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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 494/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 2 de
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00721/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 10, 28.02.2017,
DSPC-C 333

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda
el dia 28 de febrer de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’objectiu 2 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 250-00721/11), presentada
pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Tenir en compte l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’elaboració de totes
les seves polítiques.
b) Informar-lo de com es preveu aplicar l’objectiu 2 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, a fi que en pugui fer el seguiment.
c) Col·laborar amb tots els actors necessaris per a aplicar l’objectiu 2 de l’Agenda
2030 de les Nacions Unides.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Marisa Xandri Pujol

Resolució 495/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tractament de
purins
250-00740/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 10, 28.02.2017,
DSPC-C 333

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda el dia 28 de febrer de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la
reobertura de les plantes de tractament de purins (tram. 250-00740/11), presentada
pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent i el
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 48213).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incentivar les accions que el sector ramader pugui emprendre per tal de minimitzar la producció de purins i fomentar-ne el tractament en origen, prioritzant-ne
l’aprofitament agronòmic i el tractament per mitjà de processos fisicoquímics i de
generació de biogàs i del biocompostatge.
b) Donar suport a les iniciatives dels ramaders que promoguin la reobertura de
les plantes de tractament de purins que desenvolupin l’activitat en el marc agrari.
1.10. Acords i resolucions
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c) Elaborar, d’acord amb les conclusions que es derivin del grup d’experts per al
millorament dels sistemes de tractament de dejeccions, on participen, entre d’altres,
representants de les universitats i dels centres de recerca del país, un document de
propostes d’actuació adreçades a potenciar, entre els sectors agrícola i ramader i,
principalment, en el porcí, l’aplicació de les millors tècniques disponibles que permetin una millora amb relació a l’eficiència de la gestió de les dejeccions ramaderes
i els beneficis per a la sostenibilitat del sector i del medi.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Marisa Xandri Pujol

Resolució 504/XI del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment
dins el servei d’atenció precoç dels tractaments de logopèdia per als
afectats de quequesa
250-00749/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 16, 01.03.2017, DSPC-C 338

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 1 de març de
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’actualització de la cartera de serveis socials per a incloure-hi els tractaments de logopèdia (tram. 25000749/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 48199).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir dins el servei d’atenció
precoç el tractament de logopèdia per a tots els afectats de quequesa, amb la intensitat requerida en cada cas, especialment orientat a infants amb trastorns o amb risc
de patir-los, inclòs el tractament psicològic que els pugui ésser necessari, i a ampliar
el nombre d’hores d’atenció a infants i adolescents ofertes pels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) i pels centres de recursos educatius per
a deficients auditius (CREDA).
Palau del Parlament, 1 de març de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Alba Vergés i Bosch; la presidenta de
la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 505/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tractament
fiscal de les prestacions de suport a l’autonomia en la pròpia llar
250-00761/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 16, 01.03.2017, DSPC-C 338

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 1 de març de
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el suport a l’autonomia a la
pròpia llar i la protecció dels seus beneficiaris (tram. 250-00761/11), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts pel Sí (reg. 49796).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
1.10. Acords i resolucions
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Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació al tractament fiscal que es dona a les
prestacions de suport a l’autonomia en la pròpia llar, insta el Govern a:
a) Determinar i reconèixer els possibles perjudicats per la manca d’incorporació
del Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar (SSAPL) com una prestació inclosa en el Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD).
b) Advertir els beneficiaris del SSAPL i oferir-los acompanyament i assessorament amb relació al tractament fiscal diferenciat que es dona actualment a les prestacions que reben en el marc d’aquest servei.
c) Dur a terme les modificacions normatives i executives necessàries per tal que
el Govern de l’Estat reconegui el SSAPL com una prestació inclosa en el SAAD.
Palau del Parlament, 1 de març de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Alba Vergés i Bosch; la presidenta de
la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 506/XI del Parlament de Catalunya, sobre el sensellarisme
250-00786/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 16, 01.03.2017, DSPC-C 338

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 1 de març
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el sensellarisme (tram.
250-00786/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 52183).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Desenvolupar l’Estratègia Integral per a l’Atenció a Persones en Situació de
Sensellarisme a Catalunya, recollir-hi les recomanacions del programa «Primer la
llar» (Housing First) i incorporar-hi elements tecnològics de foment de l’autonomia
laboral dels usuaris, com ara internet o telefonia mòbil.
b) Promoure la col·laboració amb les empreses per a fomentar la responsabilitat
social corporativa respecte als sensellar, i implementar programes de conscienciació
adreçats a empreses de sectors productius adequats per a augmentar la contractació
de persones sense llar.
c) Garantir un assessorament que fomenti la responsabilitat i la constància dels
sensellar per tal de motivar i predisposar aquest col·lectiu cap a la cerca d’un futur
millor amb què poder sortir de la situació de sensellarisme.
Palau del Parlament, 1 de març de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Alba Vergés i Bosch; la presidenta de
la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

1.10. Acords i resolucions
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions 1144/X
i 64/XI, sobre la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i el nou
institut de Tordera
250-00480/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 19, tinguda el 07.03.2017,
DSPC-C 347.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions
laborals del professorat
250-00492/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 19, tinguda el 07.03.2017,
DSPC-C 347.

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

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2017
200-00019/11
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 351)

A BOPC 351, pàgina 7
On hi diu:
«Finiment del termini: 13.03.2017; 12:00 h.»
Hi ha de dir:
«Finiment del termini improrrogable: 13.03.2017; 12:00 h.»

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
200-00024/11
TEXT PRESENTAT
Reg. 52629 i 52724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del parlament

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 28 de febrer de 2017, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova l’Avantprojecte de llei sobre les
voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya, i s’autoritza el conseller perquè el presenti al Parlament. Se sol·licita que es
tramiti pel procediment d’urgència extraordinària que estableix l’article 105.4 del
Reglament del Parlament de Catalunya.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 28 de febrer de 2017.
Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres
segon i quart del Codi civil de Catalunya
Preàmbul

Les persones utilitzen cada vegada amb més freqüència els entorns digitals per
desenvolupar les activitats de la seva vida personal i professional. Aquestes activitats generen una diversitat d’arxius que, un cop ha mort la persona, també constitueixen el seu llegat. De la mateixa manera, després de la mort poden romandre uns
drets i unes obligacions de naturalesa jurídica diversa sobre els diferents arxius que
hagi generat l’activitat duta a terme a través dels prestadors de serveis, respecte als
quals s’ha de decidir què cal fer. Sovint els contractes que se subscriuen amb els
prestadors de serveis digitals o les polítiques que aquests tenen en vigor no preveuen
què succeeix quan la persona mor o quan té la capacitat judicialment modificada i,
per tant, quin ha de ser el destí dels arxius digitals. La legislació vigent en matèria
de successions no dóna resposta a aquestes qüestions. A més, en l’àmbit de les inte3.01.01. Projectes de llei
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raccions que es produeixen a la xarxa sovint ens trobem davant de drets de caràcter personalíssim que s’extingeixen amb la mort de la persona. Aquestes qüestions
i d’altres de relacionades han començat a generar inquietud en la ciutadania i tot fa
preveure que aquesta inquietud s’incrementarà a mesura que s’estengui l’ús i la presència de les persones a les xarxes socials i, en general, en els entorns digitals. Convé, doncs, establir unes normes que permetin determinar per a cada persona com
s’ha d’administrar el llegat relatiu a la seva activitat en els entorns digitals.
Per gestionar la petjada als entorns digitals quan la persona mor o quan té la
capacitat judicialment modificada i per evitar danys en altres drets o interessos tant
de la mateixa persona com de tercers, aquesta llei preveu que les persones poden
manifestar les seves voluntats digitals perquè l’hereu, el legatari, el marmessor, l’administrador, el tutor o la persona designada per executar-les actuïn davant els prestadors de serveis digitals després de la seva mort o en cas de tenir la capacitat judicialment modificada. Per mitjà d’aquestes voluntats digitals les persones poden
ordenar les accions que considerin més adients per facilitar, en cas de mort, que la
desaparició física i la pèrdua de personalitat que comporta s’estenguin igualment als
entorns digitals, contribuint a reduir el dolor de les persones que els sobrevisquin i
amb les qui tinguin vincles familiars, d’afecte o amistat, o bé que se’n perpetuï la
memòria amb la conservació dels elements que determinin en aquests entorns digitals o qualsevol altra solució que considerin adient en exercici de la llibertat civil
que els correspon en vida. Aquestes mateixes accions s’han de poder ordenar, quan
es gaudeix de plena capacitat d’actuar, per al supòsit que es produeixi una pèrdua
sobrevinguda d’aquesta capacitat.
És clar, també, que l’activitat digital de les persones menors d’edat pot afectar-ne
el desenvolupament i pot tenir repercussions negatives en el seu futur per la incapacitat de gestionar adequadament la seva presència als entorns digitals. Respecte de
les dades digitals dels menors d’edat, la llei faculta els qui tenen la potestat parental
i els tutors per tal que vetllin perquè la presència dels menors i els tutelats als entorns digitals resulti adequada i no els generi riscos. A aquest efecte, han de poder
promoure les mesures adequades i oportunes davant dels prestadors de serveis digitals i sol·licitar també, amb caràcter excepcional, l’assistència dels poders públics.
II

Per donar resposta a aquestes qüestions, s’ha considerat necessari impulsar unes
disposicions que determinin la forma d’administrar la presència de les persones als
entorns digitals durant la seva minoria d’edat i en els supòsits de capacitat judicialment modificada i de mort.
La introducció d’aquestes novetats comporta la modificació del llibre segon i
del llibre quart del Codi civil de Catalunya i té la seva empara en l’article 129 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que atribueix a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la
Constitució atribueix en tot cas a l’Estat.
D’una banda, es modifica el llibre segon del Codi civil de Catalunya per preveure
la possibilitat que la persona, en atorgar un poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat, pugui fixar qui s’encarregarà d’executar les seves voluntats digitals
així com establir l’abast de la gestió dins el poder.
Així mateix, es contempla també la facultat de vetlla dels progenitors i els tutors
dels menors d’edat perquè la presència d’aquests als entorns digitals resulti apropiada i no els generi riscos, de la mateixa manera que es preveu que els progenitors i
els tutors puguin promoure les mesures adequades i oportunes i sol·licitar l’assistència dels poders públics.
D’altra banda, es regula el règim de les voluntats digitals en cas de mort per preveure que el testament, el codicil o les memòries testamentàries també poden contenir voluntats digitals i designar la persona encarregada d’executar-les. En cas que
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no s’hagi designat ningú, s’estableix que l’hereu, el marmessor o l’administrador de
l’herència poden executar les voluntats digitals o bé encarregar l’execució a una altra persona.
Les voluntats digitals es poden ordenar no únicament a través de testament, codicil o memòries testamentàries, sinó que, a manca de disposicions d’última voluntat, també per mitjà d’un document de voluntats digitals que s’ha d’inscriure en el
Registre de voluntats digitals, un nou instrument registral de caràcter administratiu
que es crea amb l’objectiu de facilitar i incrementar les vies disponibles per les persones per deixar constància de llurs voluntats digitals.
De forma complementària es precisa que la designació de la persona encarregada
d’executar les voluntats digitals també es pot fer a través de tots els instruments que
es poden emprar per ordenar-les i es completa la regulació del mode successori del
llibre quart del Codi civil de Catalunya per incloure-hi l’execució de les voluntats
digitals del causant i el control del seu compliment.
Finalment, s’incorpora per mitjà d’una disposició addicional al llibre quart del
Codi civil de Catalunya la regulació bàsica del Registre de voluntats digitals on
s’han d’inscriure els documents de voluntats digitals i s’estableix el règim d’accés al
registre i l’emissió de certificacions. L’organització, el funcionament i l’accés al Registre de voluntats digitals s’ha d’establir per reglament, per la qual cosa es preveu
la corresponent habilitació per mitjà d’una disposició final.
Aquesta disposició s’empara igualment en l’article 129 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya i també en l’article 150.b de l’Estatut, d’acord amb el qual correspon
a la Generalitat, en matèria d’organització de la seva administració, la competència
exclusiva sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa.
La regulació proposada també té present l’article 53.1 de l’Estatut d’autonomia,
en virtut del qual els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat
de la informació i han d’impulsar l’accés a la comunicació i a les tecnologies de la
informació, en condicions d’igualtat, en tots els àmbits de la vida social, inclòs el
laboral; han de fomentar que aquestes tecnologies es posin al servei de les persones
i no afectin negativament llurs drets, i han de garantir la prestació de serveis per
mitjà de les dites tecnologies, d’acord amb els principis d’universalitat, continuïtat
i actualització.
Es tenen presents, així mateix, els principis i les disposicions de la Convenció
sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada a Nova York el 13 de desembre de 2006 i ratificada per l’Estat espanyol el 21 d’abril de 2008, principis i disposicions que ja han estat objecte de recepció per part del Codi civil de Catalunya i
de les modificacions de què ha estat objecte a partir de l’aprovació de la Convenció
esmentada.
Capítol 1. Modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya,
relatiu a la persona i la família
Article 1. Voluntats digitals en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat

Es modifica l’article 222-2 del Codi civil de Catalunya amb la incorporació d’uns
nous apartats 2, 3 i 4, i els apartats 2 i 3 passen a ser els apartats 5 i 6. L’article 2222 queda redactat de la manera següent:
«Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat
1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat que, per causa d’una malaltia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si
mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura pública perquè
tingui cura de llurs interessos.
2. El poderdant pot establir les seves voluntats digitals, i determinar l’abast de la
gestió dins del poder, perquè, en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat, la perso3.01.01. Projectes de llei
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na a qui designi actuï davant dels prestadors digitals amb els qui el poderdant tingui
comptes actius.
3. Si no hi ha manifestació de voluntats digitals, l’apoderat pot comunicar als
prestadors de serveis digitals la pèrdua sobrevinguda de capacitat de la persona i
sol·licitar la cancel·lació dels comptes actius, inclosos els que tinguin contingut patrimonial si, en aquest darrer cas, obté autorització judicial.
4. En la mesura que sigui possible, la persona designada per executar les voluntats digitals o l’apoderat han de garantir que el poderdant tingui coneixement i pugui
participar en l’adopció de les mesures de protecció.
5. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l’atorgament,
o bé establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder.
En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta
l’extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes
per les quals s’extingeix el poder.
6. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autoritat
judicial, en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar
l’extinció del poder.»
Article 2. Presència dels tutelats en entorns digitals

Es modifica l’apartat 2 de l’article 222-36 del Codi civil de Catalunya i s’incorporen dos nous apartats, el 3 i el 4, de forma que l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 222-36. Relacions entre tutors i tutelats
1. El tutor ha de tractar el tutelat amb consideració i ambdós s’han de respectar
mútuament.
2. El tutelat, si és menor d’edat, ha d’obeir el tutor, que el pot corregir d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a la seva dignitat. El
tutor no li pot imposar sancions humiliants ni que atemptin contra els seus drets.
3. El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat als entorns digitals resulti
apropiada i protegir-lo dels riscos que en puguin derivar. Els tutors poden promoure
les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals
i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels comptes actius dels tutelats sempre
que hi hagi un risc clar per a llur salut física o mental i havent-los escoltat prèviament.
4. Als efectes del que estableixen els apartats 2 i 3, els tutors poden sol·licitar
l’assistència dels poders públics.»
Article 3. Presència dels fills en entorns digitals

S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 236-17 del Codi civil de Catalunya, l’anterior apartat 5 es modifica i passa a ser l’apartat 6, de forma que l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 236-17. Relacions entre pares i fills
1. Els progenitors, en virtut de llurs responsabilitats parentals, han de tenir cura
dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure-hi, educar-los i proporcionar-los una formació integral. Els progenitors també tenen el deure d’administrar el patrimoni dels fills i de representar-los.
2. Els progenitors determinen el lloc o els llocs on viuen els fills i, d’una manera
suficientment motivada, poden decidir que resideixin en un lloc diferent del domicili familiar.
3. Els progenitors i els fills s’han de respectar mútuament. Els fills, mentre estan
en potestat parental, han d’obeir els progenitors, llevat que els intentin imposar conductes indignes o delictives.
4. Els progenitors poden corregir els fills en potestat d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a llur dignitat.
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5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència dels fills en potestat en entorns digitals resulti apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-los dels
riscos que en puguin derivar. Amb aquesta finalitat, els progenitors poden promoure
les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals
i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels comptes actius dels fills sempre que
hi hagi un risc clar per a llur salut física o mental i havent-los escoltat prèviament.
6. Als efectes del que estableixen els apartats 3, 4 i 5, els progenitors poden sol·
licitar excepcionalment l’assistència i la intervenció dels poders públics.»
Article 4. Cancel·lació de comptes digitals

S’incorpora una nova lletra l) a l’apartat 1 de l’article 222-43 del Codi civil de
Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
«Article 222-43. Actes que requereixen autorització judicial
1. El tutor i l’administrador patrimonial necessiten autorització judicial per als
actes següents:
a) Alienar béns immobles, establiments mercantils, drets de propietat intel·lectual i industrial o altres béns de valor extraordinari, i també gravar-los o subrogar-se
en un gravamen preexistent, llevat que el gravamen o la subrogació es faci per a finançar l’adquisició del bé.
b) Alienar drets reals sobre els béns a què fa referència la lletra a o renunciar-hi,
amb l’excepció de les redempcions de censos.
c) Alienar o gravar valors, accions o participacions socials. No cal l’autorització,
però, per a alienar, almenys pel preu de cotització, les accions cotitzades en borsa ni
per a alienar els drets de subscripció preferent.
d) Renunciar a crèdits.
e) Renunciar a donacions, herències o llegats; acceptar llegats i donacions modals o oneroses.
f) Donar i prendre diners en préstec o a crèdit, llevat que aquest es constitueixi
per a finançar l’adquisició d’un bé.
g) Atorgar arrendaments sobre béns immobles per un termini superior a quinze
anys.
h) Avalar, prestar fiança o constituir drets de garantia d’obligacions alienes.
i) Adquirir la condició de soci en societats que no limitin la responsabilitat de
les persones que en formin part, i també constituir, dissoldre, fusionar o escindir
aquestes societats.
j) Renunciar, assentir a la demanda, desistir o transigir en qüestions relacionades
amb els béns o els drets a què fa referència aquest apartat.
k) Cedir a terceres persones els crèdits que el tutelat tingui contra el tutor o adquirir a títol onerós els crèdits de tercers contra el tutelat.
l) Demanar als prestadors de serveis digitals la cancel·lació de comptes digitals
que tinguin un contingut patrimonial.
2. No cal l’autorització judicial amb relació als béns adquirits per donació o a títol successori si el donant o el causant l’han exclosa expressament.
3. El tutor i l’administrador patrimonial no poden sotmetre a arbitratge les qüestions relacionades amb els béns o els drets a què fa referència l’apartat 1.»
Capítol 2. Modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu
a les successions
Article 5. Voluntats digitals en cas de mort

S’incorpora un article nou al capítol I del títol I del llibre quart del Codi civil de
Catalunya, amb el contingut següent:
«Article 411-10. Voluntats digitals en cas de mort
1. Les voluntats digitals en cas de mort són les disposicions que estableix una
persona perquè, després de la seva mort, l’hereu, el legatari, el marmessor, l’admi3.01.01. Projectes de llei
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nistrador de l’herència o la persona designada per executar-les actuï davant dels
prestadors de serveis digitals amb els qui el causant hi tingui comptes actius.
2. En les voluntats digitals en cas de mort, el causant pot disposar del contingut i
l’abast concret de l’encàrrec que es tracta d’executar, com ara, que la persona designada dugui a terme alguna o algunes de les actuacions següents:
a) comunicar als prestadors de serveis digitals la seva defunció; b) sol·licitar als
prestadors de serveis digitals que es cancel·lin els seus comptes actius; c) sol·licitar als
prestadors de serveis digitals que executin les clàusules contractuals o que s’activin
les polítiques establertes per als casos de defunció dels titulars de comptes actius, i, si
escau, que se li lliuri una còpia dels arxius digitals que estiguin en els seus servidors.
3. Les voluntats digitals es poden ordenar per mitjà dels instruments següents:
a) testament, codicil o memòries testamentàries; b) si la persona no ha atorgat
disposicions d’última voluntat, un document que s’ha d’inscriure en el Registre de
voluntats digitals.
4. Les voluntats digitals es poden modificar i revocar en qualsevol moment.
5. Si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals, l’hereu, el legatari, el
marmessor o l’administrador de l’herència poden executar les accions previstes en
les lletres a), b) i c) de l’apartat 2 d’aquest article d’acord amb els contractes que el
causant hagi subscrit amb els prestadors de serveis digitals o amb les polítiques que
aquests prestadors tinguin en vigor.
6. En el supòsit que la persona atorgant de les voluntats digitals o la persona designada per a la seva execució tinguin la capacitat modificada judicialment, s’ha de
garantir que es tingui en compte la seva voluntat i la seva participació en la presa de
decisions per mitjà dels mecanismes o suports necessaris.»
Article 6. Voluntats digitals en testament

S’afegeix un nou apartat 2 a l’article 421-2 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
«Article 421-2. Contingut del testament
1. En testament, el causant ordena la seva successió mitjançant la institució d’un
o més hereus i pot establir llegats i altres disposicions per a després de la seva mort.
2. El testament també pot contenir les voluntats digitals del causant i la designació d’una persona encarregada d’executar-les. A manca de designació, l’hereu, el
marmessor o l’administrador de l’herència poden executar les voluntats digitals o
encarregar-ne l’execució a una altra persona.»
Article 7. Persona designada per executar les voluntats digitals

S’incorpora un article nou al capítol I del títol II del llibre quart del Codi civil de
Catalunya, amb el contingut següent:
«Article 421-24. Designació de la persona encarregada d’executar les voluntats
digitals del causant
1. La designació de la persona física o jurídica encarregada d’executar les voluntats digitals es pot fer en testament, en codicil o en memòria testamentària i, a
manca d’aquests instruments, en un document de voluntats digitals, el qual necessàriament ha d’especificar l’abast concret de la seva actuació. Aquest document s’ha
d’inscriure en el Registre de voluntats digitals.
2. L’atorgant pot fer constar la persona o persones físiques o jurídiques a les
quals desitja que es comuniqui l’existència de les voluntats digitals.»
Article 8. Mode relatiu a les voluntats digitals

Es modifica l’apartat 1 de l’article 428-1 del Codi civil de Catalunya, que queda
redactat de la manera següent:
«Article 428-1. Mode successori
1. El mode permet al causant imposar a l’hereu i al legatari, o a llurs substituts,
una càrrega, una destinació o una limitació, que, per la finalitat a què respon, no
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atribueix altres drets que el de demanar-ne el compliment, sense que redundi en profit directe de qui el pot demanar. El mode també pot consistir a imposar l’execució
de les voluntats digitals del causant.
2. Si el causant atribueix, a favor d’una persona o persones determinades, qualsevol dret diferent del de demanar el compliment del mode, s’entén que ha disposat
un llegat o una altra disposició per causa de mort, i no pas un mode, encara que el
causant empri aquesta expressió.
3. En cas de dubte sobre si el testador ha imposat una condició o un mode, o una
simple recomanació, es dóna preferència, respectivament, al mode o a la recomanació.
4. Les normes dels llegats s’apliquen també als modes si llur naturalesa ho permet.»
Article 9. Compliment del mode

Es modifica l’apartat f) de l’article 428-2 del Codi civil de Catalunya, que queda
redactat de la manera següent:
«Article 428-2. Compliment del mode
Poden exigir el compliment dels modes:
a) El marmessor.
b) L’hereu, respecte al mode imposat a altres partícips en l’herència.
c) El legatari gravat amb un llegat subjecte a mode.
d) El cohereu o col·legatari, respecte als modes imposats a tots o a determinats
cohereus i col·legataris.
e) Els òrgans administratius corresponents, les entitats assistencials i les fundacions i associacions interessades, respecte als modes amb finalitats d’interès general.
f) Les persones que el testador hagi nomenat amb aquesta finalitat, inclosa la
persona designada per executar les voluntats digitals.»
Article 10. Creació del Registre de voluntats digitals

S’incorpora una disposició addicional al llibre quart del Codi civil de Catalunya,
amb el contingut següent:
«Disposició addicional Tercera. Registre de voluntats digitals
1. Es crea el Registre de voluntats digitals adscrit al departament competent en
matèria de dret civil, mitjançant el centre directiu que en tingui atribuïda la competència.
2. En el Registre de voluntats digitals s’inscriuen els documents de voluntats digitals.
3. L’accés al Registre de voluntats digitals és reservat al titular atorgant i, un cop
mort el titular, a les persones que s’esmenten en els apartats següents, sempre que
acreditin, per mitjà del certificat d’actes d’última voluntat, que el causant no ha atorgat disposicions d’última voluntat
4. Un cop mort el titular, les persones que acreditin un interès legítim poden sol·
licitar una certificació relativa a l’existència o no d’un document de voluntats digitals inscrit al Registre. A sol·licitud de la persona interessada, i si el causant no va
disposar altrament, la certificació es pot estendre a la identificació de les persones
designades per a l’execució de les voluntats digitals.
5. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior, les certificacions relatives al
contingut de les voluntats digitals inscrites al Registre, un cop mort el titular, únicament poden ésser sol·licitades i lliurades a les persones designades per a l’execució
de les voluntats digitals.
6. El Registre de voluntats digitals, en el supòsit que li consti la mort d’un atorgant, pot comunicar d’ofici l’existència de voluntats digitals inscrites a les persones
designades per a la seva execució, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.»
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Article 11. Ordenació del Registre de voluntats digitals

S’incorpora una disposició final al llibre quart del Codi civil de Catalunya, amb
el contingut següent:
«Disposició final cinquena. Organització, funcionament i accés al Registre de
voluntats digitals
L’organització, el funcionament i l’accés al Registre de voluntats digitals s’ha
d’establir per reglament.»
Disposició addicional. Tractament del gènere en les denominacions
referides a persones

En aquesta Llei s’entén que les denominacions en gènere masculí referides a persones inclouen dones i homes, llevat que del context se’n dedueixi el contrari.
Disposicions finals
Primera. Desplegament reglamentari

S’habilita el conseller o consellera del departament competent en matèria de dret
civil per dur a terme el desplegament reglamentari, relatiu a l’organització, el funcionament i l’accés al Registre de voluntats digitals, mitjançant l’ordre corresponent.
Segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor als vint dies de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Antecedents del Projecte de llei

Documents que conté l’expedient
1. Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon
i quart del Codi civil de Catalunya
2. Acord del Govern de 26 de juliol de 2016, pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’autonomia de la persona en el món digital
3. Propostes de la Comissió de Codificació de Catalunya a l’Avantprojecte de llei
de voluntats digitals, de 28 de setembre de 2016
4. Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres
segon i quart del Codi civil de Catalunya (V. 4.11.16)
5. Memòria general de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, de
4.11.16
6. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, de 4.11.16
7. Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres
segon i quart del Codi civil de Catalunya (V. 21.11.16)
8. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, de 21.11.16
9. Informe jurídic preliminar, de 23 de novembre de 2016
10. Informe de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, de 30 de novembre de 2016, valoratiu de l’informe jurídic preliminar
11. Memòria general de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, de
30 de novembre de 2016
12. Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres
segon i quart del Codi civil de Catalunya (V. 30.11.16)
13. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 7 de desembre de 2016
14. Observacions formulades per l’Oficina del Govern en data 9 de desembre de
2016
15. Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres
segon i quart del Codi civil de Catalunya (versió sotmesa a la sessió del Consell Tècnic de 13 de desembre de 2016 i als tràmits d’informació pública i audiència)
3.01.01. Projectes de llei
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16. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 13 de desembre de 2016
17. Tràmit d’informació pública i d’audiència. Edicte pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei, i correcció d’errada a l’Edicte. Escrits del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques, d’audiència a les entitats.
17.1 Edicte pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei. Correcció d’errada a l’Edicte
17.2 Escrits del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques, d’audiència a les
entitats. Relació d’entitats:
– Col·legi de Notaris de Catalunya.
– Google Spain S.L.
– Twitter Spain S.L.
– Facebook Spain S.L.
– LinkedIn Spain S.L.
17.3 Tràmit d’audiència institucional i petició d’informes:
– Síndic de Greuges
– Institut Català de les Dones
– Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
– Autoritat Catalana de Protecció de Dades
17.4 Al·legacions rebudes:
– Google Spain
– Dret en xarxa
– Col·legi de Notaris de Catalunya
– Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI).
17.5 Certificats del Serveis Territorials
18. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, de data 3 de
febrer de 2017, de valoració de les al·legacions presentades
19. Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres
segon i quart del Codi civil de Catalunya (V. 03.02.17)
20. Escrit de resposta de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), de
data 6 de febrer de 2017.
21. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, de 9 de febrer de
2017.
22. Reiteració de la sol·licitud d’informe a l’Institut Català de les Dones.
23. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, de data 14 de
febrer de 2017, de valoració de les al·legacions presentades per l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades i l’Institut d’Estadística de Catalunya, complementària de la
memòria de 7 de febrer de 2017.
24. Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres
segon i quart del Codi civil de Catalunya (V. 14.02.17)
25. Informe jurídic final, de data 15 de febrer de 2017
26. Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres
segon i quart del Codi civil de Catalunya (V. CT 21.02.17)
27. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 21 de febrer de 2017.
28. Ofici del conseller de Justícia al director de l’Oficina del Govern, de data 22
de febrer de 2017, pel qual sol·licita que el projecte de llei es tramiti pel procediment
d’urgència extraordinària.
29. Informe d’impacte de gènere.
N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.
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TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: govern de la Generalitat (reg. 52629).
D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitat pel procediment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2017.

3.01.05.

Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 52300 / Admissió a tràmit condicionada: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i els diputats sotasignants d’acord amb el que estableix la disposició final primera del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat al Reglament del Parlament
amb caràcter d’urgència.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, Maria Senserrich i Guitart, Carmina Castellví Vallverdú, Maria Dolors Rovirola i Coromí,
Montserrat Fornells i Solé, David Rodríguez i González, Bernat Solé i Barril, Àngels Ponsa i Roca, Natàlia Figueras i Pagès, Marc Sanglas i Alcantarilla, Germà
Bel Queralt, Anna Figueras i Ibàñez, Albert Batalla i Siscart, Meritxell Roigé i
PedrolaAntoni Balasch i Parisi, Marta Pascal i Capdevila, Anna Caula i Paretas,
Neus Lloveras i Massana, Teresa Vallverdú Albornà, Maria Rosell i Medall, Joan
Ramon Casals i Mata, Fabian Mohedano Morales, Roger Torrent i Ramió, David
Bonvehí i Torras, Ferran Civit Martí, Montserrat Candini i Puig, Josep Maria Forné i Febrer, Jordi-Miquel Sendra Vellvè, GP JS
Propostes de modificació
Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat a l’article 56

Article 56. Compareixences i sol·licituds d’informació
1. Les comissions han de substanciar la compareixença de les autoritats o els
funcionaris que, d’acord amb una llei, tenen l’obligació de comparèixer davant el
Parlament.
1 bis. Les persones designades pel plenari del Parlament per assumir alguna funció representativa o executiva hauran de comparèixer quan així s’acordi per majoria
absoluta de l’òrgan a on hagin de comparèixer.
2. Les comissions, per mitjà del president del Parlament, poden:
a) Demanar la informació i la documentació que necessitin al Govern, a qualsevol autoritat de la Generalitat i als ens locals de Catalunya. Les autoritats requerides,
en un termini no superior als vint-i-un dies, han de facilitar el que se’ls ha demanat o
bé han de manifestar al president del Parlament les raons fonamentades en dret per
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les quals no poden fer-ho, perquè ho comuniqui a la comissió que ho ha demanat. Si
per raons de caràcter tècnic no fos possible trametre la documentació demanada, se
n’ha de facilitar la consulta, a les dependències administratives que correspongui,
a una delegació, designada per la comissió, integrada per representants de tots els
grups parlamentaris i assistida per experts, si la comissió així ho acordava.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 78 bis

Article 78 bis. Conciliació horària
La Mesa del Parlament i les meses de les comissions en l’elaboració de l’ordre
del dia, convocatòries i ordenació dels debats tindran en compte la conciliació horària en la determinació de l’horari d’inici i final de les sessions.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 93

Article 93. Delegació de vot
1. Els diputats que amb motiu d’una baixa per maternitat o paternitat no puguin
complir el deure d’assistir als debats i les votacions del Ple i en Comissió de les quals
en son membres poden delegar el vot en un altre diputat.
2. Els diputats poden delegar el vot en els supòsits d’hospitalització, malaltia
greu o incapacitat perllongada degudament acreditades. La Mesa del Parlament ha
d’establir els criteris generals per a delimitar els supòsits que permeten la delegació.
3. La delegació de vot s’ha de fer mitjançant un escrit adreçat a la Mesa del Parlament, en el qual han de constar els noms de la persona que delega el vot i de la que
rep la delegació, i també els debats i les votacions en què s’ha d’exercir o, si escau, la
durada de la delegació. La Mesa, en admetre a tràmit la sol·licitud, estableix el procediment per a exercir el vot delegat, que pot incloure el vot telemàtic si és possible
i es pot exercir amb plenes garanties.
Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 125 bis

Article 125 bis. Integració de procediments
Si els proposants de dues o més iniciatives legislatives de similar contingut donen
el vist i plau les iniciatives es podran integrar en una sola tramitació parlamentaria.
La Mesa, escoltada la Junta de Portaveus, establirà el mecanisme d’integració.
Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat 2 de l’article 135

Article 135. Requisits
1. Un projecte de llei pot ésser tramitat directament i en lectura única pel Ple del
Parlament o per una comissió, si la naturalesa del projecte ho aconsella o la simplicitat de la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada
pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, de la Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.
2. No obstant el que estableix l’apartat 1, a sol·licitud del grup parlamentari promotor i d’acord amb la Junta de Portaveus, pot proposar que una proposició de llei
sigui tramitada directament en lectura única. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada pel Ple del Parlament.
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3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes
establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet
a una sola votació.
Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició a l’apartat d de l’article 138

Article 138. La tramitació en comissió de les proposicions de llei d’iniciativa legislativa popular i el debat subsegüent en el Ple
1. Una vegada tingut el debat de totalitat, si s’aprova de tramitar la iniciativa legislativa, la comissió promotora pot participar en la tramitació davant la comissió
parlamentària corresponent per mitjà de les actuacions següents:
a) Ésser escoltada en els termes que aquest reglament estableix per a les compareixences de les organitzacions i els grups socials en el procediment legislatiu, abans
que s’obri el període de presentació d’esmenes a l’articulat.
b) Proposar compareixences de persones i entitats en el tràmit a què fa referència
la lletra a. Aquestes compareixences han d’ésser sotmeses a votació de la comissió
legislativa corresponent.
c) Designar un representant perquè assisteixi a la primera reunió de la ponència
nomenada per la comissió.
d) Participar, per mitjà del seu representant, amb veu i sense vot en les reunions
de la ponència per a assessorar-la quan aquesta li ho requereixi.
2. Una vegada dictaminada la proposició de llei en comissió, el debat en el Ple
comença amb la intervenció dels promotors de la iniciativa.
3. La comissió promotora, als efectes del que estableixen els apartats 1 i 2, ha
de designar un representant i un suplent mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la
comissió. El representant i el suplent han d’ésser membres de la comissió promotora.
4. La comissió promotora pot fer arribar a la Mesa del Parlament propostes o
queixes relatives a la tramitació de la iniciativa. La Mesa, una vegada escoltada la
Junta de Portaveus, ha de respondre a la comissió en el termini de quinze dies a
comptar de la recepció de les dites propostes o queixes.
Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’apartat 2 de l’article 158

Article 158. Mocions
1. Tota interpel·lació pot menar a una moció en què la cambra manifesti la seva
posició. Aquesta moció en cap cas no pot ésser de censura al Govern.
2. El grup interpel·lant o el membre que signa la interpel·lació poden presentar la
moció fins a les 12 del migdia del dilluns següent de la substanciació d’aquella. Les
mocions subsegüents a interpel·lacions substanciades en la darrera sessió plenària
d’un període de sessions es poden presentar fins al dilluns de la setmana anterior en
la qual hauran d’ésser tramitades.
3. Les mocions han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada. Les
mocions admeses a tràmit s’han d’incloure en l’ordre del dia de la sessió ordinària
següent a la de la substanciació de la interpel·lació.
4. Els grups parlamentaris, llevat del que formula la interpel·lació o el grup al
qual pertany qui l’ha formulada, poden presentar-hi esmenes fins a una hora abans
de la sessió en què s’ha de tramitar. Les esmenes que s’hi presenten han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada i amb la moció.
5. El debat i la votació de la moció es fan d’acord amb el que estableix aquest
reglament per a les propostes de resolució.
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PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 52455 / Admissió a tràmit definitiva: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, conjuntament amb els
diputats sotasignants, coneixedors de què la Mesa del Parlament, en sessió celebrada
en el dia d’avui ha qualificat i aprovat de forma condicionada el punt de l’Ordre del
Dia núm. 235 d’admissió a tràmit de la Proposta de reforma del Reglament del Parlament (N.T. 211-00001/11) volem manifestar les següents consideracions:
Primera. L’escrit posa de manifest, i aquesta ha estat la voluntat dels sol·licitants,
d’iniciar la tramitació d’una reforma del Reglament del Parlament de Catalunya.
Segona. Que l’explícita remissió en l’encapçalament de l’escrit a la Disposició
Final Primera del Reglament confirma que és aquesta la voluntat atès el contingut
de la Disposició Final Primera:
«Disposicions finals - Primera. Reformes del Reglament: Les reformes d’aquest
reglament s’han de tramitar pel procediment establert pels articles 126 i 127, sense
la intervenció del Govern.»
Tercera. Que el fet de presentar l’escrit amb la signatura d’una cinquena part dels
diputats del Ple constata també que s’està davant de la voluntat de crear una ponència conjunta de reforma del Reglament d’acord amb el requeriment formal establert
a l’article 126 del Reglament. Signatures que no serien necessaris en un simple tràmit subsegüent d’esmenes.
Quarta. Que, tanmateix, es va preparar inicialment un escrit sol·licitant «la creació d’una ponència parlamentària conjunta per la reforma del Reglament del Parlament de Catalunya amb caràcter d’urgència» i «d’acord amb l’article 126» (Model
202) i fent referència explícita a la Disposició Final Primera.
Cinquena. Que atès que es tractava d’un procediment poc habitual, efectuades
les consultes pertinents, se’ns va aconsellar millor utilitzar un altre model de tramitació, i així ho vàrem fer, substituint l’escrit inicialment previst pel «Model: 211
Esmenes a la proposta de reforma del Reglament del Parlament».
Sisena. Que en tot cas i al marge del model d’ús intern utilitzat per a la sol·licitud
queda palès que la voluntat dels sol·licitants ha estat iniciar la reforma del Reglament del Parlament atesa la remissió explícita a la Disposició Final Primera i que
en aquests moments no hi ha cap altre procediment obert en tràmit d’esmenes de
reforma del Reglament.
Per tot això,
Sol·licitem que l’acord condicionat d’admissió a tràmit es doni per perfeccionat i s’entengui admesa a tràmit la Proposta de reforma del Reglament del Parlament efectuada.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, Maria Senserrich i Guitart, Carmina Castellví Vallverdú, Maria Dolors Rovirola i Coromí,
Montserrat Fornells i Solé, David Rodríguez i González, Bernat Solé i Barril, Àngels Ponsa i Roca, Natàlia Figueras i Pagès, Marc Sanglas i Alcantarilla, Germà
Bel Queralt, Anna Figueras i Ibàñez, Albert Batalla i Siscart, Meritxell Roigé i
PedrolaAntoni Balasch i Parisi, Marta Pascal i Capdevila, Anna Caula i Paretas,
Neus Lloveras i Massana, Teresa Vallverdú Albornà, Maria Rosell i Medall, Joan
Ramon Casals i Mata, Fabian Mohedano Morales, Roger Torrent i Ramió, David
Bonvehí i Torras, Ferran Civit Martí, Montserrat Candini i Puig, Josep Maria Forné i Febrer, Jordi-Miquel Sendra Vellvè, GP JS
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució de solidaritat amb el poble sudanès
250-00794/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 52190 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 03.03.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52190)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les accions necessàries per tal
de fer arribar a les autoritats sudaneses la seva solidaritat amb el poble sudanès que
aspira a la llibertat i que treballa per la instauració d’un règim democràtic i civil.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya expressa la solidaritat i el suport a totes les entitats
socials, civils i polítiques que treballen en la recerca de la pau i el desenvolupament
del seu país.

Proposta de resolució sobre la situació de l’avortament a El Salvador
250-00795/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 52192 i 53031 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 06.03.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52192)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del text de la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern a expressar davant les autoritats de
El Salvador la seva preocupació sobre la restrictiva legislació vigent en matèria
d’avortament i a encoratjar-les a realitzar els canvis necessaris per a la seva despenalització.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició d’un nou punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les accions necessàries amb
la República de El Salvador per eradicar la violència sexual en aquell país.
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Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic Gran
Via - Llobregat
250-00884/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC, GP CSP
Reg. 52395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Les i els sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla
Director Urbanístic d’Interès supramunicipal Gran Via - Llobregat, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

Importància metropolitana i àmbit d’influència
El Pla Director Urbanístic (a partir d’ara PDU) Gran Via - Llobregat afecta un
àmbit físic de 105ha de sòl al que assigna un sostre de 631.897 m2, per activitats terciàries, oficines, comerç i hotels. La qual cosa representa un increment de 616.897 m2
de sostre i afecta de forma considerable a les zones verdes previstes en el planejament vigent.
Aquest territori, on la Gran Via arriba al Llobregat, està envoltat de grans equipaments i zones verdes d’escala metropolitana encara per executar, que en realitat
són espais agrícoles i grans peces urbanes amb processos de transformació, més o
menys reglats, com els Polígons Pedrosa i Camí del mig, el Districte econòmic de
l’Hospitalet, La Fira, La Marina del Prat vermell, El Centre Direccional del Prat i
la Zona Franca, etc.
Es tracte doncs d’una gran àrea urbana que si bé està encara considerada com a
perifèrica ocupa un espais central de l’àmbit metropolità entre el Port i l’Aeroport,
amb enormes potencials i necessitats de transformació que ha de ser clau pel futur
social, econòmic i ambiental del territori central de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de forma més immediata pels municipis de L’Hospitalet, El Prat de Llobregat
i Barcelona.
Resulta clar que el marc de tractament dels problemes a resoldre amb aquest
PDU Gran Via-Llobregat i les seves potencialitats s’han d’abordar a escala metropolitana i, per tant, ha d’encaixar en el marc de la planificació urbanística metropolitana que actualment es formula. Aquesta visió supramunicipal, no obstant, ha de
tenir en compte les necessitats reals de les veïnes del barri de Bellvitge i de la resta
de l’Hospitalet, aportant solucions a problemes apressants com són l’elevadíssima
densitat de població del municipi (amb més de 53.100 persones per kilòmetre quadrat segons dades d’Eurostat), la manca d’espais verds i espais comuns o la connexió
de la ciutat amb la resta del corredor ambiental del Llobregat.
A més a més, es dona el fet de que les actuacions urbanístiques afecten a una zona
especialment sensible al voltant de centres sanitaris com són el Hospital de Bellvitge,
el Duran i Reynalds i també el tanatori municipal. Aquests equipaments sanitaris es
veuran afectats per l’augment del trànsit i de les activitats econòmiques, terciàries,
tecnològiques, productives, industrials, turístiques i comercials previstes actualment,
en contra de les directrius europees de protecció dels espais adreçats a l’ús en matèria de Salut, on la prioritat es blindar l’entorn geogràfic dels recintes hospitalàries.
Cal solucionar situacions diverses de manera molt coordinada ja que un objectiu
de primer ordre ha de ser estendre la urbanitat central fins on arriba la ciutat metropolitana central. La Gran Via, probablement el carrer més important de Catalunya,
vora el Llobregat ha de deixar de ser barrera per esdevenir centre i la planificació
d’aquest entorn també ha de servir per a superar altres barreres com són les ferrovies
que trenquen la Marina de l’Hospitalet.
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De la mateixa manera que la Gran Via requereix d’un projecte global i clar al
llarg de la seva traça, que és pot desenvolupar en diferents etapes però que ha de de
tenir una coherència global, les ordenacions espacials, els usos, les edificabilitats i
les intensitats del PDU Gran Via-Llobregat han d’estar molt articulades amb l’entorn
urbà per tal d’aconseguir que sigui equilibrada, habitable i ambientalment sostenible.
Cal tenir en compte quina és la situació actual i a que dedicarem les àrees en
transformació veïnes, al voltant de la Gran Via, almenys entre la Plaça Europa i
l’aeroport, per tal de decidir les quanties i proporcions d’usos a ubicar sobre l’àrea
d’estudi i en tot cas oferir diversos escenaris per a que la ciutadania pugui decidir.
Per fer una ciutat més equilibrada i menys depenent del transport no sembla recomanable fer més espais monofuncionals de terciari (oficines, comerç i hotels) i per
altra banda barris estrictament residencials.
Aquesta reflexió social i econòmica, que té molt a veure amb una reflexió ambiental i els estudis corresponents s’ha d’incorporar a la planificació urbanística de
tot aquest entorn.
Altra tema no menor, és el de la ordenació física d’aquesta nova peça urbana. El
Pla no pot ser únicament l’assignació d’usos i metres de sostre amb unes ordenacions que quedaran totalment pendents d’altres «plans de millora urbana» a desplegar
peça a peça. Cal fixar uns elements de referència i si més no uns criteris bàsics que
es tradueixin en indicacions clares per a la futura forma urbana.
El Riu Llobregat és l’altre protagonista que dona nom al PDU, però es manté al
marge del Pla, sense tenir suficientment en compte que una peça fonamental del Pla,
la més gran, és l’espai agrícola de Can Trabal, un espai al·luvial, encara que avui segregat del Riu per infraestructures viàries i ferroviàries.
L’espai de Can Trabal és el darrer reducte la última zona de producció agrícola de l’Hospitalet i és per això que té un significat caràcter patrimonial i ambiental
que no és discuteix, però és alhora quelcom més, que cal preservar, completar i incorporar al nou projecte metropolità. No pas com un parc urbà artificial, sinó com
un territori cabdal, a connectar amb el Parc Agrari del Baix Llobregat respectant la
seva essència i particularitats. Aquesta preservació ambiental ha de ser prioritària,
donada la gran biodiversitat de la zona i el seu caràcter de reserva de fauna ornitològica catalogada com a IBA (Important Bird Area). En la mateixa línia caldria ser
extremadament curoses amb l’estudi i previsió de l’impacte del PDU Gran Via als
altres recursos naturals de la zona, com són l’aqüífer sobre el que desenvoluparan
les actuacions i la qualitat de l’aire que es veurà afectada per un augment de les emissions del trànsit i l’augment de l’activitat humana.
A banda de la funció agrícola de Can Trabal, que és una peça més dins d’un espai agrari metropolità format per moltes peces petites, aquest entorn ha de tenir una
clara funció ambiental i social i en tot cas ha de ser més que un «parc urbà», ja que
la posició és estratègica pel seu veïnatge a la ciutat densa i al riu, posició que cal integrar quant a accessos i estructura respecte a la ciutat i al Llobregat.
En funció d’aquestes darreres consideracions els sectors del PDU per sobre de
la Gran Via –on l’espai lliure és el protagonista– han de tenir un tractament molt
diferenciat als de l’altra banda de la via i per tant l’espai de Can Trabal no ha de tenir escanyaments ni ocupacions i ha d’esdevenir part important d’un corredor verd,
encara per ordenar, que configuri una part important de la estructura espacial metropolitana entre Collserola i el Llobregat, a través de la ciutat densa i compacta.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aturar cautelarment la tramitació de l’actual PDU-Granvia davant la manca
de consens popular i polític, així com de la suficient previsió i projecció de les con-
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seqüències ambientals, ecològiques i sociodemogràfiques per al municipi de l’Hospitalet, de l’esmentat desenvolupament urbà
2. Reconsiderar i reformular el Planejament Urbanístic sobre l’Àrea Gran Via Llobregat considerant, com a mínim, els següents aspectes
a. Coordinar amb els treballs de formulació de la nova planificació urbanística metropolitana (PDU / POUM de l’Àrea Metropolitana de Barcelona) en tots els
aspectes territorials, socials, econòmics i ambientals que incideixen sobre l’àmbit
d’aplicació i l’àrea d’influència del Pla.
b. Incorporar un estudi de diverses alternatives d’ordenació de la Gran Via i els
seus entorns immediats entre la Plaça Europa i l’Aeroport, amb diverses alternatives.
c. Incorporar un estudi soci-econòmic i ambiental de l’entorn consolidat i en
transformació, que amb diversos escenaris raonats, permeti justificar i decidir les
quanties de sostre i proporcions d’usos a ubicar sobre l’àrea del PDU.
d. Estudiar diverses alternatives d’ordenació física que permetin establir els objectius, controlar i coordinar la forma urbana a implantar.
e. Proposar una ordenació de l’espai agrícola de Can Trabal, que garanteixi la
preservació d’aquest espai en el doble context de porta de l’Hospitalet al riu i de corredor verd entre Collserola i el Llobregat.
f. Obrir un procés participatiu amb la ciutadania de l’Hospitalet per tal de consensuar el desenvolupament urbanístic i finalitat dels usos d’un territori que representa entre el 8 i 10% del total de la superfície del municipi de l’Hospitalet.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu; Sergi Saladiè Gil, diputat, GP CUP-CC. Joan
Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

Proposta de resolució sobre el masclisme en l’esport
250-00885/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 52402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el masclisme a
l’esport, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals,
amb el text següent:
Exposició de motius

Si avui mateix anéssim a una escola i preguntéssim als nens i nenes sobre qui és
Andrés Iniesta, David de Gea o Sergi Busquets, no tenim cap dubte que tots sabrien que parlem de jugadors de futbol, no obstant això i malauradament, si a aquests
mateixos nens i nenes els hi preguntéssim per Verónica Boquete, pràcticament cap
d’ells esbrinaria que es tracta d’una jugadora de la selecció espanyola femenina,
malgrat ser la capitana de l’equip i ambaixadora de la UEFA pel desenvolupament
del futbol femení. I és que la igualtat efectiva entre homes i dones ens queda encara
molt lluny sobre tot en àmbits com per exemple el de l’esport, un àmbit on el gènere
masculí predomina en tots els aspectes.
Per què els equips femenins en la majoria de modalitats esportives són minoritaris?
Moltes són les raons:
– Falta de foment entre les dones per a la pràctica de determinats esports, atès
que, tradicionalment, aquests han estat practicats per homes. Cal dir que també
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passa això en altres modalitats en sentit contrari, on la pràctica de l’esport s’enfoca
prioritàriament en les nenes, fet que evidentment també cal canviar per aconseguir
la igualtat desitjada entre ambdós sexes.
– Falta de foment també de determinades professions relacionades amb l’esport,
com per exemple la professió d’àrbitre, majoritàriament exercida per homes. No hi
ha ni una sola dona que arbitri a Primera Divisió de futbol, i a Segona únicament
trobem a una assistent. La Segona Divisió B compta amb 3 assistents, i no és fins
arribar a Tercera Divisió que trobem 6 àrbitres i 13 assistents dones, tot això segons
les darreres dades del CTA (Comitè Tècnic d’Àrbitres).
– Inexistència d’ajuts econòmics suficients destinats a promocionar els equips femenins. Donada la situació actual són menys els equips femenins existents, la qual
cosa provoca que aquests equips hagin de desplaçar-se a poblacions més llunyanes
per tal de poder disputar els diferents partits, amb les dificultats que això comporta
per a les famílies i les despeses extres que aquesta circumstància provoca.
– Necessitat de fomentar per part de l’administració el respecte, el joc net, la promoció de la igualtat, i la lluita contra la violència de tot tipus i el racisme, com per exemple
els insults que es reben des de les grades o les agressions als àrbitres i àrbitres assistents.
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. Realitzar, a través de la Secretaria General de l’Esport, en col·laboració amb
les diferents federacions esportives, una campanya de foment de l’esport base, visualitzant figures esportives femenines en aquells esports majoritàriament practicats per
homes, i a la inversa, figures esportives masculines en esports majoritàriament practicats per dones; per tal d’acabar amb els prejudicis que existeixen a l’actualitat i que
posi en valor la feina dels esportistes d’elit d’ambdós sexes en totes les modalitats.
2. Realitzar, a través de la Secretaria General de l’Esport, en col·laboració amb
les diferents federacions esportives, una campanya de sensibilització i conscienciació per la lluita contra el sexisme a l’esport, per tal de treballar en l’assoliment de la
igualtat efectiva entre homes i dones en tots els àmbits.
3. Elaborar, per part de la Secretaria General de l’Esport, una campanya de divulgació per potenciar l’accés de la dona a la professió d’àrbitre, donant a conèixer
el projecte desenvolupat pel Comitè Tècnic d’Àrbitres exclusivament dirigit a les dones, que pretén que la lliga femenina sigui arbitrada per dones, a imatge de les grans
lligues femenines europees, com les d’Alemanya, Suècia o Dinamarca, entre altres;
essent també aquest un mecanisme per fomentar l’esport femení.
4. Dur a terme un estudi, mitjançant la Secretaria General de l’Esport, dels
equips d’esport base femenins existents per tal de detectar els perjudicis i les necessitats específiques d’aquests equips derivades de no competir en igualtat de condicions en relació als equips masculins, i establir, en funció del resultat de l’estudi, una
sèrie d’ajuts destinats a pal·liar aquestes perjudicis específics.
5. Redactar un codi de bones pràctiques relatives al bon comportament, el joc net,
el respecte i la lluita contra el sexisme i el racisme envers als entrenadors/es, jugadors/
es, àrbitres i àrbitres assistents als camps, pistes i instal·lacions esportives en general.
6. Establir una dotació pressupostària adequada per a la realització de totes les
mesures contemplades en aquesta proposta i que permeti la seva engegada immediata des de la seva formulació.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s

3.10.25. Propostes de resolució

28

BOPC 352
9 de març de 2017

Proposta de resolució sobre la realització d’una consulta sobre el
futur de la producció d’energia elèctrica a partir de centrals nuclears
250-00886/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 52408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat 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 sobre la realització d’una consulta sobre el futur de la producció d’energia elèctrica a partir de centrals nuclears, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència,
amb el text següent:
Exposició de motius

Ja des d’abans de la posada en marxa de les centrals nuclears a Catalunya han
estat presents en el debat ciutadà diferents posicionaments i opinions davant la conveniència o no de la producció d’electricitat a partir de centrals nuclears, especialment a les comarques del sud del Principat que són les que concentren la totalitat
dels reactors nuclears.
Fins a dia d’avui la competència en matèria d’energia, i més concretament en
matèria de centrals nuclears, és exclusiva del Govern de l’Estat espanyol. El marc
legal de funcionament de les centrals nuclears no detalla, fins a dia d’avui, cap especificació sobre el número màxim d’anys de vida operativa d’aquestes instal·lacions.
A l’Estat espanyol les centrals nuclears funcionen a partir d’autoritzacions d’explotació amb vigència per períodes de 10 anys que s’atorguen als titulars a través d’una
Ordre Ministerial signada pel Ministre o Ministra d’Industria del Govern de l’Estat,
després de rebre l’informe vinculant del Consejo de Seguridad Nuclear que presenta, entre altres documents, la Revisió Periòdica de Seguretat (RPS) i la Revisión del
Análisis Probabilista de Seguridad (APS).
En el context del tancament de centrals nuclears cal tenir en compte que a nivell mundial la vida operativa mitjana dels reactors nuclears ja clausurats és de 25
anys. Els reactors nuclears instal·lats a Catalunya ja han superat aquesta vida mitjana, doncs Ascó I té 33 anys, Ascó II té 31 anys, i Vandellòs II té 29 anys. Aquesta
dada de tancament mitjà dels reactors nuclears coincideix a l’Estat espanyol amb el
moment en que les centrals nuclears instal·lades a Catalunya (també les de l’Estat
espanyol) han superat o estan a punt de superar la capacitat de càrrega de les instal·
lacions de custòdia dels residus radioactius que té cada central nuclear a l’interior de
les instal·lacions. Aquestes instal·lacions de custòdia van ser dissenyades d’acord a la
vida operativa, és a dir 25-30 anys com a màxim.
Per diferents qüestions relacionades amb la seguretat, l’impacte sobre el medi i
la salut, la concentració empresarial, la contribució a un sistema centralitzat, entre
altres, el posicionament de la CUP-CC és totalment contrari a la producció d’electricitat a partir de centrals nuclears, i aposta pel seu tancament immediat.
Tanmateix, en l’actual context polític s’han de tenir dues consideracions: per una
banda, el país es troba en un procés de construcció d’una República a partir de la
celebració d’un referèndum d’autodeterminació que donarà veu i vot a la societat per
tal que decideixi quin ha de ser el nou status polític de Catalunya. Per altra banda,
aquest procés de construcció d’una república comporta també associat un procés
constituent per bastir les bases democràtiques de la futura organització sobirana de
la societat. En aquest procés caldrà anar decidint, entre altres qüestions, també sobre aspectes energètics als quals sembla convenient i oportú anticipar-nos-hi en algunes qüestions clau, com l’energia nuclear.
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En el sentit, doncs, d’anar dotant de contingut a aquest nou marc polític, creiem
necessari que la ciutadania expressem el posicionament sobre si el nou país ha de
tenir o no producció d’energia elèctrica a partir de centrals nuclears.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent presenta la següent:
Proposta de resolució

1. Convocar en el termini màxim d’un any, mitjançant la Llei 10/2014, del 26 de
setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació
ciutadana o altre mecanisme legal equivalent que es pugui constituir, una consulta
a tot el territori català sobre l’ús o no de l’energia nuclear com a font de producció
elèctrica.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic
dels efectes de les emissions radiotòxiques derivades del
funcionament de les centrals nuclears
250-00887/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 52409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat 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 sobre la realització d’un estudi epidemiològic dels efectes de les emissions radiotòxiques derivades del funcionament de les centrals nuclears instal·lades
a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text
següent:
Exposició de motius

El Capítol VII de la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic per a l’any 2017 incorpora la creació de l’Impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements
radiotòxics, que pretén gravar el risc mediambiental i per a les persones que constitueixen les emissions radiotòxiques, rutinàries o accidentals, que provoquen les instal·lacions nuclears situades a Catalunya.
Efectivament, una central nuclear pot arribar a emetre de forma rutinària fins
a gairebé 50 elements radiotòxics, segons estipula el propi Consejo de Seguridad Nuclear, emissions que queden recollides anualment per aquest organisme
(https://www.csn.es/documents/10182/13529/Informe+anual+2015).
A dia d’avui no hi ha cap estudi epidemiològic complert i específic que avaluï
l’impacte en la salut de les persones d’aquestes emissions radiotòxiques, rutinàries o
accidentals, provocades per les centrals nuclears instal·lades a Catalunya.
Només un informe del 2009 elaborat per l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
i pel Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) per a tot l’àmbit estatal va fer una aproximació parcial a les taxes de mortalitat per càncer associades a les instal·lacions
nuclears. Segons diversos experts es tractava d’un estudi incomplert, donat que obviava les incidències i les incidències acumulades de càncers entre la població propera
a les centrals nuclears, independentment que aquestes afectacions comportessin la
mort o no. Com és sabut, afortunadament avui en dia moltes afectacions per càncer
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tenen cura, i de cara a un bon diagnòstic de les afectacions radiotòxiques en la salut
de les persones resultaria més acurat l’anàlisi de les incidències i incidències acumulades de càncers més que no pas les taxes de mortalitat per càncer.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent presenta la següent:
Proposta de resolució

1. Instar al Departament de Salut a encarregar en el termini màxim de 6 mesos
a una entitat independent i/o científics experts un estudi epidemiològic dels efectes
de les emissions radiotòxiques derivades del funcionament de les centrals nuclears
instal·lades a Catalunya.
2. Instar al Departament de Salut a que en l’encàrrec de l’esmentat estudi epidemiològic s’especifiqui que els resultats s’han de presentar de forma desagregada segons la zonificació establerta al Plan de Emergencia Nuclear Exterior a las Centrales
Nucleares de Ascó y Vandellòs, Tarragona (PENTA), sent la Zona I aquella compresa en el cercle amb radi fins a 10km de les centrals nuclears, i la Zona II aquella
compresa en el cercle amb radi entre 10km i 30km de les centrals nuclears.
3. Instar al Departament de Salut a que en l’encàrrec de l’esmentat estudi epidemiològic s’especifiqui que els resultats s’han de presentar com a mínim amb indicació de la incidència i la incidència acumulada de càncers, i no només la taxa de
mortalitat per càncers, i per al període que va des de la posada en marxa de les centrals nuclears fins a l’actualitat.
4. Instar al Departament de Salut a que garanteixi que l’estudi epidemiològic es
presentarà com a molt un any després de l’encàrrec.
5. Instar al Departament de Salut a que a partir del 2018 aquests estudis epidemiològics es realitzin en continu, i establir els mecanismes perquè el finançament
recaigui sobre el productor d’emissions radiotòxiques.
6. Instar al Govern de la Generalitat a publicar i difondre adequadament els resultats, especialment als municipis que formen part de les àrees nuclears.
7. Instar al Govern de la Generalitat a prendre totes les mesures necessàries, i si
s’escau establint una ordre de clausura de les centrals nuclears, per corregir els possibles efectes nocius en la salut de les persones de les emissions radiotòxiques que
es derivin de l’estudi epidemiològic.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC

Proposta de resolució sobre la mobilitat entre Barcelona i el Vallès
250-00888/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 52445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Jordi
Terrades i Santacreu, 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 la mobilitat entre Barcelona i els Vallesos, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

A la zona nord de la ciutat de Barcelona, –barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró
i Vallbona–, aglutina en un estret corredor territorial, una de les concentracions més
altes d’autopistes i vies d’alta capacitat de la zona metropolitana de Barcelona (C58,
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C33, C17 i la Ronda Litoral). En aquesta zona es produeix un ampli rang d’intensitats mitjanes de trànsit, que arriben fins a prop de 150.000 vehicles/dia, provocant
situacions de congestió diàries en les entrades i sortides de Barcelona en aquest
punt.
Aquesta realitat provoca problemes en la qualitat de l’aire, contaminació acústica, i unes deficiències en la connectivitat d’aquests barris tant pel que fa a la mobilitat privada com en el transport públic.
El passat mes de novembre, el govern municipal de l’Ajuntament de Barcelona
va presentar unes propostes d’intervenció en l’Avinguda Meridiana per convertir-la
en un eix cívic on els vianants, el transport públic, la bicicleta i els espais verds en
siguin protagonistes.
Aquest pla de pacificació, que de ben segur pot ser una actuació favorable a la
millora de qualitat de vida de molts ciutadans i ciutadanes i servir per millorar la
qualitat de l’aire, pot col·lateralment agreujar els problemes de congestió i col·lapse
en la zona esmentada dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de la
ciutat de Barcelona, i a les vies d’accés a l’Avinguda Meridiana i a les Rondes de
Barcelona, així com també a les poblacions limítrofes del Vallès Occidental.
A la vista de la problemàtica actual, la derivada de possibles actuacions urbanístiques i dels nous paradigmes de mobilitat, és necessari tenir una nova visió de
conjunt de les actuacions que afecten a la mobilitat a desenvolupar en aquest entorn
territorial.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Encarregar un pla de mobilitat global, que haurà d’estar finalitzat l’any 2018,
que analitzi i proposi mesures a Barcelona i als Vallesos, per reduir el volum de
trànsit i millorar la connectivitat a la entrada i sortida a la zona Nord de Barcelona.
2. Mentre no es tingui enllestit el pla de mobilitat global, aplicar mesures immediates per a pal·liar els impactes de contaminació sonora, entre d’altres, l’ús de pavimentació de baixa sonoritat, pantalles acústiques mixtes-vegetals de baix impacte
visual, implantació de velocitat variable a la C-58, C-33 i carril BUS-VAO i reducció
de velocitat de la C-17 a 50Km/h al seu pas per la Zona Nord.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Jordi
Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre la transparència del comitè
Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols sobre
Abusos Sexuals a Menors o qualsevol altra Forma de Maltractament
250-00889/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 52446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, 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 la transparència del
Comitè Interdepartamental de seguiment i coordinació dels protocols sobre abusos
sexuals a menors o qualsevol altra forma de maltractament, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent:
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Exposició de motius

En els darrers anys, els casos de denúncia d’abusos sexuals a Catalunya han augmentat de forma alarmant, amb alguns casos destacats en l’àmbit educatiu, que van
portar al Govern de Catalunya a crear la Comissió Interdepartamental de Seguiment
i Coordinació dels Protocols sobre Abusos Sexuals a Menors o qualsevol altra forma
de matractament.
El Comitè té com a objectiu general la millora de la coordinació de totes les institucions implicades en matèria d’abús sexual a menors o qualsevol altra forma de maltractaments. Els objectius concrets validats i assumits pels seus membres són: valorar
els protocols i mesures existents en matèria de prevenció, detecció i intervenció. Analitzar i valorar, amb especial atenció, els circuits, processos i mecanismes de detecció
i comunicació entre els professionals implicats dels diferents departaments. Cercar la
intervenció mínima necessària i evitar la reiteració d’actuacions i diligències o la seva
pràctica en condicions poc adequades. Proposar, si escau, reformes i modificacions
normatives que ajudin a clarificar i definir el paper de totes les institucions implicades,
i impulsar mecanismes de seguiment i avaluació dels protocols i les mesures existents.
Malauradament, el Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels
protocols existents en matèria d’abús sexual a menors o qualsevol altra forma de
maltractaments només s’ha reunit en dues ocasions durant l’any 2016: una primera
reunió preparatòria, el 3 de maig, i una segona reunió, el 24 de maig.
Considerem que el Comitè Interdepartamental ha d’esdevenir un òrgan cabdal
per lluitar contra els cassos d’abusos sexuals, i que el contingut de les seves reunions
han de ser transparents i han de ser coneguts pel conjunt de grups parlamentaris. Per
altra banda, no podem permetre que el Comitè es reuneixi dos cops d’anys, ja que
perd tota la seva efectivitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Convocar una reunió del Comitè Interdepartamental de seguiment i coordinació dels protocols sobre abusos sexuals a menors o qualsevol altra forma de maltractament, com a mínim, un cop cada dos mesos.
2. Aixecar acta de totes les reunions del Comitè, així com informar als grups
parlamentaris dels acords presos fins data d’avui. Aquesta informació haurà d’enviar-se per escrit als grups parlamentaris en el termini d’un mes des de l’aprovació
d’aquesta proposta de resolució.
3. Comparèixer al Parlament un cop l’any per presentar un informe anual sobre
la tasca feta per part del Comitè.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre la transparència dels alts càrrecs de la
Generalitat
250-00890/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 52450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento

Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, María José García Cuevas, diputada del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta
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de resolución sobre la transparencia de los altos cargos de la Generalitat, para que
sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En las democracias modernas, la transparencia de la actividad pública es un elemento de buen gobierno y, también, un derecho de los ciudadanos.
Por este motivo, el Parlament de Catalunya aprobó la ley 19/2014, de 29 de diciembre, legislación pionera en el ámbito de la transparencia con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad democrática de las instituciones catalanas.
Como consecuencia de la aplicación de esta legislación, el sector público catalán
se ha visto obligado a modificar sus prácticas y sus procedimientos de publicidad y
de relación con los ciudadanos.
Sin embargo, no todas las instituciones o entes que conforman este sector público están aplicando unos estándares de exigencia y eficacia con la transparencia
comparables.
En concreto, el Parlament de Catalunya adecuó su Reglamento, creó el Registro
de Grupos de Interés y aprobó el Código de Conducta de los diputados, definiendo
los principios básicos de su actuación en favor del interés público con integridad,
honestidad, responsabilidad y ejemplaridad. Y una de las consecuencias prácticas
de la aplicación de estos principios es la obligación impuesta a todos los diputados
desde el inicio de 2017 de hacer pública su agenda, afectando no solo a sus actos
públicos, sino también, y fundamentalmente, a las reuniones, actos o contactos (incluso telefónicos o por correo electrónico) que los diputados, en el ejercicio de sus
funciones, mantengan con cualquier persona, entidad u organización que actúe con
la voluntad de influir en la elaboración de leyes o en cualquier otra actuación propia
del ejercicio de sus funciones parlamentarias.
Las agendas de los diputados deben estar actualizadas, publicarse con periodicidad al menos quincenal, e indicar las personas, entidades u organizaciones con las
que el diputado ha tenido contactos, y la fecha y objeto de la reunión, acto o contacto, así como si se ha aportado o no documentación al diputado.
El Código de Conducta también prevé sanciones para el caso de que algún diputado incumpla estas obligaciones relativas a la publicidad de su agenda.
Las agendas de los diputados son fácilmente accesibles para los ciudadanos, lo
que es esencial para garantizar una transparencia efectiva, a través de la web del
Parlament: directamente en la pestaña «agenda» del apartado de la web dedicada a
cada diputado.
Este esfuerzo de fomento de la transparencia en la actividad de los diputados
aporta una ventaja indiscutible a la sociedad aumentando la confianza de los ciudadanos en la institución parlamentaria.
Sin embargo, otras instituciones y entes públicos en Catalunya, no han reaccionado con la misma diligencia. Las agendas de los altos cargos del Gobierno publicadas en el portal de la transparencia «transparencia.gencat.cat», por ejemplo, solo
informan de los actos públicos de los miembros del Gobierno, y solo presentan por
separado los del President de la Generalitat.
En el caso de otros entes públicos la agenda que se publicita es una agenda general, institucional, y también de actos públicos.
Parecería lógico pensar que, si de verdad nos importa la transparencia, deberíamos aplicar los mismos estándares y la misma exigencia en el nivel y la calidad de
la información que se hace pública, al menos a todos los altos cargos del Gobierno
de la Generalitat, así como a todos los altos cargos de los entes públicos e instituciones dependientes de la Generalitat o del Parlament de Catalunya.
De otra manera la transparencia real y efectiva de la Administración pública
para los catalanes quedaría excesivamente limitada, si solo se refiere a la actividad
de los diputados del Parlament.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la
siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya:
1. Se obliga a promover la publicidad de la agenda individual de todos los altos
cargos de las instituciones y entes dependientes, incluyendo no solo los actos públicos, sino también las reuniones, actos o contactos (incluso telefónicos o por correo
electrónico) que el alto cargo, en el ejercicio de sus funciones, mantenga con cualquier persona, entidad u organización que actúe con la voluntad de influir en cualquier actuación propia del ejercicio de sus responsabilidades.
2. Insta al Govern de la Generalitat a publicitar la agenda individual de todos
los altos cargos del Gobierno y demás altos cargos del sector público dependiente
de la Generalitat, incluyendo no solo los actos públicos sino también las reuniones,
actos o contactos (incluso telefónicos o por correo electrónico) que el alto cargo, en
el ejercicio de sus funciones, mantenga con cualquier persona, entidad u organización que actúe con la voluntad de influir en cualquier actuación propia del ejercicio
de sus responsabilidades.
3. Se compromete e insta al Gobierno de la Generalitat a:
a. Garantizar el acceso sencillo e inmediato a las agendas personales de altos
cargos, a través de la web de cada institución, departamento o ente público, mediante una pestaña específica, visible y accesible desde la página de «inicio» de dicha
web.
b. Realizar en el plazo de tres meses, una vez aprobada esta propuesta de resolución, los cambios informáticos y reglamentarios necesarios para poder dar cumplimiento a todos los puntos anteriores.
Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; María José García Cuevas, diputada,
GP PPC

Proposta de resolució sobre la retirada de les línies d’alta tensió de
Nou Barris, a Barcelona
250-00891/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 52454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Munell i Garcia, portaveu a la Comissió
d’Empresa i Coneixement del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Anna Figueras i
Ibàñez i Gerard Gómez del Moral i Fuster Diputats del Grup Parlamentari de Junts
pel Sí d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la retirada de les línies d’alta tensió
de Nou Barris, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

El districte de Nou Barris de Barcelona, que limita amb el Parc Natural de Collserola, té des de fa més de 30 anys una cicatriu que la travessa: quatre línies d’alta
tensió que recorren d’oest a est tota la serra, finalitzant unes al transformador situat
a Roquetes i altres creuant les autopistes fins al barri de Vallbona.
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Fa més de 30 anys que els veïns de Roquetes, Torre Baró, Ciutat Meridiana i Trinitat Nova demanen el soterrament d’aquestes línies que passen a una alçada de 30
metres pel costat dels seus habitatges.
Aquestes línies provoquen contaminació acústica, visual, ambiental i problemes
de salut, i han estat objecte d’estudi i demanda de retirada per part d’organitzacions
ecologistes i entitats veïnals.
Les línies d’alta tensió travessen una zona densament poblada i una zona protegida que és el Parc Natural de Collserola, i han acabat provocant incendis puntuals
degut a la caiguda del cablejat –el darrer fou el 22 de Juny del 2015.
Seguint alguns dels criteris esmentats, Endesa ja ha retirat d’altres parts del Parc
torres i línies d’alta tensió –com les cinc torres que creuaven la carretera de les aigües–, bàsicament per temes paisatgístics, però no ho ha fet amb les que encara avui
passen per aquesta zona de la ciutat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Sol·licitar a Endesa la racionalització i agrupació de les quatre línies existents
i l’eliminació de les torres que estiguin obsoletes o siguin innecessàries.
2. Sol·licitar la creació d’un pla de soterrament de les línies restants que passen
pel districte de Nou Barris.
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Jordi Munell i Garcia, portaveu a la CEC;
Anna Figueras i Ibàñez, Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputats, GP JS

Proposta de resolució sobre la reobertura dels serveis d’atenció
nocturna al CAP de Vallirana
250-00892/11
PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC
Reg. 52464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Martín Eusebio Barra
López, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
reobertura dels serveis d’atenció nocturna al CAP de Vallirana, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

L’any 2011, en ple procés de retallades en la sanitat pública per part del Govern
de la Generalitat, es van tancar els serveis d’atenció nocturna en diversos centres
d’atenció primària de la comarca del Baix Llobregat, entre ells el del CAP de Vallirana. En una comarca tan extensa i poblada com el Baix Llobregat, únicament van
quedar cinc centres d’atenció primària amb horari nocturn i servei d’urgències.
Durant les primeres setmanes de l’any s’ha assistit a un col·lapse dels serveis
d’urgència en tots els hospitals de referència de la comarca, atribuït a l’epidèmia de
grip, però al qual també han contribuït les retallades produïdes en molts serveis,
entre ells els d’atenció nocturna dels CAP que podrien haver assumit una bona part
d’aquesta atenció.
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El tancament d’aquests serveis es viu amb especial preocupació en localitats com
Vallirana, en el qual el darrer Ple municipal va aprovar una moció per demanar la
recuperació del servei d’urgències nocturnes del seu CAP.
En el cas de la població de Vallirana, el CAP més proper amb horari ampliat i
servei d’urgències 24 hores és el CUAP de Sant Andreu de la Barca que es troba a
uns 15 minuts de distància per a aquells usuaris que disposin de vehicle, el mateix
temps que es triga en arribar a l’Hospital Moisés Broggi de Sant Despí.
Quan una persona es veu en la necessitat d’anar a un servei sanitari utilitzant un
vehicle, i pot trigar el mateix temps en arribar a un CAP, un CUAP o a un hospital, en la majoria dels casos decidirà anar al centre que disposa de més mitjans per
atendre el seu cas.
Per aquests motius, presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Recuperar els horaris d’atenció continuada i el servei d’urgències de 24 hores
al CAP de Vallirana.
2. Recuperar el servei d’urgències 24 hores, així com els serveis de dermatologia, endocrinologia i traumatologia del CUAP El Serral de Sant Vicenç dels Horts.
3. Elaborar, en el termini de dos mesos, un pla per a la recuperació dels serveis
de 24 hores en els CAP de la comarca del Baix Llobregat que els van perdre amb
motiu de les retallades sanitàries.
4. Posar en funcionament les unitats tancades en els centres hospitalaris de la
comarca del Baix Llobregat.
5. Realitzar una campanya informativa als ciutadans del Baix Llobregat sobre
els equipaments d’urgència sanitària de la comarca amb els serveis que presten i els
horaris.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP SOC, portaveus.
Martín Eusebio Barra López, GP Cs; Eva Martínez Morales, GP SOC, diputats

Proposta de resolució sobre la formació amb relació al Protocol
d’Istanbul a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
250-00893/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 52502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, 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 per a la formació sobre el Protocol d’Istanbul a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

El Protocol d’Istanbul ha esdevingut un dels referents als sistemes de garanties
dels drets humans a Europa. Aquest protocol aprovat pels organismes internacionals
de drets humans, així com pel Consell d’Europa, marca una diferència clara entre
la perspectiva de la detenció i el drets en reclusió per a garantir l’ús de la força d’un
estat, i l’excés d’aquesta per part dels estats. Necessitem una aposta decidida perquè l’ús de la força per part de l’estat, estigui regulada i garantida, conduint així a
Fascicle segon
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la nostra societat i a les forces de seguretat a un estatut de democràcia avançada en
ple segle xxi.
Aquest protocol dona eines als ambdós agents; al personal treballador de l’estat,
que ha d’aplicar la força per mantenir l’ordre públic, per tal justificar i demostrar la
qualitat de la seva feina i a les persones detingudes, o en reclusió, a l’hora de garantir el respecte a la seva integritat i els seus drets.
Durant la última presentació de l’informe del Mecanisme per la Prevenció de la
Tortura fet al desembre de 2016, i presentat al Parlament de Catalunya al febrer de
2017, el Síndic de Greuges denuncia que aquest protocol és el gran desconegut entre
les forces de seguretat de Catalunya. A l’hora, s’han publicat a mitjans de comunicació, diverses presumptes denuncies tan a policies locals com a Policia Generalitat –Mossos d’Esquadra en relació a la presencia d’agents mentre es produïa l’estudi
mèdic d’una persona detinguda, sense el consentiment explícit d’aquesta ni el metge
que l’atenia.
Per aquest motiu, cal començar a fer una aposta decidida per incloure línies de
formació específica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya sobre el protocol
d’Istanbul. Vetllant que és només el primer pas cap a un objectiu més ampli d’estendre aquest protocol a tot el sistema de seguretat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

1. La inclusió de formació sobre el Protocol d’Istanbul, a totes les línies de formació, considerant les de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, així com a les
línies de formació de promoció.
2. La inclusió d’una línia de formació sobre el Protocol d’Istanbul a les línies de
formació de vigilants municipals de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Palau del Parlament, 1 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP

Proposta de resolució sobre el tràmit sancionador per als vehicles
d’emergències
250-00894/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 52505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada,
Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten
la Proposta de resolució sobre el trámite sancionador para vehículos de emergencias, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposición de motivos

Los vehículos de emergencias son aquellos que transportan a personas afectadas en su salud o destinados a prevenir o atender desastres, así como vehículos policiales, de protección civil o bomberos. Su función es atender a las personas de
forma rápida y eficaz. Llevan distintivo, luces y sirenas. En consecuencia, una de
sus características es la necesidad de conducción de forma extremadamente rápida.
El actual Reglamento General de Circulación en sus artículos 67 y 68 reconoce la
prioridad de paso de estos vehículos, que están exentos de cumplir determinadas
normas de circulación en el desempeño de su labor siempre y cuando no pongan
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en peligro a ningún usuario de la vía. En concreto, tienen prioridad de paso frente
a los demás y pueden exceder los límites de velocidad establecidos para el resto de
conductores. El uso de este régimen especial se realizará solo cuando circulen en
un Servicio urgente.
Sin embargo, los radares captan a todos los vehículos por igual sin determinar
si hay una emergencia o no, lo que significa, «a priori» la imposición de una multa.
El procedimiento sancionador establecido en el RD Legislativo 6/2015 de 30 de
octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial no distingue tampoco estos casos de
los del resto de conductores por lo que adolece de ciertos aspectos confusos y engorrosos que pueden ocasionar perjuicios tanto al conductor del vehículo como al
propietario del mismo.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario de Ciutadans (Cs) presenta la siguiente
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Articular un procedimiento ágil y eficaz para los casos detectados a través de
radares de exceso de velocidad en vehículos de emergencias para determinar, previamente a la emisión de la sanción que pudiese corresponder, si en el concreto caso
de que se trate el conductor se hallaba en Servicio urgente y por tanto no procedería
la emisión de la sanción.
2. Establecer el sistema adecuado para el caso de que se emita sanción y a «posteriori» se verifique que el conductor del vehículo de emergencias se hallaba en Servicio urgente, el procedimiento de exclusión de sanciones se pueda llevar a cabo de
forma eficaz tanto por el propietario del vehículo como por el conductor del mismo.
Palau del Parlament, 1 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, Martín Eusebio Barra López, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre la necessitat de col·locar desfibril·ladors
als jutjats
250-00895/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 52506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada,
Martín Eusebio Barra López, 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 sobre la necesidad de colocar desfibriladores en los Juzgados, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

La primera causa de mortalidad en Catalunya son las enfermedades cardiovasculares, resultando una de ellas el infarto de miocardio. Es fundamental que la víctima de una parada cardiorrespiratoria a consecuencia de una fibrilación auricular
sea atendida con un desfibrilador en el plazo máximo de 5 minutos. En un alto porcentaje de casos esto ocurre fuera del ámbito hospitalario, por lo que solo es posible
salvar estas vidas si disponemos de una buena red de espacios cardioprotegidos con
desfibriladores que puedan ser utilizados por personal no sanitario.
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La presencia de un aparato desfibrilador, aparato de fácil manejo con unas sencillas instrucciones y pensado para personal no sanitario, puede ser determinante para
que la balanza entre la vida y la muerte se incline a favor de la vida.
En muchas sedes judiciales brilla por su ausencia este sencillo aparato que debiera formar parte del paisaje en todo edificio público al mismo nivel que los extintores
y con mayor razón en unos espacios a los que acude diariamente mucha gente y en
los que se vive una atmósfera de tensión y nervios consustancial a las cuestiones que
allí dentro se debaten y deciden cada día.
Según el art. 132.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, corresponde a la
Generalitat la competencia exclusiva en materia de protección civil que incluye, en
todo caso, la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y a la seguridad civil, así como la dirección y coordinación de los servicios
de protección civil.
La Comisión Permanente del CGPJ exigió hace unos años que se instalasen medidas de prevención de riesgos laborales en todos los juzgados, resultando que a fecha de hoy tan solo han sido instalados en algunos de ellos.
En consecuencia y como prevención que puede llegar a salvar vidas y como fomento de un entorno saludable para el trabajador, consideramos que deben instalarse desfibriladores en las zonas de mayor tránsito en aquellos juzgados que son
cabeza de partido judicial.
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. Realizar un estudio en el plazo de tres meses desde la aprobación de la presente Resolución donde se determinen aquellos juzgados que son cabeza de partido
judicial y que se hallen en ciudades de más de 50.000 habitantes que no tengan instalados como mínimo un desfibrilador en el edificio en que radiquen los juzgados.
2. Comprometerse a la instalación de, al menos, un desfibrilador DESA en cada
uno de los edificios en que se ubiquen los juzgados cabeza de partido judicial que
se hallen en ciudades de más de 50.000 habitantes, en un plazo de dos meses desde
el estudio realizado.
3. Establecer un programa de formación base para el uso de desfibriladores
DESA de, al menos dos personas, en cada uno de los juzgados donde se instalen los
desfibriladores.
4. Establecer un programa de formación continuada a los funcionarios que comenzasen el programa de formación base, para el uso de desfibriladores DESA que
se llevará a cabo periódicamente.
Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, Martín Eusebio Barra López, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el Projecte Geoparc Conca de Tremp Montsec
250-00896/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 52507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el projecte Ge3.10.25. Propostes de resolució

40

BOPC 352
9 de març de 2017

oparc Conca de Tremp-Montsec, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

El Projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec comprèn El Pallars Jussà; Baix
Pallars al Pallars Sobirà; Coll de Nargó a l’Alt Urgell; Vilanova de Meià, Camarasa
i Àger a la Noguera.
Aquest projecte, que ha presentat la seva candidatura davant de la UNESCO, pretén fer palès els valors del patrimoni natural i cultural destacant la importància del
patrimoni geològic i paleontològic d’aquesta zona.
En particular, la presentació d’aquesta candidatura davant la UNESCO voldria
– Visibilitzar millor el territori que sovint no es coneix prou.
– Millorar la formació dels professionals i emprenedors locals.
– Reforçar la qualitat i la distribució dels productes turístics i locals (agroalimentaris i no agroalimentaris) gràcies a l’aprofitament de la gestió de la marca de qualitat «Geoparc de la UNESCO».
– Obtenir recursos per seguir desenvolupant el projecte Geoparc i la possibilitat
de treballar en xarxa amb altres geoparcs, també a nivell internacional.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra tot el seu suport al projecte Geoparc Conca
de Tremp-Montsec.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
a) Donar suport al projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec durant tot el
temps que duri la seva candidatura davant de la UNESCO, de forma transversal (assessorament tècnic, suport administratiu, etc...)
b) Ajudar a visibilitzar aquest projecte d’alt interès pel territori.
Palau del Parlament, 1 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’informe «The EU Regional
Competitiveness Index 2016»
250-00897/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 52771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Laura Vílchez Sánchez, diputada, Joan García
González, 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 sobre el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», para
que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado
por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia. A modo de ejemplo,
se destaca el notable retroceso de la comunidad autónoma catalana en innovación.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
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Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Elaborar y presentar en sede parlamentaria un plan de acción, con medidas
concretas y tangibles, para revertir esta tendencia
2. Ejercer sus funciones de interlocución y reunirse con representantes tanto de
la patronal catalana como de los sindicatos catalanes para analizar y valorar los datos que aparecen en este informe.
3. Adoptar medidas para mejorar la eficiencia de la economía catalana, un ámbito clave en el desarrollo de un mercado laboral más eficaz, y que tiene en cuenta los
siguientes factores: la educación superior; la formación y el aprendizaje permanente;
y la eficiencia del mercado laboral y el tamaño del mercado.
4. Adoptar acuerdos en materia de innovación con el Gobierno de España u otras
administraciones públicas competentes.
Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Laura Vílchez Sánchez, Joan García González, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el tancament de la central nuclear de
Santa Maria de Garoña
250-00898/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 52882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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 el
tancament de la central nuclear de Santa Maria de Garoña, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent:
Exposició de motius

Garoña és la central nuclear més antiga del parc nuclear de l’estat Espanyol. Fou
inaugurada pel general Franco en 1971 i està situada en la capçalera del Riu Ebre,
uns 50 km en línia recta aigües avall de l’embassament de l’Ebre (que li proporciona
cabal d’aigua d’uns 700 hectòmetres cúbics a l’any per refrigeració). La seva vida
útil ha estat de 40 anys. Nuclenor, empresa propietària, va decidir tancar-la el 2011,
malgrat tenir permís fins el 2013. Porta quatre anys tancada i no ha suposat cap repercussió sobre la garantia de subministrament d’electricitat, cosa que demostra que
des del punt de vista energètic és una central perfectament prescindible.
En una decisió sense precedents, el Consejo de Seguridad Nuclear, va aprovar
un dictamen favorable a la reobertura de Garoña, malgrat Nuclenor, no hagués complert amb els requisits exigits. No és admissible que l’organisme regulador independent del Govern incompleixi les condicions que va fixar prèviament per la impaciència en emetre un dictamen favorable. En definitiva ens enfrontem al risc de la
seva reobertura, per una decisió on preval el benefici econòmic a la seguretat de les
persones i el medi ambient.
Dins de la història de la central nuclear de Garoña ja s’han presentat problemes
de seguretat greus, com exemple l’aparició d’esquerdes en el vas del reactor, motiu
que va portar a anomenar-la com «la central de les 1000 esquerdes» aquesta incidència, que condiciona la seguretat, no va ser resolta.
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Altre motiu que fa inviable la reobertura de la central és que la manca d’espai
d’emmagatzematge de residus radioactius produïts en el cas de reobrir-se. Això ha
provocat sol·licitar d’urgència un nou magatzem en el recinte de la central nuclear
amb els riscos que tot això comporta.
En el cas que es produís un accident greu podria afectar la salut dels habitants
de l’Eix de l’Ebre. Miranda d’Ebre i Vitòria serien les àrees urbanes més immediatament exposades a un accident nuclear. Des del Embassament de Ulibarri (Vitòria)
es transvasa l’aigua de la Conca d’Ebre per a l’abastament del Gran Bilbao. Aigües
avall de l’Ebre ens trobem amb Logronyo i la Rioja, Tudela, la Ribera de Navarra
de l’Ebre, i Saragossa i el seu entorn. En l’Eix de l’Ebre, entre Tudela i Casp (Embassament de Mequinensa), podrien ser afectades un milió i mig de persones, part
de les quals reben aigua als seus domicilis dels proveïments urbans afectats per la
central nuclear. En cas d’accident major o greu (nivells 6 i 7) de Garoña hi hauria un
efecte de radiacions emeses a l’atmosfera que es dispersarien en funció dels vents
dominants durant dies o setmanes, i que converteix en potencialment més afectats a
les poblacions i territoris més propers.
I si no hi ha cap accident també produeix impactes, recordem que Garoña utilitza les seves aigües per tal de refrigerar la central i això provoca un escalfament de
l’Ebre. Aquest augment de temperatura té impactes sobre l’ecosistema fluvial, cosa
que preocupa a la Confederación Hidrográfica del que n’ha reclamat mesures.
Hem de fer palès que, Garoña es bessona del reactor número 1 de l’accidentada
central nuclear japonesa de Fukushima, ara fa 5 anys. Arrel d’aquell accident, es va
produir un punt d’inflexió en el desenvolupament de l’energia nuclear al món. Països del nostre entorn, com Alemanya, optaren per procedir al tancament progressiu
i ordenat de les seves centrals nuclears. A Espanya, tot i així, s’ha optat per allargar
la vida d’aquesta central fins als 60 anys. Considerem que ara és el moment de que
nosaltres també fem aquesta inflexió i qüestionem el sistema actual de producció
energètica. Fukushima ha convertit un risc teòric i acceptable en accident real i tan
catastròfic que és inacceptable i cal impedir el risc. Cal començar a construir un nou
model basat en les energies renovables i l’eficiència energètica com altres països.
El model nuclear s’esqueixa. Allargar la vida fins a 60 anys, com ja s’ha proposat amb la central de Garoña beneficia exclusivament a l’oligopoli energètic, en cap
cas a la població o el medi ambient, ja que en aquesta relació cost-benefici els costos
produïts a la població o al medi ambient, per possibles accidents i incidències, queden externalitzats, i això ho ha demostrat l’accident de Fukushima.
Actualment existeix una enorme preocupació social en tota la conca de l’Ebre
sobre la possible reobertura. Nombrosos municipis, moviments socials i entitats de
la societat civil demanen el seu tancament i s’hi ha afegit el Parlament Vasc, Navarrès i Aragonés. Són múltiples les iniciatives i mobilitzacions que reclamen el seu
tancament definitiu. No podem seguir sordes a aquesta demanda ciutadana.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el
1. Exigir al Govern de l’Estat que no es torni a reobrir la central nuclear de Santa
María de Garoña i que es presenti abans d’un any un pla de tancament i desmantellament definitiu.
Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP
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Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb
relació al dret del detingut a l’accés als elements essencials de la
seva detenció per a poder-la impugnar
250-00899/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 52939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la regulació de
l’actuació policial en relació amb el dret del detingut a l’accés als elements essencials per poder impugnar la legalitat de la seva detenció, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

La Directiva 2012/13/UE sobre el dret a la informació en els processos penals
estableix que les persones detingudes tenen dret a accedir tant a les circumstàncies
de la seva detenció com als elements essencials relatius a aquesta per tal que, si ho
consideren convenient, puguin impugnar-la.
Aquesta Directiva estipula el dret d’accés als elements essencials, pels quals cal
entendre els documents, materials, fotografies i enregistraments que obrin en poder
de les forces i cossos de seguretat en relació amb la seva detenció, excepte en els
supòsits de denegació previstos a la mateixa.
Diverses instàncies han alertat que actualment la Direcció General de la Policia
del Departament d’Interior està fent una aplicació restrictiva del dret d’accés i un aparent automatisme i manca d’indicació dels motius de la seva denegació. Aquesta situació seria no conforme amb el Dret Comunitari i amb el respecte als drets fonamentals.
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 detallar en les circulars que la Direcció General de la Policia adreça als responsables de les comissaries de Mossos d’Esquadra que cal informar els detinguts de les circumstàncies de la
seva detenció i posar a la seva disposició els elements essencials relatius a aquesta,
i, en el seu defecte, informar dels motius de la seva denegació, respectant fidelment
allò establert a la Directiva 2012/13/UE sobre el dret a la informació en els processos penals.
Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s
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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 15/2016, sobre
la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als
exercicis 2012, 2013 i 2014
256-00017/11
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 52727; 53020; 53024; 53026 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 07.03.2017
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 52727)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
– Informe de fiscalització 15/2016, sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí de
Sabadell, corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014 (tram. 256-00017/11)
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Aprova l’informe de fiscalització 15/2016, sobre la Corporació Sanitària Parc
Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014 (tram. 256-00017/11).
2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la
Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.
3. Insta el Govern de la Generalitat, a través del Departament de Salut, a elaborar una circular on es defineixi, es clarifiqui i s’exigeixi el compliment escrupolós
de la normativa i dels procediments de contractació pública als Hospitals Públics o
Hospitals amb concert econòmic, posant especial èmfasi amb les irregularitats més
freqüents detectades per la Sindicatura de Comptes en els procediments de contractació dels centres sanitaris. Al mateix temps, cercar un sistema de seguiment continuat dels procediments de contractació d’aquests centres per detectar i resoldre
desajustos de manera immediata.
4. Insta el Govern de la Generalitat, a través del CatSalut i en la mesura del possible, a concretar i aprovar les clàusules addicionals del contractes de serveis sanitaris amb els centres sanitaris abans de començar l’any.
5. Insta el Govern de la Generalitat, a través del Departament de Salut, a analitzar, i en el seu cas redefinir, les relacions i possibles interferències entre els centres
sanitaris públics i privats, per tal d’evitar incompatibilitats, clarificar competències
i enfortir el caràcter públic de la sanitat catalana.
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 53020)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que
estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta
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de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització
presentat per la Sindicatura de Comptes:
– Informe de fiscalització 15/2016, sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí de
Sabadell, corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014 (tram. 256-00017/11)
Proposta de resolució

La Comissió de la Sindicatura de Comptes insta el govern a:
1. Resoldre mitjançant la seva participació en els òrgans de govern de la Corporació Parc Taulí de Sabadell l’encàrrec a Trafisaba SL per la prestació del servei
d’assistència sanitària a pacients per accidents de trànsit ateses les irregularitats posades de manifest en la conclusió IV.7.
2. Regularitzar mitjançant la seva participació en els òrgans de govern de la
Corporació Parc Taulí de Sabadell la qüestió de les retribucions continguda en la
conclusió V.9, obrint el corresponent expedient informatiu i procedint si s’escau a
reclamar les quantitats indegudament retribuïdes.
3. Aturar mitjançant la seva participació en els òrgans de govern de la Corporació Parc Taulí de Sabadell la cessió il·legal de treballadors per part del Consorci en
favor de l’Hospital General de Catalunya d’acord amb la conclusió V.10 de l’informe.
Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53024)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent
proposta de resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de
fiscalització 15/2016, sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014 (tram. 256-00017/11).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 15/2016, sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014
(tram. 256-00017/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 53026)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, Esperanza García González, diputada
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece el artículo 183.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución, subsiguiente al debate del procedimento relativo al Informe de
fiscalització 15/2016, sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014 (tram. 256-00017/11).
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña:
1. Aprueba el Informe de fiscalització 15/2016, sobre la Corporació Sanitària Parc
Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014 (tram. 256-00017/11).
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2. Insta al Gobierno a seguir les recomendaciones de dicho informe y a:
a) Abrir expediente de reintegro a los trabajadores del Parc Taulí que incumplieron jornada y horario laboral entre los años 2012 y 2014, para que procedan a
la devolución de la parte alícuota de retribución cobrada indebidamente en el plazo
máximo de 18 meses, en pagos únicos o fraccionados.
b) Requerir a los trabajadores que figuran como pluriempleados en la Tesorería
de la Seguridad Social para que soliciten autorización al Consorcio para compatibilizar dichas actividades, con la remisión completa de contratos mercantiles o laborales de todas las entidades para las que prestan servicios.
c) En el caso que sigan vigentes los convenios con Hospital General de Catalunya
o Trafisaba, proceder a la firma de un acuerdo administrativo de aplicación del Convenio donde queden detalladas las especialidades no comprendidas en el mismo, en
forma de númerus clausus. En el caso de que el plazo de los convenios firmados expire en menos de un año vista, se proceda a la preparación de concurso para su adjudicación de conformidad a la Ley de contratos del sector público correspondiente.
Palacio del Parlamento, 6 de marzo de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Esperanza García González, diputada,
GP PPC

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2016, sobre el
Campus Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014
256-00018/11
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 52728; 53021; 53025 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 07.03.2017
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 52728)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
– Informe de fiscalització 17/2016, sobre el Campus Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014 (tram. 256-00018/11)
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 17/2016, sobre
el Campus Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014 (tram. 25600018/11).
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 53021)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que
estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta
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de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització
presentat per la Sindicatura de Comptes:
– Informe de fiscalització 17/2016, sobre el Campus Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014 (tram. 256-00018/11)
Proposta de resolució

La Comissió de Sindicatura de Comptes insta el Govern a:
1. Deixar d’utilitzar Infraestructures.cat com a mitjà propi de la Universitat Politècnica de Catalunya en la promoció i execució d’obres del Campus Diagonal-Besòs.
2. No permetre que per part d’Infraestructures.cat s’incorporin retribucions del
6% de l’import de l’adjudicació com a via de finançament i que provoca un encariment injustificat de l’obra pública i en aquest cas una pèrdua de recursos per a la
universitat pública.
3. No permetre que Infraestrctures.cat incorpori clàusules abusives relatives al
finançament com les que s’han constatat en aquest informe.
4. Dissoldre o en tot cas deixar de participar en la Fundació b-Tec.
5. Promoure i impulsar vies de gestió de les infraestructures que siguin transparents i eficients i que evitin conglomerat d’ens públics mitjançant múltiples consorcis
i fundacions que en dificulten la coordinació i el bon govern.
Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53025)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent
proposta de resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de
fiscalització 17/2016, sobre el Campus Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis
2008-2014 (tram. 256-00018/11).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2016, sobre el
Campus Diagonal-Besòs, corresponent als exercicis 2008-2014 (tram. 256-00018/11)
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2016, sobre les
eleccions al Parlament de Catalunya del 2015
256-00020/11
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 52729; 53023 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 07.03.2017
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 52729)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del
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Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:
– Informe de fiscalització 19/2016, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya
del 2015 (tram. 256-00020/11)
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Aprova l’informe de fiscalització 19/2016, sobre les eleccions al Parlament de
Catalunya del 2015 (tram. 256-00020/11).
2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la
Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53023)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent
proposta de resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de
fiscalització 19/2016, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015 (tram.
256-00020/11).
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2016, sobre les
eleccions al Parlament de Catalunya del 2015 (tram. 256-00020/11) i insta el Govern
a seguir les recomanacions del dit informe.
Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de la Mesa del Parlament del 7 de març de 2017 relatiu a unes
peticions de reconsideració
ACORD

La Mesa, escoltada la Junta de Portaveus, en compliment del que disposa l’article 38.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, acorda desestimar les peticions
de reconsideració presentades pels grups parlamentaris Socialista, Partit Popular de
Catalunya i Ciutadans amb relació a l’acord 211-0001/11. Aquesta resolució es fonamenta en els motius següents:
a) Que l’admissió a tràmit condicionada d’una iniciativa parlamentària no està
expressament prevista al Reglament del Parlament, cosa que no vol dir que no sigui
possible, menys encara quan hi ha circumstàncies com les que concorren en la present iniciativa. De fet, hi ha antecedents tant en aquesta legislatura com en legislatures anteriors i sempre d’una manera excepcional.
b) Que de la petició feta pel grup parlamentari de Junts pel Sí, es pot deduir sense massa esforç argumental, de la referència a la disposició final primera del Reglament del Parlament, que es refereix de manera específica i exclusiva a la reforma
del Reglament. Es podia haver admès ja inicialment, sense la forma condicionada.
c) Que la Mesa ha mostrat una actitud especialment prudent en aquesta admissió
condicionada. Que amb aquesta decisió no es van lesionar cap dels dret dels grups
parlamentaris, i només es va afectar en la dilació d’una setmana els drets del grup
que exerceix la iniciativa.
d) Que el grup parlamentari que exerceix el dret d’iniciativa va presentar un segon escrit, en el que queda prou evident que es dóna per complerta la condició demanada per la Mesa, la concreció de la iniciativa.
e) Que l’article 126 del Reglament del Parlament implica que la ponència conjunta és la forma idònia per aquest cas quan ho demanen els qui estan legitimats, o dos
grups parlamentaris o una cinquena part dels diputats, com és el cas que ens ocupa.
f) Que la reforma del reglament juntament amb el desplegament bàsic de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, són els supòsits en els que la Mesa pot decidir la
tramitació en ponència conjunta, escoltada la Junta de Portaveus.
g) Que, per tant, no es vulnera cap dret constitucional ja que el tràmit que es
planteja està expressament previst al mateix reglament per a procedir a la seva reforma i no és d’aplicació el què disposa la Sentència del Tribunal Constitucional
224/2016 de 19 de desembre.
Palau del Parlament, 7 de març de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i
Lluís
N. de la r.: Les sol·licituds de reconsideració es reprodueixen a la secció 4.67.
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4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 52676 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió d’Afers Institucionals
Alta: Maria Senserrich i Guitart
Baixa: Montserrat Candini i Puig
Palau del Parlament, 1 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 52677 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Justícia
Alta: Àngels Ponsa i Roca
Baixa: Albert Batet i Canadell
Palau del Parlament, 1 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 52678 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió del Síndic de Greuges
Alta: Albert Batet i Canadell
Baixa: Montserrat Candini i Puig
Palau del Parlament, 1 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 307/XI, sobre la prevenció del
suïcidi entre els joves
290-00282/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 52972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Antoni Comín 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 307/XI, sobre la prevenció del suïcidi entre els joves, amb número de tramitació 290-00282/11, el control de compliment de la qual correspon a
la Comissió de Polítiques de Joventut.
Barcelona, 27 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 52972).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 12.04.2017 al 05.05.2017) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
08.05.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2017.
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290-00290/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 52055 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 28.02.2017

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 315/XI, sobre el
control de les actuacions derivades del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions
amb la Unió Europea 2015-2018 (tram. 290-00290/11), us trameto, adjunt, un informe elaborat per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea sobre les actuacions en matèria d’acció exterior desenvolupades en execució del Pla Estratègic.
Barcelona, 17 de febrer de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 320/XI, sobre la inclusió de
Querol en la denominació d’origen Penedès
290-00295/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 52630 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 07.03.2017

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 320/XI, sobre la
inclusió de Querol en la denominació d’origen Penedès (tram. 290-00295/11), us informo del següent:
La Denominació d’Origen Penedès està recopilant totes les dades necessàries
per poder debatre i decidir sobre la inclusió o no del municipi de Querol en la seva
zona de producció, ja que per ampliar la zona de producció d’una denominació
d’origen cal modificar el plec de condicions que la regula, i aquesta modificació
s’ha de fer necessària i únicament a instància del Consell Regulador que la gestiona.
Des de l’INCAVI, s’ha proposat al Consell Regulador de la DO Penedès la presa en
consideració de la inclusió del municipi de Querol en la zona de producció de la Denominació d’Origen Penedès i s’ha instat al compliment d’aquesta Resolució 320/XI
del Parlament de Catalunya.
Barcelona, 28 de febrer de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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290-00302/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 52973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Antoni Comín 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 327/XI, sobre la cobertura de l’atenció bucodental i oftalmològica integral dels menors d’edat, amb número de tramitació 290-00302/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de la Infància.
Barcelona, 3 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Sanitat
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 52973).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 04.05.2017) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
05.05.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2017.

Control del compliment de la Resolució 328/XI, sobre el finançament
de les màscares d’inhalació pediàtrica
290-00303/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 52974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

Antoni Comín 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 328/XI, sobre el finançament de les màscares d’inhalació pediàtrica, amb número de tramitació 290-00303/11, el control de compliment de la
qual correspon a la Comissió de la Infància.
Barcelona, 3 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Sanitat

4.50.01. Compliment de resolucions

54

BOPC 352
9 de març de 2017

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 52974).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (de l’11.04.2017 al 04.05.2017) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
05.05.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2017.

Control del compliment de la Resolució 329/XI, sobre l’atenció dels
menors amb intoleràncies o al·lèrgies alimentàries
290-00304/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 52671 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 07.03.2017

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 329/XI sobre l’atenció dels menors amb intoleràncies o al·lèrgies alimentàries, us trameto en aquest escrit el resum
de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió
de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que contribueixen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.
Barcelona, 1 de març de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Annex

Us fem saber que, tal com esmenta un dels punts de la Resolució i, d’acord amb
l’article 30 de la Llei 13/2006, els ajuts d’urgència social tenen la finalitat d’atendre
situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com l’alimentació, el vestit i l’allotjament. Aquestes prestacions es financen amb càrrec als pressupostos dels ens locals, d’acord amb les competències que tenen en l’àmbit dels
serveis socials bàsics.
Les situacions d’urgència social són valorades pels serveis socials bàsics, per la
qual cosa tenen preferència les persones o unitats que tenen a càrrec menors, d’acord
amb les prescripcions establertes per l’ens local.
Atès que aquests ajuts, en el cas de l’alimentació acostumen a prestar-se mitjançant un ajut econòmic directe a les persones (en diners o vals o mitjançant targeta
moneder), les persones tenen la possibilitat de triar els productes més adients a les
seves necessitats.
Actualment, la Generalitat complementa la dotació pressupostària dels ens locals
destinada als ajuts d’urgència social mitjançant el contracte programa. Igualment,
els criteris d’assignació dels ajuts corresponen als serveis socials bàsics.
Des del Departament de Salut s’està treballant en el marc del Consell Consultiu
de Pacients de Catalunya (CCPC) des del que s’han recollit i canalitzat les necessitats de l’Associació de Celíacs de Catalunya (SMAP). Les sol·licituds expressades
per aquesta entitat s’han articulat a diferents nivells del Departament de Salut, segons les corresponents competències.
A través d’aquest Consell es manté un contacte estable i permanent amb l’Associació de Celíacs de Catalunya, i s’han organitzat les Jornades pròpies del CCPC
Compartir per avançar
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Aquesta entitat és vocal del Plenari del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, amb altres 14 entitats de pacients de Catalunya. Aquest Plenari es constitueix
quatre vegades a l’any.
L’Associació de Celíacs de Catalunya (SMAP) també forma part de diferents
consells tècnics, que són els grups de treball en què s’organitza el Consell per al seu
funcionament. Concretament, l’SMAP forma part activa dels grups de treball de:
– Comunicació: té com a objectiu principal la validació dels materials comunicatius elaborats pel Departament de Salut i que s’adrecen als ciutadans.
– Tecnologies de la Informació i Comunicació (TICS): treballa per identificar les
necessitats i l’ús dels pacients en aquest àmbit.
En aquest sentit, recentment s’ha publicat una enquesta adreçada als pacients de
Catalunya: Els pacients i les TIC en la cura de la salut, que és un dels projectes elaborat per aquest grup de treball.
– Gestió i Qualitat: per a proporcionar a les entitats de pacients instruments de
reflexió per tal d’identificar oportunitats de millora en la seva gestió. El projecte
AVENÇ, que és una guia d’autoavaluació per a la millora de la gestió de les entitats
de pacients, és una acció destacada d’aquest grup.
– Relacions amb societats científiques i col·legis professionals: que té com a objectiu fomentar les relacions i les accions conjuntes entre els representants de les entitats de pacients, les societats científiques i els col·legis professionals.
Amb tot, el CCPC dóna suport a les activitats que les entitats realitzen en relació
als dies mundials de les malalties, per tal d’incrementar-ne la seva visibilitat en el si
de la comunitat i en fa l’oportuna difusió. Un exemple és el dia Internacional de la
celiaquia el passat 17 de maig. També es fa divulgació de les diferents iniciatives i
activitats que organitzen les entitats de pacients per mitjà dels seus canals de comunicació, com ara l’espai específic del Consell Consultiu de Pacients a Canal Salut i
el seu twitter propi.
La cartera comuna suplementària del Sistema Nacional de Salut inclou la prestació
amb productes dietètics, que comprèn la dispensació dels tractaments dietoterapèutics
a les persones que pateixen determinats trastorns metabòlics congènits i la nutrició
enteral domiciliària per a pacients als qui no és possible cobrir les seves necessitats
nutricionals, a causa de la seva situació clínica, amb aliments de consum ordinari.
Són susceptibles de rebre tractament amb productes dietoterapèutics els pacients
diagnosticats amb al·lèrgia o intolerància diagnosticada a les proteïnes de la llet de
vaca en lactants, fins a dos anys si hi ha un compromís nutricional; i els lactants amb
deficiència transitòria de la lactasa intestinal secundària a atròfia de vellositats intestinals ocasionada per celiaquia.
Sobre aquests productes no hi ha copagament per part de l’usuari, amb un finançament per part del CatSalut del 100%.
Al 2016 a Catalunya s’ha finançat el tractament a 5.548 nens amb intolerància o
al·lèrgia a la proteïna de la llet de vaca, amb un cost mig per pacient de 1.279 euros, i
a 1.474 nens amb fórmules sense lactosa, amb un cost mig per pacient de 293 euros.
No obstant això, l’aspecte de la seva alimentació, no està a priori cobert per cap
prestació sanitària del Sistema Nacional de Salut, atès que no s’utilitzen habitualment productes dietètics comercialitzats per nutrició oral/enteral, sinó aliments de
consum ordinari que han estat modificats, convenientment, respecte a la supressió
d’una proteïna del cereal natural o de llet. Per això no es poden considerar dintre del
registre específic per a aquests casos.
A continuació s’adjunta l’informe de compliment del punts acordats per unanimitat en la Resolució 879/X del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de mesures
per a millorar la qualitat de vida dels celíacs, especialment respecte de la reducció
de la infradeclaració de la celiaquia i al foment de les campanyes d’informació i
conscienciació adreçades als sectors de la restauració, de comerç i d’hoteleria, que
va trametre el Departament de Salut al Parlament.
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Per tal de millorar el diagnòstic de la malaltia celíaca a Catalunya, durant l’any
2015, per iniciativa de l’Associació Celíacs, l’Agència de Salut Pública de Catalunya
(ASPCAT) del Departament de Salut, el Departament de Salut va elaborar un document de consens per al diagnòstic i seguiment de la celiaquia a Catalunya adreçat a professionals d’atenció primària, metges de Família i Pediatres, realitzat conjuntament entre l’Associació i metges gastroenteròlegs pediàtrics i d’adults, amb el
suport de la Societat catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) i la
Societat Catalana de Pediatria. Durant l’any 2016, i com a segona fase d’aquest procés de sensibilització dels professionals, l’Agència de Salut Pública de Catalunya del
Departament de Salut ha ofert, en col·laboració amb l’Associació Celíacs de Catalunya i les societats científiques implicades, formacions específiques per als metges
de família i pediatres, centrada en la manifestació, cribratge, diagnosi i seguiment
de la celiaquia. S’han fet sessions de formació presencials per donar a conèixer el
document de consens i, en breu, es disposarà del curs de formació en línia realitzat
per la CAMFIC i finançat per l’ASPCAT. Aquesta versió permetrà l’accés a molts
més professionals d’arreu de Catalunya per a l’actualització de coneixements sobre
el diagnòstic i tractament de la malaltia celíaca.
També l’ASPCAT, en el marc del Pla per a la Promoció de la Salut mitjançant
l’alimentació i l’activitat física saludables (PAAS) desenvolupa accions informatives,
formatives i de sensibilització adreçades al sector de la restauració i a la població
general, dins del projecte AMED, que promou la identificació i acreditació d’establiments promotors d’alimentació mediterrània:
– S’ha dut a terme tallers a la Fundació ALICIA sobre al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries adreçat als restauradors acreditats AMED, finançat per l’ASPCAT
– S’ha fet difusió, a través del butlletí AMED News, del distintiu acreditatiu d’establiment que ofereix plats aptes per a persones amb celiaquia.
– S’ha enviat informació sobre la Guia per a la Restauració sense gluten, elaborada per la Fundació Alicia amb l’Associació Celíacs de Catalunya i revisada per
l’ASPCAT.
A l’àmbit educatiu, fem notar la importància del programa de revisió de Menús
Escolars PREME, a través de la guia de L’alimentació saludable a l’etapa escolar
(2012), la qual explica com i què cal tenir en compte en la planificació de menús
sense gluten i proposa una programació a modus d’exemple.
També des de l’ASPCAT s’ha treballat la formació, seguiment i control en el
sector de la restauració envers la correcta manipulació dels productes sense gluten
des d’abans que entrés en vigor el Reial decret 125/2015, de 27 de febrer, relatiu a la
informació alimentaria dels aliments que es presentin sense envasar per a la venda
al consumidor final.
Com a exemples d’eines de formació per als operadors econòmics volem citar:
– El 2010 l’ACSA va editar el Manual de bones pràctiques de manipulació adreçat a tots els professionals que treballen en l’àmbit de la restauració per a col·lectivitats. Els principis i pràctiques que es recullen en aquest manual són d’aplicació en
tots els àmbits de la restauració.
– Es va col·laborar en la revisió de la Guia per a la Restauració sense gluten, elaborada per la Fundació Alicia amb l’Associació Celíacs de Catalunya.
– El 2015 es publica la, elaborada en col·laboració amb Gremi de Restauració de
Barcelona i la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, en la
que es dedica un capítol a la prevenció de la contaminació creuada en la gestió dels
al·lèrgens i entre ells el gluten.
Conjuntament amb l’Agència Catalana del Consum, el Departament d’Agricultura i l’Agència de Salut Pública de Catalunya, es va editar la Guia breu en matèria
d’informació alimentària sobre la informació d’al·lèrgens en aliments sense envasar
en establiments de restauració i comerç minorista, per ajudar els operadors del sec-
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tor de la restauració a informar degudament sobre els ingredients al·lergènics, entre
ells el gluten, dels plats que elaboren i, també:
– S’ha editat el vídeo per ajudar els operadors sobre com informar adequadament dels ingredients al·lergènics i entre ells el gluten, en el seus establiments.
– S’ha col·laborat en la revisió del tríptic Restauració sense Gluten, el Projecte de
l’Associació Celíacs de Catalunya per fomentar l ‘increment d’establiments alimentaris aptes per a celíacs.
– Línia directa d’atenció a consultes.
– Mitjançant la pàgina web de l’ACSA, i via correu electrònic, s’atenen i resolen
consultes i dubtes, tant dels operadors econòmics com de la ciutadania.

Control del compliment de la Resolució 363/XI, relativa a l’Informe de
fiscalització 4/2016, sobre el Programa 222, trànsit i seguretat viària,
corresponent al 2012
290-00336/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 52656 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 07.03.2017

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 363/XI, relativa a
l’Informe de fiscalització 4/2016, sobre el Programa 222, trànsit i seguretat viària,
corresponent al 2012 (número de tramitació 290-00336/11), us trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit.
Barcelona, 23 de febrer de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex

En relació amb l’apartat 2.a), el Servei Català de Trànsit segueix totes les recomanacions indicades en el punt 3.2 de l’Informe de fiscalització 4/2016, sobre el
Programa 222, trànsit i seguretat viària, corresponent al 2012.
En relació amb l’apartat 2.b):
1. El Servei Català de Trànsit impulsa l’ús del pressupost per programes com a
eina de gestió orientada a l’obtenció de resultats. No obstant això, el Servei Català
de Trànsit ha de donar compliment al Pla de seguretat viària on es recullen totes les
accions, no solament del Servei Català de Trànsit sinó també de la resta dels departaments de la Generalitat que tenen relació amb el trànsit i la seguretat viària. Totes
les accions estan definides en funció dels objectius estratègics i objectius per a la
consecució de l’objectiu primigeni que és la reducció de la sinistralitat mortal a tot
Catalunya.
2. El Servei Català de Trànsit ja sol·licita al Departament d’Interior les despeses
destinades en el seu pressupost vinculades al cos de Mossos d’Esquadra o/i a Bombers.
3. El Servei Català de Trànsit realitza la seva comptabilitat mitjançant l’aplicatiu
corporatiu de la Generalitat de Catalunya GECAT. Atès que el GECAT no permet la
desagregació per àmbits d’actuació del Pla de Seguretat viària, l’SCT disposa d’un
sistema de comptabilització paral·lel de despeses i costos vinculades als objectius
del pla de seguretat viària. Aquesta comptabilització es realitza fins a la fase d’adjudicació, atès que no es pot vincular, actualment, al registre de factures.
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4. El Servei Català de Trànsit va revisar el seu model organitzatiu i la seva estructura mitjançant el Decret 53/2015, de 14 d’abril, de reestructuració del Servei
Català de Trànsit. Aquesta nova estructura ha de permetre una major segregació de
funcions en els procediments d’adjudicació de contractes.
En relació amb l’apartat 2.c), queda contestat en el punt 2.b)3.
En relació amb l’apartat 2.d), tota la recaptació del Servei Català de Trànsit provinent de les sancions i taxes reverteix íntegrament en la seguretat viària. Del recaptat es cobreixen les despeses de funcionament pròpies del Servei Català de Trànsit,
personal, despeses corrents i compliment dels plans d’actuacions anuals conseqüents
dels pertinents Plans de seguretat viària. Una part de la recaptació es transfereix al
Departament d’Interior per la seva aplicació a accions de seguretat viària, al cos de
Mossos d’Esquadra, i a Bombers.
Eugenia Doménech Moral, directora

4.50.02.

Compliment de mocions

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. 52110 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament

L’apartat 2 de la Moció 43/XI del Parlament de Catalunya, sobre una república
amb corrupció zero diu:
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un informe anual i a comparèixer al Parlament al gener per a donar compte del compliment de les resolucions adoptades per la Comissió de la Sindicatura de Comptes relatives als informes
de la Sindicatura sobre organismes que depenen de la Generalitat, a les mesures
adoptades i als expedients informatius i sancionadors adoptats [...]
En compliment a l’esmentat acord del Parlament, us faig arribar l’informe elaborat pel Govern de la Generalitat per donar compte del compliment de les resolucions adoptades per la Comissió de la Sindicatura de Comptes relatives als informes
de la Sindicatura sobre organismes que depenen de la Generalitat, corresponent a
l’any 2016.
Barcelona, 17 de febrer de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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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
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 52798 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, en 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 (tram. 390-00063/11), us informo, amb el document annex de la
Secretaria de Comunicació del Govern, de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 3 de març de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
Annex

En relació amb el punt 1 de la Moció, cal dir que el Govern està duent a terme
les últimes aportacions al contracte programa de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals. Durant el primer semestre de 2017, i amb el consens de tots els agents
implicats, es pretén deixar a punt per la seva aplicació en el semestre referit.
Pel que fa al punt 2a), apartat 1r, cal assenyalar que totes les dades objectives
(Informes sobre pluralitat del CAC, Informes del CIS, Baròmetres CEO, Informes
qualitat de GFK) situen als mitjans de la CCMA com els mitjans de comunicació
audiovisuals més plurals i imparcials. La garantia de pluralitat ja existeix, i els resultats ho avalen.
Quant a l’apartat 2n. del mateix punt 2a), la llibertat i la independència dels mitjans de la CCMA, i el marc normatiu actual (la de comunicació audiovisual i la de la
CCMA), són garanties suficients de pluralitat, i així ha de continuar sent. Només el
Consell de Govern de la CCMA (article 11, apartat g) de la Llei de la CCMA) té una
competència limitada a l’àmbit estricte de l’establiment de les directrius pertinents
perquè la programació compleixi la missió de servei públic.
Pel que fa a l’apartat 3r. del punt 2a), la CCMA fa una remissió total al seu Llibre d’Estil, eina que garanteix la independència, pluralitat, rigor, veracitat, etc. En
relació amb el llibre i pel que fa als criteris de definició dels continguts informatius,
s’estableix que:
Criteris de selecció informativa
Seleccionem, elaborem i difonem continguts informatius tenint en compte els
criteris d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència social, valor documental i servei públic. Aquests factors són els que determinen l’interès informatiu d’un fet.

Actualitat
Fixem la nostra atenció en els fets d’actualitat que estan passant o acaben de
passar a qualsevol lloc del món i que considerem que tenen interès informatiu. Prioritzem la narració en directe i immediata de l’actualitat i ho fem en els canals generalistes, en els canals especialitzats, a internet i a totes les plataformes de difusió
de què disposem. Expliquem les notícies amb celeritat i les actualitzem així que
sorgeixen elements informatius nous.
Difonem ràpidament les notícies urgents, tant les que formen part de l’agenda
habitual, com ara dades sobre l’atur, tancaments dels mercats borsaris o índexs hipotecaris, com les inesperades, per exemple, atemptats o catàstrofes, i les de servei
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públic, com la difusió d’alertes ciutadanes o de mesures viàries excepcionals. Si cal,
alterem la programació regular per fer-ho.
La rapidesa no ha de prevaldre per sobre de la qualitat i la veracitat. Deixar de
contrastar les notícies no es pot justificar pel fet de voler ser els primers a difondre-les.
Seguim els nostres propis criteris i no fem seguidisme de l’actualitat que marquen altres mitjans de comunicació.
Globalitat
Expliquem i analitzem la realitat des de Catalunya i difonem informacions sobre
fets que passen a qualsevol lloc del món i no només sobre els que tenen o poden tenir una incidència directa o indirecta en el nostre entorn.
Proximitat
Tenim un compromís de servei amb la població de Catalunya i, per tant, li oferim
la informació que li és més pròxima.
Prioritzem les notícies relacionades amb el territori que incideixen de manera
immediata sobre la vida de la ciutadania, alhora que contribueixen a la cohesió social del país.
Aprofitem les possibilitats de difusió que tenim a l’abast, com ara la cobertura
nacional o comarcal, per garantir informació de tot el nostre àmbit de comunicació
i poder centrar l’atenció en segments de territori específics.
L’àmbit de difusió condiciona l’enfocament de la informació. Dins d’una notícia,
valorem quines dades poden interessar més la nostra audiència per proximitat i perquè l’afecten directament. És a dir, si informem sobre les dades de l’atur o sobre el
preu dels pisos, per exemple, oferim primer les dades que es refereixen a Catalunya,
i, després, la resta.
Incidència social
La incidència social té relació amb les conseqüències, efectes i repercussions
que un determinat fet, opinió o decisió poden tenir en la societat i ho considerem
un criteri a l’hora de seleccionar les notícies. En serien alguns exemples l’adopció
de mesures fiscals que afecten la capacitat adquisitiva dels ciutadans, l’aparició de
tecnologies innovadores en àmbits com el de l’automoció, l’últim fitxatge d’un club
esportiu amb molts seguidors, l’evolució de la criminalitat del país i l’estrena d’una
pel·lícula o la publicació d’una obra literària molt esperades.
Valor documental i patrimonial
Considerem de valor documental aquells materials visuals, sonors o escrits que
en si mateixos poden tenir interès informatiu o significat històric, o que recullen fets
poc transcendents, però que poden suscitar curiositat o sorpresa.
Podem seleccionar la informació d’acord amb l’impacte o interès d’unes imatges,
d’unes fotografies o d’un document sonor o escrit.
La força de determinats materials pot condicionar la tria de la informació i, fins
i tot, prioritzar-ne l’ordre.

Servei públic
La voluntat de servei a la ciutadania és el que impulsa la producció i emissió de
continguts dels nostres mitjans. Tenint en compte aquesta prioritat, dediquem una
atenció especial a la informació de servei per la utilitat i l’interès que pot tenir per a
la nostra audiència. Seria el cas de la informació sobre mobilitat, temps o loteria, o
d’informacions d’interès ciutadà com campanyes de vacunació, terminis de presentació de la declaració de la renda o matrícules escolars.
Actualitzem les dades de la informació de servei de manera constant i rigorosa.
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Sobre l’elaboració de la informació:
Tria de les notícies
Seleccionem les notícies pel seu interès informatiu, tenint en compte els criteris
d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència social, valor documental i servei públic.
El nostre punt de vista no té per què coincidir amb el d’altres mitjans o amb el de
l’agència o l’entitat que ens proporcionen la notícia. Fem prevaldre el punt de vista i
les dades del periodista del nostre mitjà que hagi cobert la informació.
Les convocatòries que ens fan arribar entitats i institucions no ens suposen cap
obligació de cobertura de la informació. Triem les que considerem més rellevants
d’acord amb els nostres criteris i la nostra perspectiva per configurar una agenda
informativa pròpia.
El fet que un altre mitjà difongui una notícia determinada no és motiu perquè
nosaltres ens en fem ressò si no té prou interès informatiu, però tampoc és motiu
perquè la silenciem si en té. Si decidim difondre la notícia, citem el mitjà que l’ha
obtinguda i treballem per confirmar-la a través de les nostres fonts.
Potenciem la capacitat dels nostres mitjans per generar informació. Recollim i
difonem les notícies pròpies, tant si es tracta d’informacions obtingudes pels nostres
professionals com de les que es generen a partir d’entrevistes fetes en els nostres
mitjans. Les valorem aplicant els criteris informatius generals, sense magnificar-les
ni menystenir-les.
Prenem en especial consideració les notícies que generen o obtenen els altres
mitjans del grup i els citem si en recollim la informació.

Enfocament de les notícies
Produïm i difonem els nostres continguts informatius des de Catalunya. Els nostres principals destinataris són els ciutadans de Catalunya i els dels països i territoris
de parla catalana. També tenim present que els nostres continguts són accessibles a
tot el món.
Ens adrecem a tota la societat, sense exclusions. Enfoquem les nostres informacions des dels diferents punts de vista que expliquen la realitat plural i heterogènia
de la nostra societat. Per exemple, en una vaga de l’ensenyament expliquem tant els
problemes que l’aturada provoca en les famílies com els motius de la protesta del
professorat o la posició de l’administració.
Ordenació i jerarquització de les notícies
Ordenem i jerarquitzem les notícies en els mitjans d’informació contínua i en
les edicions periòdiques dels informatius atenent el fet que l’estructura de l’espai o
escaleta és un relat de relats amb les seves pròpies necessitats per mantenir l’interès
de l’audiència. Seleccionem la notícia d’obertura en aplicació dels nostres criteris.
No ens limitem a encadenar informacions per ordre d’interès descendent, sinó que
tenim en compte altres factors, com els temàtics, geogràfics o temporals.
Mitjans interactius: El principal criteri d’ordenació i jerarquització de les notícies és informatiu, però també podem oferir als usuaris altres possibilitats, com, per
exemple, ordenar les notícies seguint el criteri de les més llegides, les més recents o
les més votades. Classifiquem temàticament les notícies per seccions per facilitar-ne
la localització.
Actualització de les notícies i versions
Actualitzem constantment la informació que oferim, incorporem les novetats i
fem les versions que calgui, tant a través dels nostres mitjans convencionals com
dels especialitzats i els interactius.
Les novetats poden fer canviar l’enfocament o l’obertura d’una informació de
forma transitòria o definitiva, però no hem de perdre de vista quines són les dades
essencials de la notícia, que han d’aparèixer a totes les actualitzacions que en fem.
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Actualitzem les notícies amb les dades que ens vagin arribant, buscant reaccions i opinions solvents, incorporant-hi nous materials audiovisuals o reenfocant la
informació. La por de repetir-nos no ens ha de portar a actualitzar una notícia innecessàriament si això desvirtua la informació.
Mitjans interactius: Fem constar la data i l’hora de l’última modificació de la
peça informativa. Només l’actualitzem durant les hores posteriors a la publicació.
Un cop la notícia ja no és a les portades i ha passat a formar part de l’arxiu, si n’hem
de tornar a parlar hem de crear una peça nova.
Aquests són els mecanismes i criteris per definir els continguts informatius: el
Llibre d’Estil.
En relació amb l’apartat 4t. del punt 2a), cal dir que el control de la CCMA ja té
els seus mecanismes previstos: el CAC pel que fa a l’autoritat independent i la pròpia Comissió de Control del Parlament de Catalunya. La CCMA ja ha informat en
seu parlamentària i a demanda dels diputats sobre el compliment de la Llei 17/2015,
i ho continuarà fent sempre que sigui requerida al respecte. Pel que fa al control del
compliment de l’article 25 de la Llei 17/2015, cal recordar que a l’informe anual del
CAC sobre l’acompliment de la missió de servei públic de la CCMA ja es parla sobre la presència de les dones als continguts dels mitjans de la CCMA en relació amb
el que disposa l’article 25 de la Llei 17/2015.
Cal dir que en aquest informe, la promoció de la igualtat entre dones i homes
en els continguts emesos pels diferents canals de la CCMA, s’aborda des de quatre
angles. En primer lloc, una visió quantitativa, en termes de temps de paraula, de
la presència de les dones en la informació de televisions i de ràdios; en segon lloc,
una aproximació a la representació de les dones en aquests mateixos espais: el rol
que desenvolupen i els àmbits temàtics en què intervenen; en tercer lloc, s’analitzen
aquells continguts de la programació que permeten una lectura en clau d’igualtat i
d’integració de la perspectiva de gènere; finalment, s’aborda la representació de les
dones en els espais de ficció produïts per TVC.
Els mecanismes de control actual, així com el compromís ferm de la CCMA en
el compliment de la Llei 17/2015 en tots els seus aspectes, són garantia suficient, amb
independència de la rendició de comptes permanent al Parlament de Catalunya mitjançant la Comissió de Control així com la resta de mecanismes previstos al respecte.
Miquel Gamisans Martín, secretari

Control del compliment de la Moció 68/XI, sobre la política de
seguretat
390-00068/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 52657 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 07.03.2017

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 68/XI, sobre la política de seguretat
(número de tramitació 390-00068/11), us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.
Barcelona, 22 de febrer de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Annex

a) El Departament d’Interior té previst que l’oferta d’ocupació pública de l’any
2017, un cop aprovada la Llei de Pressupostos, contempli 500 places de la categoria
de mosso/a de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. De fet, en el Projecte de Pressupostos per a l’any 2016 ja s’havia previst una convocatòria de 400
noves places, que en no aprovar-se el pressupost de l’any passat, jurídicament no es
va poder convocar.
b) La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) afronta any rere any
el compliment dels objectius estratègics preventius i reactius recollits en el Pla General de Seguretat de Catalunya 2016-2019.
Aquests objectius fan necessari impulsar accions concretes per cobrir les necessitats extraordinàries existents a l’organització policial. La PG-ME ha de mantenir
la capacitat operativa en la prestació dels serveis bàsics de policia i en aquells que
requereixin una superior complexitat per part de les unitats que els presten.
El programa pressupostari corresponent a l’exercici 2017 del Govern de la Generalitat de Catalunya destina una partida pressupostària específica d’hores extraordinàries per reforçar les prioritats pròpies de la PG-ME en l’àmbit del reforç de l’activitat policial a l’estiu i de les accions derivades del reforç envers l’amenaça terrorista.
Durant els mesos d’estiu l’activitat de la PG-ME es reforça en aquells indrets del
territori on es produeix un increment substancial de la població no resident. Per suplir aquest dèficit s’han implementat, a més de les hores extraordinàries, mesures
concretes com són la redistribució d’efectius des d’unitats que no tenen un increment
de càrrega de treball durant la temporalitat estival cap a unitats que sí en tenen durant els mesos de juliol i agost, i el reforç de les unitats de seguretat ciutadana amb
serveis regionals i centrals.
Del Pla Operatiu Específic Antiterrorista (POEA) es desprenen un conjunt de
mesures de seguretat i protecció que es concreten en accions específiques amb la
finalitat de comptar amb la necessària capacitat de prevenció davant una amenaça
terrorista. Aquest pla ha comportat una priorització significativa i un augment dels
serveis policials destinats a la prevenció i protecció d’espais emblemàtics i punts
d’interès policial, amb especial incidència en determinades unitats especialitzades i
amb un notori impacte en els serveis bàsics d’aquelles zones amb major rellevància
en prevenció antiterrorista.
c) Actualment la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra compta amb un
catàleg de llocs de treball per a efectius del cos en situació administrativa especial
de segona activitat. En cas de ser necessària i a mesura es sol·licitin més llocs de treball de segona activitat es modificarà la relació de llocs de treball del cos per donar
sortida a la petició.
d) A Catalunya, la dispersió poblacional fora de l’àrea metropolitana és, entre
d’altres, una mostra de l’heterogeneïtat del territori a la qual s’ha de donar servei.
Aquesta realitat territorial limita la capacitat d’homogeneïtzar els convenis de col·laboració i coordinació entre la PG-ME i les policies locals, que depenen de l’ens de
govern local de cada municipi.
La Direcció General de la Policia, en coordinació amb el Subdirecció General de
Coordinació de la Policia de Catalunya (Direcció General d’Administració de Seguretat), promouen amb els ajuntaments, en el si dels òrgans conjunts, la planificació
operativa dels seus serveis de seguretat, l’assignació eficient i l’aprofitament conjunt
dels recursos, la integració dels sistemes d’informació policial i l’homogeneïtzació
dels estàndards organitzatius i operatives. La voluntat és aconseguir la màxima coordinació, cooperació i col·laboració en l’execució de les funcions encomanades entre aquests cossos policials.
Aquesta voluntat es materialitza mitjançant la signatura dels convenis específics
de coordinació i col·laboració entre el Departament d’Interior i els diferents ajuntaments, entre els quals s’estableixen les competències de cada cos policial i es des64
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envolupen operativament a través dels protocols de treball entre les àrees bàsiques
policials de la PG-ME i les corresponents policies locals.
És a través d’aquests organismes que els responsables territorials poden traslladar la necessitat de revisió o de compliment dels convenis quan així ho considerin,
ja que ells són la representació institucional al territori en matèria de seguretat.
e) La petició de reunió de Junta de Seguretat de Catalunya ha estat sol·licitada
formalment al Ministre d’Interior.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

4.52.

Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05.

Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant
el Ple perquè informi sobre la posició del Govern amb relació al
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries relatiu al Projecte de
llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
361-00005/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 52931).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017.

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència perquè
informi sobre els objectius i els resultats dels viatges del president
de la Generalitat
354-00150/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alejandro Fernández Álvarez, juntament amb un altre
diputat del GP PPC (reg. 52803).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència,
03.03.2017.

4.52.05. Sol·licituds de compareixença
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4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Guillem Bou davant la Comissió de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè presenti
l’informe sobre l’alteració de l’índex de referència dels préstecs
hipotecaris
356-00479/11
CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, 07.03.2017.

Sol·licitud de compareixença del director general de l’Institut de
Recerca en Energia de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i
Coneixement perquè informi sobre l’estat de l’ens i la seva gestió
356-00544/11
SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP SOC, Marc Vidal i Pou, del GP CSP, Albert Botran i Pahissa, del GP CUP-CC (reg. 52466).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 06.03.2017.

Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’estat de
l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya
356-00545/11
SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP SOC, Marc Vidal i Pou, del GP CSP, Albert Botran i Pahissa, del GP CUP-CC (reg. 52467).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 06.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut Català
d’Energia davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè
informi sobre l’estat de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya
356-00546/11
SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP SOC, Marc Vidal i Pou, del GP CSP, Albert Botran i Pahissa, del GP CUP-CC (reg. 52468).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 06.03.2017.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Sol·licitud de compareixença de Joan Salvadó Rovira, catedràtic
de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Empresa i
Coneixement perquè informi sobre una de les línies d’investigació de
l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya
356-00547/11
SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP SOC, Marc Vidal i Pou, del GP CSP, Albert Botran i Pahissa, del GP CUP-CC (reg. 52469).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 06.03.2017.

Sol·licitud de compareixença del director financer de l’Institut de
Recerca en Energia de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i
Coneixement perquè informi sobre l’estat de l’ens i la seva gestió
356-00548/11
SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP SOC, Marc Vidal i Pou, del GP CSP, Albert Botran i Pahissa, del GP CUP-CC (reg. 52466).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 06.03.2017.

Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença d’una representació de l’associació Pensionistes
i Jubilats de Veneçuela a Catalunya davant la Comissió d’Acció
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per
a informar sobre les activitats de l’associació i els problemes que
tenen els jubilats per a cobrar les pensions
357-00415/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència en la sessió 19, tinguda el 02.03.2017, DSPC-C 345.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 52482

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, president, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb l’Article 38 del Reglament del Parlament, exposen:
1. Que en data 27 de febrer de 2017, el President del Grup parlamentari de Junts
Pel Sí, el Sr. Jordi Turull i Negre, juntament amb 28 altres diputats d’aquest mateix
grup varen presentar unes esmenes a l’articulat al Reglament del Parlament amb caràcter urgent (N.T. 211-00001/11).
2. En data 28 de febrer de 2017, la Mesa en la seva sessió setmanal, va acceptar
a tràmit, de manera condicionada, aquesta iniciativa parlamentària.
En la mateixa data, el grup parlamentari sotasignat i en virtut de la lletra f de
l’Article 10 de l’ERGI va sol·licitar a la Presidenta del Parlament que acordi demanar
un informe als serveis jurídics de la Cambra sobre la procedència o no de l’acceptació a tràmit de la iniciativa parlamentària presentada per Junts Pel Sí.
3. La inadequació de la iniciativa de Junts pel Sí al procediment de reforma del
Reglament previst per la Disposició final primera del RPC és evident. Segons la Disposició final primera, les reformes del reglament s’han de tramitar pel procediment
establert als articles 126 i 127 RPC, sense la intervenció del Govern. Aquests articles es refereixen a l’establiment d’una ponència redactora conjunta per als projectes
i proposicions de llei de desenvolupament bàsic de l’EAC (art. 126.1 RPC), al tràmit
que haurà de seguir la proposició així elaborada (art. 126.2 RPC, que remet a l’art.
114 RPC), i a la seva aprovació (art. 127 RPC).
La iniciativa formulada per Junts pel Sí obvia aquest procediment i passa a formular directament una sèrie d’esmenes a l’actual text del Reglament, com si es trobés en la fase d’esmenes a l’articulat d’un projecte o d’una proposició de llei en el
procediment legislatiu comú (art. 116 RPC).
La iniciativa, per tant, no s’adequa al Reglament de la Cambra, i en parer nostre,
no hauria d’haver estat admesa a tràmit, ni tan sols de manera condicionada, ja que
l’única esmena possible consisteix en formular la iniciativa mitjançant un procediment diferent, i amb un contingut diferent, és a dir, en formular una nova iniciativa.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista
Sol·licita la reconsideració de l’admissió a tràmit de la iniciativa de Junts pel Sí
de reforma del Reglament del Parlament de Catalunya amb caràcter urgent (N.T.
211-00001/11), per considerar que aquesta iniciativa parlamentària no compleix els
requisits formals establerts en la disposició final primera, i els articles 126 i 127 del
Reglament del Parlament.
Palau del Parlament, 1 de març de 2017
Miquel Iceta i Llorens, president; Eva Granados Galiano, portaveu, GP SOC
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Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 52799

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 38 del Reglament del Parlament,
sol·licita la reconsideració de l’acord adoptat per la Mesa el dia 28 de febrer d’admetre a tràmit condicionada amb efectius suspensius Proposta de reforma del Reglament del Parlament (tram. 211-00001/11), sobre la base dels següents
Fonaments jurídics
Únic. De la inexistència en el Reglament del Parlament de Catalunya de
l’admissió a tràmit de manera condicionada

La Mesa del Parlament en la seva sessió celebrada el 28 de febrer de 2017 va
acordar per majoria dels seus membres, admetre a tràmit la proposta de reforma
de Reglament del Parlament presentada pel president del G.P. de Junts pel Sí. Una
decisió, l’admissió a tràmit condicionada, que queda suspensa fins que els diputats
proposants de la reforma reglamentària, presentin un nou escrit de rectificació o
aclariment que compleixi els requeriments formals que estableix la disposició final
primera del Reglament per iniciar la reforma d’aquest.
Aquest acord és el que es desprèn de la certificació emesa per la Secretaria General del Parlament d’1 de març de 2017, ja que resta pendent la publicació al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya l’acord de la Mesa en relació a la proposta
de reforma del Reglament presentada pel GP JS.
Com ja ha plantejat aquest grup parlamentaria a la Mesa del Parlament amb
motiu de la tramitació de la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el
moment històric excepcional (tram. 302-00024/11) presentada pel GP CUP-CC, entenem que l’admissió a tràmit d’iniciatives parlamentàries de forma condicionada, i
més encara com en aquest cas que ens ocupa, amb efectius suspensius, és una figura
desconeguda pel Reglament del Parlament i quina utilització reiterada per part de la
Mesa introdueix un criteri d’arbitrarietat en l’exercici de la seva funció de qualificació dels documents d’índole parlamentària.
D’acord amb l’article 37.3.d) RPC correspon a la Mesa del Parlament «Qualificar, d’acord amb el Reglament, els escrits i els documents d’índole parlamentària, i
declarar-ne l’admissió o la inadmissió a tràmit».
Aquesta funció que el Reglament del Parlament només atribueix a la Mesa del
Parlament, i en determinats supòsits a les Meses de les comissions per analogia, té
com a finalitat garantir l’eficàcia del treball parlamentari verificant la regularitat jurídica i la viabilitat processal de les iniciatives dels grups parlamentaris i està subjecta a l’ordenament jurídic i en particular al propi Reglament del Parlament.
En aquest sentit, la Mesa del Parlament, exercint la funció que l’art.37.3.d) del
RPC li atribueix, només pot condicionar l’admissió o l’inadmissió a tràmit al compliment dels requisits formals que el Reglament preveu per a cada tipologia d’iniciativa parlamentària, o condicionar la seva actuació al contingut material de la
iniciativa quan aquesta està limitada pel propi Reglament o quan el contingut és
palmàriament contrari a la Constitució o a l’ordenament jurídic, d’acord amb la reiterada jurisprudència constitucional.
Com ha reconegut el Tribunal Constitucional al llarg de la seva jurisprudència «[a] la Mesa le compete, estar sujeta al ordenamiento jurídico, en particular
a la Constitución y a los Reglamento parlamentarios que regulas sus atribuciones
y funcionamiento, y en aras de la mencionada eficacia del trabajo parlamentario,
verificar la regularidad jurídica y la viabilidad procesal de las iniciativas, esto es,
4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
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examinar si las iniciativas cumplen los requisitos formales exigidos por la norma
reglamentaria».
Condicionar l’admissió a tràmit de les iniciatives parlamentàries a requisits i/o
situacions que no estan previstes al Reglament o que no es deriven de l’aplicació de
l’ordenament jurídic no troba empara en el Reglament, ja que com estableix el propi
art.37.3.d) la qualificació dels escrits i documents d’índole parlamentària, i la seva
admissió o la inadmissió s’ha de fer d’acord amb el Reglament.
Tanmateix, permetre l’admissió a tràmit de manera condicionada i amb efectius
suspensius, com a fet la Mesa amb la proposta de reforma del Reglament del Parlament, buida completament la funció que el Reglament del Parlament atribueix a la
Mesa a l’art.37.3.d) RPC.
Totes les iniciatives parlamentàries poden ser objecte de modificació per la pròpia tramitació parlamentària, bé a través d’esmenes o a través de correccions d’errades, però la Mesa en la seva funció de qualificació ha d’atendre en el mateix moment de l’admissió, al compliment dels requisits reglamentaris exigits en funció de
la iniciativa parlamentària.
La iniciativa presentada pel GP JS és una reforma de Reglament del Parlament,
quin procediment està regulat a la disposició final primera del RPC. I és materialment evident que, la proposta de reforma del RPC presentada i quina admissió a
tràmit motiva aquesta petició de reconsideració, no compleix amb els requisits que
reglamentàriament s’exigeixen per aquest tipus d’iniciativa parlamentària.
Davant aquesta evidència la Mesa en la seva funció qualificadora, no té més
marge que no admetre a tràmit la proposta de reforma del Reglament del Parlament
presentada.
Per tot el que s’ha exposat,
Sol·licita

La reconsideració de l’acord de la Mesa del Parlament adoptat en la seva sessió
de 28 de febrer de 2017 pel que s’admet a tràmit de la proposta de reforma del Reglament del Parlament de Catalunya (tram. 211-00001/11) presentada pel GP JS.
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 52933

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, y Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establece el artículo 38 del Reglamento del Parlamento, solicitan la reconsideración del acuerdo adoptado por la Mesa el día de 28 de febrero de
2017 de admitir a trámite las enmiendas al Reglamento del Parlament (tram. 21100001/11) presentadas por algunos diputados del grupo parlamentario Junts pel Sí
(número de registro 52300), sobre la base de los siguientes:
Fundamentos jurídicos

1. La disposición final primera del Reglamento del Parlament de Cataluña (en
adelante, el Reglamento) establece que su reforma debe tramitarse por el procedimiento establecido en sus propios artículos 126 y 127.
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2. Que dicho procedimiento no es otro que el de la elaboración conjunta por todos los grupos parlamentarios en ponencia redactora de la iniciativa que tenga por
finalidad la reforma del Reglamento.
3. Que dicha forma de ejercer la iniciativa legislativa presupone la concurrencia
de un necesario consenso de los grupos parlamentarios de la Cámara como garantía
del principio democrático que debe impregnar el contenido y los propios mecanismos de reforma de la principal fuente normativa de la actividad de un órgano legislativo y representativo como es el caso del Reglamento del Parlament de Cataluña.
Al respecto, cabe traer a colación la reciente sentencia del Tribunal Constitucional
224/2016 de 19 de diciembre de 2016 que amparó los derechos fundamentales de los
diputados de nuestro grupo, e indirectamente del conjunto de la ciudadanía al que
representan, precisamente ante un acuerdo de la Mesa del Parlament que los vulneraba al llevar a cabo una interpretación y aplicación del art. 126 RPC que se separa
de los términos literales del mismo, de su finalidad (que es la de constituir un marco
de trabajo conjunto de los grupos parlamentarios, en aras del consenso, para elaborar el texto de proposiciones de ley que se refieran de manera directa al desarrollo
básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña), y de los precedentes parlamentarios
de la Cámara que se esgrimen a su favor.
4. En el pronunciamiento anteriormente indicado, se apuntaba que, en relación
con el procedimiento previsto en los artículos 126 y 127 del Reglamento, el consenso no es solamente un principio más que deseable para la adopción final de una
iniciativa legislativa de este calado y contenido, sino que es un requisito de procedibilidad y, por ende, de admisión de cualquier iniciativa en las materias que estén
legalmente sometidas al mismo, como es el caso de la reforma del Reglamento del
Parlament de Cataluña por mor de su disposición final primera.
5. Teniendo en cuenta la constatada y expresa oposición de, al menos, cuatro grupos parlamentarios de la Cámara de los seis que la componen a la iniciativa objeto
del acuerdo cuya reconsideración se solicita, es una clara acreditación de la ausencia
de dicho consenso y, por tanto, de la improcedibilidad de dicha iniciativa. Asimismo, esta constatada ausencia de consenso entre la mayoría de los grupos parlamentarios impide dar por acreditada la adecuación y, por tanto, la procedencia tanto de
su admisión como de su tramitación con carácter de urgencia.
6. Tal y como pusimos de manifiesto en un precedente en el que, con los debidos
respetos, consideramos que la Mesa se apartó del debido ejercicio de sus funciones
según lo previsto en el propio Reglamento, la Mesa, sobre la base del resultado de la
calificación del documento o escrito que se le presenta, incluyendo su adecuación o
no a la legalidad material contenida, solamente puede adoptar, con carácter alternativo, la decisión de admitir o inadmitir la concreta iniciativa que se le presenta,
con el correspondiente deber de fundamentar debida y suficientemente en ese último caso su decisión. En consecuencia, la decisión de admitir a trámite de manera
condicionada una determinada iniciativa es un acto abiertamente contrario al propio
Reglamento del Parlament (vid. Apartado 3 artículo 37 del Reglamento1).
7. Tanto el grupo parlamentario que representamos como los restantes grupos de
la Cámara desconocemos con precisión el alcance, el contenido y la causa y/o justificación de la misma, el plazo para dar complimiento y el medio, el procedimiento

1. 3. Corresponen a la Mesa les funcions següents: a) Adoptar les decisions que requereixen les tramitacions
parlamentàries, en cas de dubte o de llacuna reglamentària. b) Adoptar les decisions i les mesures que requereix l’organització del treball parlamentari. c) Executar els pressupostos del Parlament. d) Qualificar, d’acord
amb el Reglament, els escrits i els documents d’índole parlamentària, i declarar-ne l’admissió o la inadmissió
a tràmit. e) Decidir la tramitació de tots els escrits i els documents d’índole parlamentària, d’acord amb les
normes establertes per aquest reglament. f) Aplicar els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament,
i elaborar les propostes de modificació que correspongui. g) Elaborar el pressupost del Parlament perquè, si
escau, sigui aprovat pel Ple. h) Controlar l’execució del pressupost i presentar al Ple l’informe sobre el compliment del pressupost corresponent a cada període de sessions. i) Aprovar la composició de les plantilles de
personal del Parlament i les normes que regulen la manera d’accedir-hi. j) Complir qualsevol altra funció que
li encomana aquest reglament i les de caràcter executiu que no són atribuïdes a cap òrgan específic.
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y los criterios con los cuales la Mesa evaluará y resolverá fundamentada sobre el
cumplimiento o no de esta condición.
8. Asimismo, la admisión a trámite de la iniciativa cuya reconsideración se solicita comporta de facto una dejación de la Mesa de sus funciones legales y reglamentarias y una delegación de las mismas a favor del grupo proponente, lo cual conculca
el derecho fundamental2 a la participación en los asuntos públicos en condiciones
de igualdad que los grupos parlamentarios ostentan en representación del conjunto
de la ciudadanía.
Por todo lo expuesto,
Solicitamos la reconsideración del acuerdo de la Mesa de admitir a trámite la
iniciativa indicada en la exposición de motivos.
Palacio del Parlamento, 3 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Fernando de Páramo, portavoz adjunto, GP Cs

2. Artículo 23
1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los
requisitos que señalen las leyes.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
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