Superior de la Fiscalia Superior de Catalunya, per traslladar-li el contingut de
l’apartat 1 lletra c) de la Moció 43/XI per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Apartat 1.d). D’acord amb les prescripcions de la Llei 7/1996, de 5 de juliol,
d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat i del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de Reglament dels serveis jurídics de la Generalitat
de Catalunya, els membres del cos d’advocacia de la Generalitat es personen en tots
aquells procediments respecte dels quals han rebut la corresponent ordre de compareixença del membre del Govern que correspongui en funció de l’àmbit material
del departament afectat, en considerar-se que s’ha produït una lesió als interessos
de l’Administració que comporta la compareixença com a part en el procediment
judicial corresponent.
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En els supòsits de compareixença com acusació particular, i com a manifestació
del principi de tutela judicial efectiva, la Generalitat actua com a perjudicada i en
defensa dels seus interessos concrets quan es considera que poden resultar lesionats
per la presumpta comissió de qualsevol fet delictiu, sigui del tipus que sigui. Aquesta lesió suposa un perjudici efectiu que pot consistir en perjudicis patrimonials, socioeconòmics, lesions contra les persones o qualsevol altra tipus de lesió.
En els supòsits de compareixença com acusació popular, acció que es fonamenta
en allò previst a l’article 125 de la Constitució, i en els articles 101 i 270 de la Llei
d’Enjudiciament Criminal, la situació és diferent ja que en aquest cas la Generalitat
no és directament perjudicada, i no es produeix una lesió directa dels seus interessos
sinó que la legitimació deriva d’una acció en defensa d’interessos generals o bens
col·lectius, si bé aquesta legitimació per comparèixer ha de ser reconeguda per part
de l’òrgan judicial.
Per tant, tot i la voluntat exercitar l’acusació popular, en aquest darrer supòsit es
poden produir diverses conseqüències envers aquesta pretensió de personació com
a acusació popular de la Generalitat. En primer lloc cal que l’òrgan judicial consideri ajustat a dret reconèixer a la Generalitat com a part en el procediment, en segon lloc es pot donar el supòsit que el jutge consideri que cal denegar la legitimació
per concórrer una possible contraposició d’interessos i en tercer lloc, tot i acceptar
la legitimació de la Generalitat, pot considerar que cal unificar totes les acusacions
populars en una única acusació.
Sigui una o altre la posició processal de la Generalitat, la seva representació i
defensa és duta a terme, en termes generals, pels serveis jurídics de la Generalitat.
Apartat 2. Pel que fa a la tramitació del informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, cal tenir present que, durant la seva tramitació, els organismes fiscalitzats fan arribar a la Sindicatura tota aquella informació que els és requerida i,
si escau, fan les al·legacions que consideren oportunes. Com a resultat d’aquesta col·
laboració, molts informes s’aproven sense incloure recomanacions i observacions.
A més, quan el Parlament debat els informes i adopta les corresponents Resolucions,
el Govern informa, dins dels terminis reglamentàriament establert, del seu compliment, sempre que inclouen recomanacions i observacions.
El Govern considera que el procediment establert per a la tramitació dels informes de fiscalització, tant des de la Sindicatura com, posteriorment, a través del Parlament, garanteixen a bastament l’assoliment de les recomanacions i observacions
contingudes. No obstant això, en compliment de la Moció, el Govern elaborarà i
trametrà al Parlament un informe anual que reculli tots els informes de fiscalització emesos en aquell període i informarà de l’emissió dels corresponents informes
de compliment. Correspondrà al Parlament, a la vista de la informació tramesa, de
demanar la compareixença d’un o altre membre del Govern, en funció de l’informe
respecte del qual en vulgui tenir un coneixements més aprofundit.
Apartat 3. En els treballs d’elaboració de l’avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per al 2017, el Govern està estudiant la possibilitat de modificar l’art. 71 de la Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en el sentit de suprimir la limitació de la capacitat de la Sindicatura de Comptes a l’hora de decidir l’objecte dels seus informes, així com la de modificar la Llei
de la Sindicatura de Comptes per introduir la regulació de la figura de la denúncia.
Barcelona, 3 de novembre de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència
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Control del compliment de la Moció 63/XI, sobre el contracte
programa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el
foment de la pluralitat i la governança del sector audiovisual
390-00063/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016

Control del compliment de la Moció 64/XI, sobre les comunitats
catalanes a l’exterior
390-00064/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016

Control del compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats
390-00065/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016

Control del compliment de la Moció 66/XI, sobre les mesures per a
evitar la segregació educativa
390-00066/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016

Control del compliment de la Moció 67/XI, sobre les infraestructures
ferroviàries
390-00067/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016
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Control del compliment de la Moció 68/XI, sobre la política de
seguretat
390-00068/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2016

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència d’Alfons Aragoneses, professor de
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de
reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00744/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 40391).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Pau Casanellas Peñalver,
professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00745/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 40391).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’August Gil Matamala, advocat,
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les
víctimes del franquisme
352-00746/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 40391).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

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

77

BOPC 262
17 de novembre de 2016

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada,
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les
víctimes del franquisme
352-00747/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 40391).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Rey González, advocat
i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació
a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del
franquisme
352-00748/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 40391).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Arnabat Mata, historiador
i membre de l’Institut d’Estudis Penedesencs, amb relació a la
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00749/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 40391).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació
a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del
franquisme
352-00798/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic
de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00799/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
Amical de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del
Nazisme amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes
relacionades
352-00800/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa
a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00801/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic
de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa
a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00802/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president
de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposició de llei de
reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00840/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 41412).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
Amical de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del
Nazisme amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de
les víctimes del franquisme
352-00841/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 41412).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Pubill, president de
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposició
de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00842/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 41412).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny i Velázquez,
president de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de
les víctimes del franquisme
352-00843/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 41412).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president
de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00844/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 41413).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
Amical de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del
Nazisme amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes
relacionades
352-00845/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 41413).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Pubill, president de
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposta
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00846/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 41413).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny i Velázquez,
president de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat
a Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes
relacionades
352-00847/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 41413).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Perona i Medina,
president de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria
Històrica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació
de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres
normes relacionades
352-00848/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 41413).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor
d’estudis hispànics, amb relació a la Proposició de llei de reparació
jurídica de les víctimes del franquisme
352-00849/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz,
catedràtic d’història moderna, amb relació a la Proposició de llei de
reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00850/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de
l’Associació Manuel Azaña amb relació a la Proposició de llei de
reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00851/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació
Alternatives amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica
de les víctimes del franquisme
352-00852/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació
Rafael del Pino amb relació a la Proposició de llei de reparació
jurídica de les víctimes del franquisme
352-00853/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació
Ortega y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposició de
llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00854/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre
Internacional de Toledo per la Pau amb relació a la Proposició de llei
de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00855/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial
Institut Elcano amb relació a la Proposició de llei de reparació
jurídica de les víctimes del franquisme
352-00856/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa,
catedràtic de sociologia, amb relació a la Proposició de llei de
reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00857/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert,
catedràtic de ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei
de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00858/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de
ciències polítiques i socials, amb relació a la Proposició de llei de
reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00859/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Fontana, professor
emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició
de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
352-00860/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de
l’Escola d’Estudis Superiors de Ciències Socials de París, amb
relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes
del franquisme
352-00861/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Ian Gibson, historiador i
hispanista, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica
de les víctimes del franquisme
352-00862/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i
hispanista, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica
de les víctimes del franquisme
352-00863/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor
d’estudis hispànics, amb relació a la Proposta per a presentar a la
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació
de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres
normes relacionades
352-00864/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz,
catedràtic d’història moderna, amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00865/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de
l’Associació Manuel Azaña amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00866/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació
Alternatives amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes
relacionades
352-00867/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació
Rafael del Pino amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de
la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres
normes relacionades
352-00868/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació
Ortega y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposta per
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00869/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre
Internacional de Toledo per la Pau amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00870/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial
Institut Elcano amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de
la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres
normes relacionades
352-00871/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa,
catedràtic de sociologia, amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00872/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert,
catedràtic de ciències polítiques, amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00873/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic
de ciències polítiques i socials, amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00874/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de Josep Fontana, professor
emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00875/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de
l’Escola d’Estudis Superiors de Ciències Socials de París, amb relació
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa
a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00876/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Ian Gibson, historiador i
hispanista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes
relacionades
352-00877/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i
hispanista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes
relacionades
352-00878/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 41446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.
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Sol·licitud de compareixença del Síndic de Greuges davant
la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre el
desmantellament d’una xarxa de pedofília
356-00312/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 9 de la Comissió del Síndic de Greuges, tinguda el 14.11.2016,
DSPC-C 248.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions
Institucionals i amb el Parlament davant la Comissió d’Acció Exterior
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi
sobre els avenços amb relació al banc públic d’ADN
356-00422/11
SOL·LICITUD

Presentació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP (reg. 41621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 11.11.2016.

4.87.

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10.

Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2465/2016, interposat pel president
del Govern de l’Estat, contra l’article 1 i, per connexió, pel que fa a
la propietat temporal, contra les disposicions addicionals primera,
segona i tercera, i contra la disposició final de la Llei 19/2015, del
29 de juliol, d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
381-00006/11
INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ
Reg. 39207 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.10.2016

Auto
Pleno. Auto 169/2016, de 4 de octubre de 2016

Auto: 169/2016
Fecha: 04/10/2016
Sala: Pleno
Magistrados: Excms. Srs. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela
Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez,
don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez
Núm. registro: 2465-2016
Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 2465-2016
Fallo: Levantar la suspensión del art. 1 y, en lo que a la propiedad temporal se
refieren, de las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, así como de la
disposición final de la Ley de la Generalitat de Cataluña 19/2015, de 29 de julio, de
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incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida al libro quinto
del Código civil de Cataluña
Auto
Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 4 de mayo de 2016, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso «recurso de inconstitucionalidad contra el art. 1 y, por conexión, en lo que a la propiedad temporal se refieren, contra las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, así
como contra la disposición final de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2015, de
29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida
al Libro Quinto del Código Civil de Cataluña». El Abogado del Estado invocó los
arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de
que se acordase la suspensión del precepto impugnado.
2. Por providencia de 24 de mayo de 2016 el Pleno, a propuesta de la Sección
Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por
el Presidente del Gobierno contra el art. 1 y, por conexión, en lo que a la propiedad temporal se refieren, contra las disposiciones adicionales primera, segunda y
tercera, así como contra la disposición final de la Ley del Parlamento de Cataluña
19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad
compartida al libro quinto del Código civil de Cataluña; dar traslado de la demanda
y documentos presentados, según prevé el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo
de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes; tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2
CE, lo que, conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia
y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso –4 de mayo de 2016– para las partes del proceso y desde el día en que aparezca
publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros, lo que se
comunicará a los Presidentes del Gobierno y del Parlamento de Cataluña; y publicar
la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la
Generalitat de Cataluña.
3. Mediante escrito registrado el día 9 de junio de 2016 el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó a este Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara
en el sentido de darse por personada en el proceso, ofreciendo su colaboración a los
efectos del art. 88.1 LOTC. Idéntica comunicación del Presidente del Senado se registró el 20 de junio de 2016.
4. Mediante escrito registrado el 21 de junio de 2016 la Letrada del Parlamento
de Cataluña presentó sus alegaciones oponiéndose a la estimación del recurso de
inconstitucionalidad y solicitando, por medio de otrosí, el levantamiento anticipado
de la suspensión de la Ley impugnada.
En este punto, tras reproducir la doctrina constitucional sobre la materia, con
alusión específica a la posibilidad de levantamiento anticipado de la suspensión
(ATC 417/1997), destaca que «es el Gobierno a quien se debe la iniciativa, quien
debe demostrar o al menos razonar consistentemente la procedencia de la suspensión para evitar unos perjuicios de imposible o difícil reparación, ya que debe partirse del principio de presunción de la constitucionalidad de las normas objeto del
litigio» y añade que en este caso «el Abogado del Estado al invocar el art 161.2
CE no aporta ningún tipo de razonamiento o argumento que justifique la necesidad
de la medida suspensiva».
Por otro lado, la Letrada del Parlamento de Cataluña sostiene que la suspensión de la norma recurrida «puede afectar sensiblemente al principio de seguridad
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jurídica de las partes que deseen intervenir en el negocio jurídico de la propiedad
temporal y en la de aquellas que se acogieron a su aplicación durante los meses de
vigencia de la ley». Alega que la Generalitat con el precepto impugnado ayuda «a
instrumentar y documentar una facultad dispositiva, ya al alcance de los ciudadanos
ex artículo 545-4 de la Ley 5/2006, pero sin un patrón de aplicación común. Con la
ley recurrida se facilita la actividad de los operadores jurídicos y se ofrecen unos
parámetros comunes de ejercicio para quienes voluntariamente quieran acogerse a
esta modalidad de limitación del dominio. Mantener la suspensión de su vigencia
–máxime cuando no se ha alegado causa alguna de perjuicio– es tanto como abocar a la inseguridad jurídica a aquellos que se han acogido a la misma y, tal vez lo
que es peor, impedir la difusión de una forma de acceso a la propiedad –aunque
sea temporal– a un colectivo social que lo desea, porque el resultado –la limitación
temporal de derecho de propiedad–, lo tienen igualmente a su alcance al amparo del
precepto antes citado del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña».
5. El 23 de junio de 2016 se personó el Abogado de la Generalitat de Cataluña
en la representación que le corresponde, oponiéndose a la estimación del recurso de
inconstitucionalidad e instando, por medio de otrosí, el levantamiento anticipado
de la suspensión de la Ley impugnada.
Argumenta, en primer término, que en el escrito de planteamiento del recurso no
se contiene la más mínima argumentación que justifique la suspensión. Añade, en
apoyo de su pretensión de levantamiento inmediato de la suspensión, otras dos consideraciones. De un lado, expone que, como sea que la Ley catalana 19/2015 fue objeto del trámite de negociación en la comisión bilateral Generalitat-Estado, previsto
en el art. 33.2 LOTC, puede decirse que dicha norma ha estado vigente en Cataluña
durante más de nueve meses, en los cuales su aplicación no ha generado problema
ni disfunción alguna. De otro lado, razona que, puesto que no existe ningún ordenamiento civil en el Estado español que impida a las partes negociadoras, en uso de
su autonomía de voluntad, llegar a establecer el mismo resultado de autorregulación
de intereses que la Ley catalana 19/2015 facilita y, en concreto, someter la titularidad dominical a plazo sucesivo, carece de sentido y de provecho alguno mantener la
suspensión de una normativa que aporta seguridad jurídica a lo que los particulares
decidan libremente en sus pactos de autorregulación.
6. Por providencia de 24 de junio de 2016 el Pleno del Tribunal acordó dar traslado al Abogado del Estado y a la Generalitat de Cataluña del escrito en el que el
Parlamento de Cataluña solicita el levantamiento de la suspensión de la Ley impugnada, concediendo un plazo de cinco días para que alegasen lo que estimasen procedente al respecto.
7. El Abogado del Estado, en su escrito de 4 de julio de 2016, instó que la Ley
recurrida se mantuviera suspendida en su vigencia por los siguientes motivos.
Tras reseñar la doctrina constitucional relevante, expone que «constituye objeto
del recurso varios preceptos de la Ley de Cataluña 19/2015, específicamente su art. 1
que contiene una reforma del art. 547 CCCat, que consiste en la definición y régimen jurídico de una nueva ‘forma’ de propiedad: la denominada ‘propiedad temporal’, no reconocida hasta el momento, cuya característica principal es su temporalidad y disfrute sucesivo por más de un titular [...] Se trata de la configuración legal
que niega el carácter indefinido esencial o en origen del derecho de propiedad».
Alega, sobre los perjuicios que avalarían mantener su suspensión, que el art. 1
de la Ley 19/2015 regula «una figura de derecho de propiedad que por su carácter
precisamente de derecho real, una vez adquirido a través de los modos que la ley
prevé, surge al mundo jurídico y se consolida incluso frente a terceros una vez que
en su caso tiene lugar su publicidad formal». Aclara, además, que sería «una suerte
de derecho dominical cuya esencia no habría sido establecida, en el sentido de regulado su régimen jurídico esencial por ley del Estado al amparo de su competencia
exclusiva ex art. 149.1.8 CE. Y, no obstante, habida cuenta de la creación singular de
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esas titularidades en varios posibles casos mediante los correspondientes negocios
jurídicos, estos quedarían perfeccionados al amparo de la ley autonómica que los
habría posibilitado. Así, tanto en el plano del derecho civil sustantivo, como desde
la perspectiva de la protección frente a terceros que la publicidad formal del Registro garantiza en el ámbito de la seguridad jurídica en las transacciones, se llegaría
a producir, aun después dictada una eventual sentencia constitucional estimatoria
del recurso del Estado, una consolidación e irreversibilidad de situaciones jurídico
patrimoniales en varios casos singulares». Precisa más su argumento diciendo que
«los titulares inscritos de derechos de propiedad temporal podrían, por tanto, alegar
que ellos adquirieron de buena fe y de acuerdo con el Registro, si se trata de bienes
inmuebles, o de buena fe susceptible de amparo por el art. 464 CC si se tratara de
bienes muebles, que la ley autonómica asimismo posibilita como objeto también de
propiedad temporal, en una época en que la ley autonómica habría estado plenamente en vigor. Ante ello los perjuicios se derivarían del hecho consistente en que si se
levanta la suspensión de la norma impugnada –pero luego hay sentencia estimatoria del recurso– nos encontráramos con la constancia de derechos patrimoniales ya
adquiridos [...], de tal modo que quedarían consolidadas situaciones jurídico-patrimoniales objetivamente contrarias al ordenamiento, no sólo de manera estática sino
con toda su funcionalidad y desenvolvimiento hacia el futuro de acuerdo con las
condiciones fijadas válidamente en el momento inicial de la celebración del negocio
de constitución del derecho como tal».
El Abogado del Estado afirma que esas alegaciones sobre el daño que produciría el levantamiento de la suspensión pueden extenderse por conexión lógica a las
disposiciones de la Ley 19/2015 también objeto del recurso (adicionales primera,
segunda y tercera, y final) en lo que se refieren a la propiedad temporal. A su juicio,
«no tendría sentido que si se hallara suspendida la vigencia de la regulación sustantiva de la propiedad temporal, se mantuviera la obligación de las Administraciones públicas de llevar a cabo las acciones necesarias con las entidades financieras
y promotores, tanto públicas como privadas, para facilitar el acceso a la vivienda
mediante la implantación de la propiedad temporal (disposición adicional primera)
[...] Lo mismo en cuanto a la adopción de medidas fiscales de ámbito local (disposición adicional segunda) favorables a esa clase de propiedad [...] o la aplicación de
la normativa sobre consumo si las transmisiones que genere la propiedad temporal
se produjera en una relación de consumo (disposición adicional tercera), cuando la
funcionalidad de la propiedad temporal se hallase no obstante suspendida, sin que
pudiera efectuarse, por tanto, ninguna transmisión todavía derivada de las condiciones pactadas en el negocio jurídico de constitución en cada caso. A su vez, la suspensión de lo establecido en la disposición final, entrada en vigor a los veinte días de
su publicación, es consecuencia obligada si se pide la suspensión, como estamos haciendo, del régimen jurídico sustantivo de dicha clase o institución civil novedosa».
Por el contrario, entiende esta parte que el mantenimiento de la suspensión de
la vigencia de los preceptos impugnados «no causa perjuicio ni al tráfico, ni a la
seguridad jurídica, ni limita, creemos, el principio de autonomía de la voluntad»,
aduciendo, en cuanto a esto último, que «cabría al amparo del régimen actual obtenerse la adecuación de los intereses jurídicos y de las voluntades de los particulares conforme a las figuras jurídicas actualmente vigentes en nuestro ordenamiento
jurídico civil, tales como el aprovechamiento por turnos o situaciones de propiedad
compartida o de dominio dividido o derechos reales limitados de carácter temporal,
o mediante la constitución de derechos reales atípicos», todas ellas «fruto de la autonomía de la voluntad».
8. El 7 de julio de 2016 el Abogado de la Generalitat de Cataluña presentó escrito
adhiriéndose a la petición de levantamiento de la suspensión de la Ley y a las razones aducidas a tal fin por la Letrada del Parlamento de Cataluña, aparte de remitirse
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a los argumentos contenidos en su previo escrito de 23 de junio en el que también
había instado el levantamiento de la suspensión.
Fundamentos jurídicos

1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar o
mantener la suspensión que afecta a la vigencia del art. 1 y, en lo que a la propiedad
temporal se refieren, a las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, así
como a la disposición final de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2015, de 29 de
julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida al libro quinto del Código civil de Cataluña; vigencia que se encuentra suspendida como
consecuencia de la invocación del art. 161.2 CE por el Presidente del Gobierno de la
Nación al interponer el presente recurso de inconstitucionalidad.
En los términos que han quedado expresados en los antecedentes, las representaciones procesales del Gobierno y del Parlamento de Cataluña han solicitado el
levantamiento anticipado de la suspensión, mientras que el Abogado del Estado se
opone a esta pretensión e insta el mantenimiento de la suspensión.
2. La solicitud de levantamiento anticipado de la suspensión sin esperar al transcurso de los cinco meses previstos en el art. 161.2 CE resulta viable procesalmente,
pues, conforme a nuestra reiterada doctrina al respecto, los cinco meses a los que
hace referencia el citado precepto constitucional son, precisamente, el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión, incluyéndose entre las potestades de
este Tribunal la de ratificar o levantar la suspensión dentro de ese plazo (por todos,
AATC 222/1995, de 18 de julio, FJ 1; 75/2010, de 30 de junio, FJ 2; 88/2013, de 23
de abril, FJ 2, y 196/2015, de 18 de noviembre, FJ 2).
Sobre este tipo de incidentes de suspensión existe una consolidada doctrina
constitucional, según la cual, para decidir si procede o no ratificar dentro del plazo
de cinco meses que establece el art. 161.2 CE la suspensión de la Ley autonómica
impugnada en un recurso de inconstitucionalidad es necesario ponderar, de un lado,
los intereses que se encuentran concernidos, tanto el general y público como, en su
caso, el particular o privado de las personas afectadas y, de otro, los perjuicios de
imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la Ley impugnada.
Igualmente se ha destacado en nuestra doctrina que esta valoración ha de efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen
de la viabilidad de las pretensiones que se formulen en la demanda, recordando que
el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se
debe la iniciativa (arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC), no sólo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que demuestre
o, al menos, razone consistentemente su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, pues debe partirse en principio de la presunción de constitucionalidad de las normas objeto de recurso (por todos, AATC 100/2002, de 5 de junio,
FJ 2; 355/2007, de 24 de julio, FJ 2; 225/2009, de 10 de diciembre, FJ 2; 44/2011, de
12 de abril, FJ 2; 86/2012, de 8 de mayo, FJ 2, y 122/2015, de 7 de julio, FJ 2).
3. El perjuicio alegado por el Abogado del Estado para justificar su pretensión
es que, a su juicio, el levantamiento de la suspensión de la vigencia de la norma recurrida dará lugar a la consolidación de un modo irreversible de situaciones jurídico patrimoniales concretas derivadas de la constitución de supuestos de propiedad
temporal, ya sea debido a la «protección frente a terceros que la publicidad formal
del Registro garantiza en el ámbito de la seguridad jurídica en las transacciones»,
ya sea por la adquisición «de buena fe susceptible de amparo por el art. 464 CC si
se tratara de bienes muebles».
Las partes recurridas oponen que el perjuicio descrito no procede del art. 1 de la
ley catalana 19/2015, pues los sujetos privados por su sola decisión pueden, en uso
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cer el mismo resultado de autorregulación de intereses. En este sentido se pronuncia
claramente el Abogado de la Generalitat de Cataluña cuando expone que «carece de
sentido y de provecho alguno mantener la suspensión de una normativa que aporta seguridad jurídica a lo que los particulares decidan libremente en sus pactos de
autorregulación», así como la Letrada del Parlamento de Cataluña al sostener que
dicho precepto recurrido ayuda «a instrumentar y documentar una facultad dispositiva, ya al alcance de los ciudadanos ex artículo 545-4 de la Ley 5/2006, pero sin
un patrón de aplicación común» y que mantener la suspensión de su vigencia [...] es
tanto como abocar a la inseguridad jurídica a aquellos que se han acogido a la misma y, tal vez lo que es peor, impedir la difusión de una forma de acceso a la propiedad –aunque sea temporal– a un colectivo social que lo desea».
Este Tribunal aprecia que la controversia trabada sobre si la autonomía de la voluntad habilita para constituir cualesquiera situaciones jurídicas limitativas del derecho de propiedad, y en particular la restricción que conlleva la propiedad temporal,
forma parte del fondo de este asunto, de modo que no cabe anticipar su resolución
en este incidente. No obstante, y sin que ello suponga prejuzgar la decisión de fondo
que habrá de adoptarse en la Sentencia, debemos atender a que el art. 1 de la Ley
catalana 19/2015, que mientras no se declare inconstitucional goza de presunción
de constitucionalidad, presupone que la autonomía de la voluntad es suficiente fundamento de los supuestos de propiedad temporal que se constituyan, operando la
regulación legal simplemente como un marco normativo que suministra seguridad
jurídica.
De este modo, y tal como alegan las representaciones procesales de las partes
recurridas, los perjuicios invocados por el Abogado del Estado no son imputables
al art. 1 de la Ley catalana 19/2015, por lo que no se dan los requisitos que, según
nuestra doctrina, justifican el mantenimiento de la suspensión de dicho precepto
impugnado.
4. Por otro lado, la ponderación que requiere este incidente exige que, junto a los
perjuicios que se deriven del eventual levantamiento de la suspensión de la vigencia
de la norma impugnada, se tengan también en cuenta los que pudieran seguirse del
mantenimiento de dicha suspensión que, según la Letrada del Parlamento de Cataluña, «puede afectar sensiblemente al principio de seguridad jurídica de las partes que
deseen intervenir en el negocio jurídico de la propiedad temporal y en la de aquellas
que se acogieron a su aplicación durante los meses de vigencia de la ley», precisando
esta parte también que «mantener la suspensión de su vigencia es tanto como abocar a la inseguridad jurídica a aquellos que se han acogido a la misma y, tal vez lo
que es peor, impedir la difusión de una forma de acceso a la propiedad –aunque sea
temporal– a un colectivo social que lo desea».
Procede declarar, de un lado, que las situaciones jurídicas creadas con arreglo
al precepto impugnado durante los nueves meses que mediaron entre su entrada en
vigor y la interposición del recurso de inconstitucionalidad no son susceptibles de
verse afectadas de ningún modo por lo que se decida en este incidente, ni siquiera
si en él se resuelve mantener la suspensión de la vigencia de la norma recurrida. En
concreto, dado que esa eventual decisión no implica ningún juicio, ni siquiera preliminar, acerca de la constitucionalidad de la Ley, no podemos admitir que la misma conlleve merma alguna del principio de seguridad jurídica para las partes que
hayan participado en un negocio jurídico de propiedad temporal durante los meses
de vigencia de la Ley.
Es cierto, por el contrario, que ya sea porque el art. 1 de la Ley catalana 19/2015
habilita que los sujetos privados constituyan este tipo de propiedad temporal, ya sea
porque les suministra un patrón de regulación que les confiere mayor seguridad jurídica, mantener la suspensión de la vigencia de dicho precepto legal tendría el efecto
de reducir, como sostiene la Letrada del Parlamento de Cataluña, el acceso a esta
forma de propiedad a un colectivo social que lo desea.
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Este criterio, en conexión con el resto de los expuestos en el fundamento jurídico
anterior, conduce a que acordemos el levantamiento de la suspensión de la vigencia
del art. 1 de la Ley catalana 19/2015 en su integridad.
5. Estos mismos razonamientos avalan que se adopte la misma decisión de levantar la suspensión de vigencia respecto de las disposiciones adicionales primera,
segunda y tercera de la Ley catalana 19/2015, así como respecto de su disposición final, pues el Abogado del Estado no hace sino proyectar sobre estos otros preceptos,
en la medida que contienen también una regulación referida a la propiedad temporal, los mismos perjuicios que había argumentado respecto al art. 1 de la Ley catalana 19/2015, invocación que ya hemos declarado en el fundamento jurídico anterior
que es insuficiente para acordar el mantenimiento de la suspensión de los preceptos
impugnados. Dado que es al Abogado del Estado a quien corresponde la iniciativa
de alegar los daños que justificarían un eventual mantenimiento de la suspensión, lo
que no resulta acreditado, con independencia de las alegaciones ya rechazadas, corresponde que acordemos el levantamiento de la suspensión también de estas otras
disposiciones.
Por todo lo expuesto, el Pleno
Acuerda

Levantar la suspensión del art. 1 y, en lo que a la propiedad temporal se refieren,
de las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, así como de la disposición final de la Ley de la Generalitat de Cataluña 19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida al libro quinto del
Código civil de Cataluña.
Madrid, a cuatro de octubre de dos mil dieciséis.
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