
TAUL A DE CONT INGUT

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 modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de 
garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat 
sensorial
200-00001/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 7
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 7

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del perso-
nal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12
Tramesa a la Comissió 7
Termini per a proposar compareixences 7

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 7
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 7

Proposició de llei de l’esport de Catalunya
202-00009/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, ser-
veis i fires
202-00011/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 8

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesu-
res fiscals i administratives
202-00041/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 8

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 8/2019, del 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, 
de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
203-00016/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 8

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de la inserció laboral de les persones 
amb discapacitat
250-00771/12
Rectificació del text presentat 12

Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del calçot
250-00787/12
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12
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Proposta de resolució sobre la coordinació entre els cossos policials
250-00788/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la petició de dimissió d’una consellera del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
250-00789/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera en les prestacions 
per a casos de dependència
250-00790/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les necessitats de millorament i rehabilitació integral de 
l’edifici de l’Escola Milagros Consarnau, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00791/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les pantalles acústiques i de seguretat a Cabrils i Ca-
brera de Mar
250-00793/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les obres de construcció de l’Escola del Bosc, de Rubí
250-00794/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució de suport al Festival d’Eurovisió de Tel-Aviv
250-00795/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la retirada de la Creu de Sant Jordi a Núria de Gispert
250-00796/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la banalització del nazisme i el feixisme
250-00797/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el Programa de rendiment professional
250-00798/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el vestuari del personal de vigilància dels centres pe-
nitenciaris
250-00799/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució de suport a una campanya feminista a Hondures
250-00800/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució de suport a la transferència de poder al Sudan
250-00801/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la Generalitat a l’estranger 
i la il·legalitat d’aquests viatges
250-00802/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17
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Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del responsable de l’oficina de 
l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
250-00803/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la Generalitat a l’estranger
250-00804/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del coordinador de polítiques 
internacionals i la impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
250-00805/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la destitució del director del Programa de desenvo-
lupament de projectes cultural d’àmbit internacional i la impossibilitat de fer-ne el 
control polític en seu parlamentària
250-00806/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a l’estranger
250-00807/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a l’estranger i la il·legalitat d’aquests viatges
250-00808/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els experts contractats pel Consell de Diplomàcia Pú-
blica de Catalunya durant el referèndum de l’1 d’octubre de 2017
250-00809/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’erosió i la pèrdua de sòl
250-00810/12
Presentació: GP CatECP 20

Proposta de resolució sobre el millorament de les mesures de seguretat als túnels 
de Vallvidrera
250-00811/12
Presentació: GP Cs 21

Proposta de resolució sobre l’Observatori dels Drets de la Infància
250-00812/12
Presentació: GP PSC-Units 22

Proposta de resolució sobre el tancament d’una línia de P3 a l’Escola Sant Joan, 
de Berga
250-00813/12
Presentació: GP PSC-Units 23

Proposta de resolució sobre l’Agenda 2030
250-00814/12
Presentació: GP PSC-Units 24

Proposta de resolució sobre la reconversió del centre d’atenció primària de Segur 
de Calafell en centre d’urgències d’atenció primària
250-00815/12
Presentació: GP CatECP 25

Proposta de resolució sobre la seguretat als barris i les urbanitzacions de Calafell
250-00816/12
Presentació: GP CatECP 27
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Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Vila-
mar, de Calafell, i la construcció d’un edifici definitiu
250-00817/12
Presentació: GP CatECP 28

Proposta de resolució sobre el servei de bus interurbà de Calafell i el Vendrell
250-00818/12
Presentació: GP CatECP 29

Proposta de resolució sobre la televisió digital terrestre
250-00819/12
Presentació: GP CatECP 30

Proposta de resolució sobre el sistema de segregació a les escoles públiques de 
Reus
250-00820/12
Presentació: GP CatECP 31

Proposta de resolució sobre el CAP Sant Pere, de Reus
250-00821/12
Presentació: GP CatECP 33

Proposta de resolució sobre els problemes dels instituts de Palafrugell
250-00822/12
Presentació: GP CatECP 34

Proposta de resolució sobre l’intercanvi de dades socials i sanitàries per a millorar 
l’atenció a les persones
250-00823/12
Presentació: GP CatECP 34

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català de 
l’Esport, corresponent al 2016
256-00024/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 36

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2019, sobre l’Institut Català de la 
Salut, corresponent al 2015
256-00025/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 36

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència
300-00132/12
Presentació: GP PSC-Units 36

Interpel·lació al Govern sobre els serveis d’emergències
300-00133/12
Presentació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 37

Interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar
300-00134/12
Presentació: SP CUP-CC 37

Interpel·lació al Govern sobre la seva inacció social
300-00135/12
Presentació: GP Cs 37

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals
300-00136/12
Presentació: GP Cs 38

Interpel·lació al Govern sobre l’acord de condicions laborals dels Bombers de la 
Generalitat
300-00137/12
Presentació: GP JxCat 38

Interpel·lació al Govern sobre la situació museística de Catalunya
300-00138/12
Presentació: GP JxCat 38
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Interpel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària
300-00139/12
Presentació: GP ERC 39

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «El tractament informatiu dels infants en els 
mitjans de comunicació»
360-00015/12
Tramitació en Comissió 39

Informe del Síndic de Greuges titulat «El cos de bombers de la Generalitat i el sis-
tema d’emergències de Catalunya»
360-00016/12
Tramitació en Comissió 39

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/12
Substitució de diputats 40

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
410-00004/12
Substitució de diputats 40

Composició de la Comissió d’Educació
410-00016/12
Adscripció de diputats del SP PPC 40

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12
Substitució de diputats 41

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
412-00006/12
Adscripció de diputats del SP PPC 41

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/12
Substitució de diputats 42

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
399-00004/12
Substitució de representants 42

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00002/12
Substitució de membres 42

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 162/XII, sobre l’ús del vehicle elèctric
290-00164/12
Retirada de la documentació presentada 43

Control del compliment de la Resolució 212/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, corresponent a l’exercici del 2014
290-00191/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43
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Control del compliment de la Resolució 221/XII, sobre els fets del 6 i el 7 de se-
tembre de 2017, i de defensa de la democràcia, del pluralisme i de l’agenda social
290-00362/12
Designació de la Comissió competent 44

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 17/XII, sobre les infraestructures que són com-
petència de la Generalitat
390-00017/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 44

Control del compliment de la Moció 79/XII, sobre el món local
390-00079/12
Designació de la Comissió competent 46

Control del compliment de la Moció 80/XII, sobre la cooperació amb l’Administra-
ció local
390-00080/12
Designació de la Comissió competent 47

Control del compliment de la Moció 81/XII, sobre la relació de la Generalitat amb 
els governs locals
390-00081/12
Designació de la Comissió competent 47

Control del compliment de la Moció 82/XII, sobre el transport sanitari i els serveis 
d’emergències
390-00082/12
Designació de la Comissió competent 47

Control del compliment de la Moció 83/XII, sobre l’europeisme
390-00083/12
Designació de la Comissió competent 47

Control del compliment de la Moció 84/XII, sobre la regulació dels arrendaments 
urbans en el dret civil de Catalunya
390-00084/12
Designació de la Comissió competent 47

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 32
Convocada per al 29 de maig de 2019 48

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

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

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i pel conseller d’Interior
330-00117/12
Presentació: President de la Generalitat 49

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de creació del Cos Específic de Tècnics Ambientòlegs i Ambien-
tòlogues del Cos de Titulats Superiors, grup A, de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya
202-00056/12
Obertura de la tramitació 50
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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 modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP PSC-Units; GP JxCat; GP Cs (reg. 38800; 38805; 
38823; 38873).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.05.2019; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; SP CUP-CC (reg. 38983; 38984; 38994).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 30.05.2019; 10:30 h.

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 28.05.2019 al 
30.05.2019).
Finiment del termini: 31.05.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: SP CUP-CC (reg. 38801).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2019 al 30.05.2019).
Finiment del termini: 31.05.2019; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: SP CUP-CC (reg. 38995).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei de l’esport de Catalunya
202-00009/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 28.05.2019 a l’11.06.2019).
Finiment del termini: 12.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
202-00011/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP CUP-CC; GP ERC; SP PPC; GP PSC-Units (reg. 
37483; 37511; 37629; 37865; 38190; 38394).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 27.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives
202-00041/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP JxCat; GP Cs (reg. 38803; 38824; 38874).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.05.2019; 10:30 h.

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 8/2019, del 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 
9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones 
jurídiques
203-00016/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 38445 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.05.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 de maig de 2019, 
ha pres coneixement del Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 
6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones ju-
rídiques, publicat al DOGC núm. 7876, i ha manifestat que el termini de 30 dies 
perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del Re-
glament del Parlament s’inicia el dia 17 de maig de 2019.
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A la Mesa del Parlament 
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 14 de maig de 2019, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG19VEH0669 Projecte de decret llei de modificació de la 
Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones 
jurídiques.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 
9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones 
jurídiques

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans i ciutadanes que el Govern ha aprovat i jo, d’acord 

amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promul-
go el següent

Decret llei

Exposició de motius

I
La Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les 

persones jurídiques, va crear aquest impost com a tribut propi de la Generalitat de 
Catalunya, que va entrar en vigor el 13 de maig del 2017.

Recentment, el Tribunal Constitucional mitjançant Sentència 28/2019, de 28 de 
febrer, ha resolt el recurs d’inconstitucionalitat número 4063-2017, interposat pel 
president del Govern de l’Estat contra alguns preceptes de la Llei 6/2017, de 9 de 
maig i ha declarat l’impost adequat al marc constitucional vigent.

A data d’avui, és urgent donar compliment, sense més dilació, a la voluntat del 
Parlament expressada amb la creació de l’impost, l’aplicació de la qual s’ha demorat 
per les vicissituds polítiques dels darrers temps.

Aquest Decret llei conté un article únic, una disposició transitòria i una de final.
En primer lloc, i en relació amb l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 6/2017, de 9 

de maig, i amb la finalitat de dotar el precepte d’una major claredat, es modifica el 
període de referència per al còmput dels beneficis no distribuïts que ha de permetre 
que un determinat bé o dret no sigui considerat improductiu i, per tant, resti exclòs 
de tributació.

També es corregeix una errada conceptual i una altra d’aritmètica en el precepte 
que estableix la quota de l’impost a l’article 8.

Finalment, s’introdueix, a l’article 10 de la Llei, quin és, amb caràcter general, 
el termini de presentació i ingrés de l’autoliquidació, que comprèn de l’1 al 30 de 
juny de cada any. Per la seva part, en la disposició transitòria única s’habilita un ter-
mini extraordinari per presentar i ingressar les autoliquidacions corresponents als 
anys ja meritats, 2017, 2018 i 2019, que comprèn de l’1 d’octubre al 30 de novembre 
d’enguany.

II
El Govern, en el marc de l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 

presidència de la Generalitat i del Govern, pot dictar disposicions legislatives provi-
sionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya. Certament, la norma del decret llei és un recurs extraordinari 



BOPC 343
27 de maig de 2019

3.01.03. Decrets llei 10

del Govern que s’ha d’emprar de forma prudent i limitada a situacions que realment 
es considerin urgents i extraordinàries.

En aquest sentit, validat l’impost pel Tribunal Constitucional i tenint en compte 
que el tribut ja s’ha meritat per als exercicis 2017, 2018 i 2019, es considera del tot 
necessari i urgent efectuar les modificacions normatives que resulten imprescindi-
bles per a l’exacció de l’impost durant aquest any, sense que aquesta finalitat de ne-
cessària immediatesa pugui ésser assolida adequadament mitjançant la tramitació 
d’un projecte de llei pel procediment d’urgència (per als aspectes que requereixen 
norma amb rang de llei) o d’un Decret de desplegament reglamentari, per a la res-
ta de continguts. Efectivament, la tramitació de les modificacions contingudes en 
aquest decret llei, ja sigui mitjançant l’elaboració d’un projecte de llei o d’un pro-
jecte de reglament (en cada cas), demoraria la seva entrada en vigor més enllà de 
l’actual exercici.

Pel que fa a la limitació de les mesures que es poden adoptar mitjançant un de-
cret llei, el Tribunal Constitucional ha determinat que no poden alterar el deure de 
tots a contribuir al sosteniment de les càrregues públiques, d’acord amb la capa-
citat econòmica establert en l’article 31.1 de la Constitució. Quant a aquest requi-
sit, val a dir que l’impost sobre actius no productius de les persones jurídiques no 
constitueix un impost clau o rellevant –«pilar estructural o pieza básica», en pa-
raules del TC– del sistema tributari, per la qual cosa, la seva modificació no afec-
ta ni altera de manera substancial el deure constitucional de contribuir esmentat. 
Val a dir, a més, que el present decret-llei no suposa una modificació significativa 
de cap dels elements essencials de l’impost, de manera difícilment incideix en el 
repartiment de la càrrega tributària segons la capacitat econòmica en el global del 
sistema tributari.

En ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article únic. Modificació de la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost 
sobre els actius no productius de les persones jurídiques
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 6/2017, de 9 de maig, que passa 

a tenir la redacció següent: 
«2. Als efectes del que disposa la lletra c, no es consideren béns no productius 

els que tenen un preu d’adquisició que no supera l’import dels beneficis no distribu-
ïts obtinguts per l’entitat, sempre que provinguin del desenvolupament d’activitats 
econòmiques, amb el límit de l’import dels beneficis obtinguts tant en el mateix any 
com en els últims deu anys anteriors. S’hi assimilen els dividends que procedeixen 
de valors que atorguen, almenys, el 5% dels drets de vot i es posseeixen amb la fina-
litat de dirigir i gestionar la participació, sempre que, a aquest efecte, es disposi de 
la corresponent organització de mitjans materials i personals, i l’entitat participada 
no tingui com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, 
d’acord amb la definició de la Llei 19/1991, del 6 de juny, de l’impost sobre el patri-
moni. Els ingressos obtinguts per l’entitat participada han de procedir, almenys en 
el 90%, del desenvolupament d’activitats econòmiques.»

2. Es modifica l’article 8 de la Llei 6/2017, de 9 de maig, que passa a tenir la 
redacció següent: 

«Article 8. Quota tributària
La quota tributària es determina per aplicació a la base imposable de l’escala 

següent: 
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Base imposable 
fins a (euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta base 
imposable 

fins a (euros)

Tipus 
aplicable (%)

0,00 0,00 167.129,45 0,210

167.129,45 350,97 167.123,43 0,315

334.252,88 877,41 334.246,87 0,525

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785

5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205

10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,750

»

3. Es modifica l’article 10 de la Llei 6/2017, de 9 de maig, que passa a tenir la 
redacció següent: 

«Article 10. Autoliquidació de l’impost. Termini i forma de presentació i ingrés
1. Els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost sobre 

actius no productius i a efectuar-ne l’ingrés corresponent entre els dies 1 i 30 del mes 
de juny següent a la data de meritació.

2. La presentació de l’autoliquidació s’ha de realitzar per via telemàtica, a la seu 
electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. L’ingrés s’ha d’efectuar per alguna 
de les formes habilitades per l’Agència Tributària de Catalunya.

3. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del conseller del departa-
ment competent en matèria d’hisenda.»

Disposició transitòria. Autoliquidació corresponent als anys 2017, 2018 
i 2019 de l’impost sobre els actius no productius de les persones 
jurídiques
Sense perjudici del que disposa l’article 10 de la Llei 6/2017, de 9 de maig, en la 

redacció donada per l’article únic d’aquest Decret llei, els subjectes passius han de 
presentar i ingressar les autoliquidacions corresponents als anys 2017, 2018 i 2019, 
entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 

llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 14 de maig de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i 

Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei 
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 14.05.19.
2. Comunicat al secretari del Govern, article 38.2 Llei 13/2008.
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008.
4. Memòria justificativa i econòmica de data 02.05.2019.
5. Informe jurídic de data 10.05.2019.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de la inserció laboral de 
les persones amb discapacitat
250-00771/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 38672 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comuniquen a la 
Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolució 
(tram. 250-00771/12) presentada el 11.04.2019 i amb número de registre 36343.

On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya perquè faci les gesti-

ons oportunes davant el Govern Espanyol per a:»
Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya perquè faci les gesti-

ons oportunes davant el Govern Espanyol per exigir-li:»

On hi diu: 
«A traspassar les competències en relació a la normativa per a la inclusió laboral 

de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental a la Generalitat de 
Catalunya.»

Hi ha de dir: 
«El traspàs de les competències en relació a la normativa per a la inclusió labo-

ral de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental a la Generalitat 
de Catalunya.»

Palau del Parlament, 20 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del 
calçot
250-00787/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.
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Proposta de resolució sobre la coordinació entre els cossos policials
250-00788/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Proposta de resolució sobre la petició de dimissió d’una consellera 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
250-00789/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 28.05.2019 al 
31.05.2019).
Finiment del termini: 03.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera en les 
prestacions per a casos de dependència
250-00790/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.
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Proposta de resolució sobre les necessitats de millorament i 
rehabilitació integral de l’edifici de l’Escola Milagros Consarnau, de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00791/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Proposta de resolució sobre les pantalles acústiques i de seguretat a 
Cabrils i Cabrera de Mar
250-00793/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Proposta de resolució sobre les obres de construcció de l’Escola del 
Bosc, de Rubí
250-00794/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.
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Proposta de resolució de suport al Festival d’Eurovisió de Tel-Aviv
250-00795/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Proposta de resolució sobre la retirada de la Creu de Sant Jordi a 
Núria de Gispert
250-00796/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Proposta de resolució sobre la banalització del nazisme i el feixisme
250-00797/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.
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Proposta de resolució sobre el Programa de rendiment professional
250-00798/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Proposta de resolució sobre el vestuari del personal de vigilància 
dels centres penitenciaris
250-00799/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Proposta de resolució de suport a una campanya feminista a 
Hondures
250-00800/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.
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Proposta de resolució de suport a la transferència de poder al Sudan
250-00801/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la 
Generalitat a l’estranger i la il·legalitat d’aquests viatges
250-00802/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del responsable 
de l’oficina de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
250-00803/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.
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Proposta de resolució sobre els viatges del president de la 
Generalitat a l’estranger
250-00804/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del coordinador 
de polítiques internacionals i la impossibilitat de fer-ne el control 
polític en seu parlamentària
250-00805/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Proposta de resolució sobre la destitució del director del Programa 
de desenvolupament de projectes cultural d’àmbit internacional i la 
impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
250-00806/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.



BOPC 343
27 de maig de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 19 

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l’estranger
250-00807/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l’estranger i la 
il·legalitat d’aquests viatges
250-00808/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Proposta de resolució sobre els experts contractats pel Consell 
de Diplomàcia Pública de Catalunya durant el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
250-00809/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.05.2019 al 05.06.2019).
Finiment del termini: 06.06.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2019.
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Proposta de resolució sobre l’erosió i la pèrdua de sòl
250-00810/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’erosió de la terra i la pèrdua de sòl, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
Catalunya perd sòl a un ritme accelerat, obrint així el camí a la transformació en 

desert de grans àrees del territori. A Espanya, l’erosió es menja cada any uns 543 
milions de tones de terreny, segons les dades més recents del Govern de l’Estat. La 
pèrdua de sòl per erosió és «causa principal i símptoma» de la desertificació, segons 
el Pla Nacional d’Acció contra aquest fenomen, una de les amenaces més urgents del 
canvi climàtic a Espanya.

El mateix Institut Geogràfic Nacional defineix que «el sòl és un recurs finit i no 
renovable» i que l’erosió és el desplaçament de la capa superior del sòl per l’acció 
de l’aigua o el vent. I, tot i que l’erosió és una cosa natural que, en taxes moderades, 
permet la renovació del relleu i creació de nous paisatges, «la intervenció humana fa 
que el procés s’intensifiqui», especifica el pla.

Segons l’última actualització de l’Inventari Nacional d’Erosió de Sòl (INES), 
Catalunya està al capdavant pel que fa a pèrdua mitjana anual (gairebé doblen 
el llindar admissible amb 23,67 tones per hectàrea), el que suposa un total de 
71.980.421 tones de pèrdues en una superfície erosionada de 3.040.574 d’hectàrees. 
Amb tot, aquesta degradació del sòl incideix molt de manera local en determinades 
zones concretes de Catalunya com el vessant mediterrani, juntament amb la conca 
de l’Ebre.

Recentment, l’organisme de l’ONU per a l’avaluació de la biodiversitat ha avisat 
que «fins a un milió d’espècies» afronten el perill d’extinció a les pròximes dècades 
per l’acció humana. La destrucció d’hàbitats és una les principals causes d’aquesta 
desaparició sobtada i massiva de biodiversitat.

Erosió i desertització estan estretament connectades. La conversió en sòl de-
sèrtic es produeix per una combinació de factors entrellaçats entre si. La intensi-
tat de la degradació de les terres seques acaba depenent de l’aridesa que suporten: 
el balanç entre l’aigua que hi ha i la que s’evapora. Les sequeres més freqüents i 
prolongades, que retallen els recursos hídrics, es barregen amb les altes demandes 
d’aigua d’indústries com la turística i del regadiu (que exerceixen gran pressió so-
bre l’ús de l’aigua). L’erosió, exacerbada per la pèrdua de la coberta de vegetació o 
els incendis forestals repetits en una àrea, fa més fràgil i vulnerable el terreny da-
vant l’avanç desèrtic. Les precipitacions torrencials s’emporten el sòl, el despullen. 
La combinació de tots aquests elements redunda en aquesta desertificació causant 
la pèrdua sòl.

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

Proposta de resolució
1. El Govern farà un estudi de les zones més crítiques del territori i el presentarà 

en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en el termini de 3 mesos.
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2. A partir d’aquest estudi, el Govern elaborarà un programa de bones pràctiques 
per a la reducció de l’erosió del sòl i posarà les mesures necessàries per el seu com-
pliment en el termini de 3 mesos.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre el millorament de les mesures de 
seguretat als túnels de Vallvidrera
250-00811/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 38374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la millora de les 
mesures de seguretat als Túnels de Vallvidrera, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 29 d’abril es va produir un accident mortal a l’interior del Túnel de 

Vallvidrera.
Com es pot observar a les imatges de l’accident que han sortit als mitjans de co-

municació, aquest es produeix a l’envair el carril en sentit contrari un automòbil que 
circulava pel carril central. L’absència de mitjans físics de separació dels carrils de 
sentit contrari fa que el xoc que es produeix, de forma frontal, sigui especialment 
violent.

El resultat d’aquest accident va ser d’una persona veïna de Sant Cugat morta i 
tres persones més ferides de diversa consideració.

Encara que els Túnels de Vallvidrera no tenen separacions físiques, el nombre 
d’accidents mortals en aquesta via ha estat relativament reduït. Segons dades del 
Servei Català de Trànsit, s’han produït quatre accidents mortals en els darrers anys. 
Però no podem oblidar que qualsevol vida és importantíssima i que els poders pú-
blics han de fer tot el possible per minimitzar els riscos d’accident en les vies urba-
nes i interurbanes de la seva competència, sobre tot en el que fa a elements objectius 
de protecció de la vida dels seus usuaris.

Per altra banda, és necessari destacar que la directiva 2004/54/CE del Parlament 
Europeu i del Consell d’Europa, sobre els requisits mínims de seguretat per a túnels 
de la xarxa transeuropea de carreteres, estableix el següent: 

Mesures de seguretat
1. Els Estats membres garantiran que els túnels situats al seu territori que entrin 

en l’àmbit d’aplicació de la present directiva compleixin els requisits mínims de se-
guretat establerts en l’annex I.

2. En els casos en què determinats requisits estructurals establerts a l’annex I no-
més puguin complir-se recorrent a solucions tècniques que, o bé no puguin complir-se 
o que només es pugui donar compliment amb un cost desproporcionat, l’autoritat ad-
ministrativa a què es refereix l’article 4 podrà acceptar que, com a alternativa als dits 
requisits, s’apliquin mesures de reducció del risc, sempre i quan les mesures alternati-
ves donin lloc a una protecció equivalent o major. L’eficàcia de les mesures haurà de 
demostrar-se mitjançant una anàlisi del risc, d’acord amb allò disposat a l’article 13. Els 
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Estats membres informaran a la Comissió de les mesures de reducció del risc accepta-
des com a alternativa, i presentaran la corresponent justificació. El present apartat no 
serà aplicable als túnels que es trobin en fase de projecte als que es refereix l’article 9.

Tot i que la directiva es refereix a la xarxa transeuropea i els Túnels de Vallvidre-
ra no hi pertanyen, i per tant no seria d’aplicació directa, el tràfic que circula diària-
ment per aquesta infraestructura supera en varies vegades els mínims que demana 
la Comunitat Europea per a ser considerada dins els criteris d’aplicació. La directiva 
estableix un volum de 10.000 vehicles per dia i carril, i els Túnels de Vallvidrera 
superen en casi tres vegades aquest volum de trànsit, arribant als 31.064 vehicles 
durant el passat mes d’abril.

Donat l’elevat cost que suposaria el desdoblament dels Túnels, amb l’obertura 
d’un nou túnel, la pròpia directiva obre la porta a buscar solucions alternatives que 
redueixin el risc d’accident.

Altres ciutats del món que pateixen el mateix problema han desenvolupat solu-
cions alternatives, que permeten col·locar mesures antixocs reversibles d’una forma 
relativament ràpida.

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) Buscar alternatives que millorin la seguretat a l’interior dels Túnels de Vall-

vidrera, donant compliment a la Directiva Europea 2004/54/CE, sobre els requisits 
mínims de seguretat per a túnels de la xarxa transeuropea de carreteres.

2) Implementar una alternativa viable que millori la seguretat a l’interior dels 
Túnels de Vallvidrera i a altres túnels de la xarxa viaria depenent de la Generalitat, 
estudiant la incorporació, per exemple, de mitjans físics de separació als túnels amb 
carrils reversibles de circulació i on és doni pas alternatiu pel carril central.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’Observatori dels Drets de la Infància
250-00812/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre l’Observatori dels Drets de la Infància, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Observatori dels Drets de la Infància es va crear l’any 2006 per a contribuir al 

foment i al respecte dels drets reconeguts a la infància i vetllar per la garantia i el 
compliment d’aquests drets. Entre les seves funcions estan la promoció de l’adopció 
de les mesures necessàries per aconseguir el màxim grau de divulgació dels drets 
reconeguts als infants i adolescents; la promoció d’estudis sobre les necessitats, les 
condicions de vida i l’adequació de l’ordenament jurídic dels infants i adolescents; 
l’elaboració i formulació de propostes d’actuacions als organismes competents de la 
Generalitat en matèria de protecció, provisió, prevenció i participació infantil i juve-
nil; i l’assessorament el Govern en l’àmbit de la infància i l’adolescència.
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El Decret 129/2006, de 9 de maig, de l’Observatori dels Drets de la Infància de-
termina el funcionament de l’Observatori que s’estructura en un ple, que es reuneix, 
com a mínim, dues vegades a l’any en convocatòria ordinària, la comissió perma-
nent, que es reuneix cada dos mesos i les comissions de treball i/o grups de treball 
per a temes específics que es reuneixen sempre que sigui necessari.

Però, en resposta a una pregunta parlamentària sobre el nombre de reunions del 
plenari, la comissió permanent, les comissions de treball i els grups de treball de 
l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018, el Conseller de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies va informar que la darrera reunió del plenari de l’Ob-
servatori va tenir lloc el dia 15 de juny de 2017. A més, la darrera memòria disponi-
ble de l’Observatori és de l’any 2014.

La situació de la infància es troba entre els principals reptes per a Catalunya. 
Mentre que la pobresa infantil ha pujat fins a una taxa de 28,5%, el sistema de pro-
tecció social a Catalunya mostra cada vegada menys capacitat per fer front als nous 
reptes. El model d’atenció a la infància, com ha reconegut el propi Govern neces-
sita una reforma en profunditat. No només per fer front a qüestions com l’abordat-
ge dels abusos sexuals o el sistema de protecció a la infància que ha estat posat en 
qüestió en els darrers anys, sinó també per l’arribada massiva de menors estrangers 
no acompanyats està provocant situacions d’indefensió i vulneració dels drets de la 
infància.

Per això es fa necessari que els òrgans que vetllen pels drets dels infants i dels 
adolescents funcionin, s’actualitzin i es revisin per donar resposta eficaç a la millora 
de la situació de la infància.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Convocar, de manera urgent, el plenari de l’Observatori dels Drets de la In-

fància.
2. Presentar, davant la Comissió de la Infància en el termini de tres mesos, la 

memòria de l’Observatori dels Drets de la Infància sobre les activitats portades a 
terme des de l’any 2014.

3. Actualitzar la composició dels grups de treball per crear, en aquells casos que 
sigui necessari, nous grups que treballin en el assessoraments de les institucions en 
els nous reptes que tenen relació amb la infància a Catalunya

Palau del Parlament, 15 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre el tancament d’una línia de P3 a l’Escola 
Sant Joan, de Berga
250-00813/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Mo-

reta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre el tancament d’una l’ínia de P3 a l’escola Sant Joan 
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de Berga, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’educació a Catalunya continua patint els efectes de les retallades que està por-

tant a terme el Govern de la Generalitat els darrers anys. A tall d’exemple observant 
com, aprofitant la davallada de la natalitat, s’estan suprimint línies a les nostres es-
coles en comptes d’aprofitar aquesta manca d’infants per poder baixar la ràtio alum-
ne/professor.

D’altra banda no podem regir-nos només en indicadors numèrics i hem d’estudiar 
les particularitats de cada cas, tenint present paràmetres de reequilibri territorial.

Un cas concret és el de l’Escola de Sant Joan de Berga, on aquest curs 2018-
2019, arran de la davallada de preinscripcions, s’ha tancat una línia de P3 i el centre 
s’ha quedat amb un sol grup de P3, havent rebut 28 sol·licituds de preinscripció per 
al proper curs. Aquest número de sol·licituds hauria de mantenir les dues línies de 
P3, ja que el propi Departament d’Educació demanava l’any passat superar les 27 
preinscripcions per mantenir les dues línies.

Aquesta decisió del Govern de la Generalitat, pot representar un empitjorament 
en l’educació i, per tant, en el futur de Berga i la resta de comarca.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir la segona 

línia de P3 a l’Escola Sant Joan de Berga per al proper curs 2019-2020.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputades, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre l’Agenda 2030
250-00814/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre l’Agenda 2030, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és el marc aprovat per l’As-

semblea General de les Nacions Unides per definir una agenda mundial equitativa i 
sostenible en temes socials, econòmics i ambientals que contribueixi a fer realitat els 
drets humans per a tothom, amb especial èmfasi en els drets de la infància.

Unicef, en el seu informe «L’Agenda 2030 en clau d’infància a Catalunya», tras-
llada una sèrie d’objectius que haurien de ser prioritat per eradicar els principals 
problemes que afecten a la infància i l’adolescència a Catalunya com les altes taxes 
de pobresa infantil que es situen en nivells del 28,5%, garantir una vida sana, una 
educació inclusiva i de qualitat i també protegir de tots els infants i adolescents de 
la violència.
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L’informe posa de manifest com la pobresa s’ha aguditzat en els últims anys 
de crisi i com seguim sense comptar amb un sistema de prestacions que combati 
aquesta situació i el fet que la presència de fills i filles a una família sigui un factor 
d’empobriment.

L’informe també posa en relleu la necessitat de comptar amb major coneixement 
de dades sobre la infància que permetin desplegar polítiques que es basin en evi-
dències i recomana una adequació de les polítiques i normatives a l’agenda 2030.

Els infants són un dels col·lectius més vulnerables davant la pobresa. Per poder 
lluitar contra aquesta pobresa i contra la vulnerabilitat és necessari poder accedir a 
uns serveis i ingressos bàsics i a uns sistemes de protecció social adequats. S’ha de 
remarcar que la pobresa i la privació durant la infància condicionen el futur de es 
persones, ja que quantes menys oportunitats té un infant, més dificultats tindrà per 
desenvolupar el seu potencial.

Les administracions públiques ha de portar a terme unes polítiques eficaces per 
lluitar contra la pobresa i la privació durant la infància. És per aquest motiu que cal 
fer un anàlisi exhaustiu de la situació de la infància a Catalunya, amb indicadors i 
dades que permetin fer un seguiment eficaç de les polítiques portades a terme i fer 
un anàlisi dels reptes de les administracions públiques per combatre la pobresa in-
fantil.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir un mecanisme de coordinació interdepartamental per a l’Agenda 2030 

a Catalunya, que garanteixi la seva implementació a tots els nivells.
2. Revisar i adequar, en el termini de sis mesos, les polítiques i les normatives en 

relació a l’agenda 2030, concretant els objectius a prioritzar i destinant els recursos 
per fer-los realitat. Entre aquests objectius haurien d’estar: 

a. L’elaboració d’un informe periòdic sobre els avenços en el compliment de 
l’agenda 2030 i el rendiment de comptes davant dels diferents actors socials amb els 
mecanismes que s’estableixin.

b. L’elaboració d’un diagnòstic afinat del que representa ser un infant pobre a Ca-
talunya per poder abordar les polítiques necessàries per lluitar contra aquesta xacra.

3. Informar, anul·lament, a la Comissió de la Infància sobre el avenços relatius 
a l’Agenda 2030, amb les mesures portades a terme per a la seva promoció i super-
visió.

4. Publicar, trimestralment, les dades sobre la situació de la infància a Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la reconversió del centre d’atenció 
primària de Segur de Calafell en centre d’urgències d’atenció primària
250-00815/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta i Yo-

landa López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
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d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre nou CUAP de Segur de Calafell, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Segur de Calafell hi ha una població de dret d’aproximadament 12.000 ha-

bitants, que es veu enormement incrementada per persones que viuen sense estar 
empadronades i per turistes en els períodes de vacances i caps de setmana, arribant 
segons estudis fins a les 50.000 persones, que inclou un alt percentatge de gent gran.

Actualment només hi ha un Centre d’atenció primària, amb atenció d’infermeria 
2 dies a la setmana i no hi ha CUAP o Centre d’Atenció Primària amb urgències 
nocturnes, ni els caps de setmana ni festius. Hi ha un consultori mèdic de recent 
creació que ha nascut petit i sense els serveis necessaris. Per aquest motiu els ciuta-
dans han d’acudir al CUAP Calafell.

Aquestes circumstàncies provoquen que el servei d’urgències del CUAP de Ca-
lafell es vegi contínuament desbordat, en haver d’assimilar una població que en mo-
ments puntuals arriba a les 145.000 persones. És aquest augment de població el que 
fa que persones desplaçades utilitzin principalment el servei d’urgències, ocasionant 
per als residents un clar trastorn. Si a això li sumem que, segons dades de la Xarxa 
Santa Tecla que gestiona aquests serveis, el municipi de Calafell és un dels que ma-
jor ràtio té de pacients per metge en atenció primària, i que les consultes no urgents 
poden trigar entre dues i tres setmanes, tenim com a resultat una molt deficient aten-
ció sanitària, amb el conseqüent efecte en la salut pública i en el benestar públic,ai-
xí com els costos econòmics que l’empitjorament de diverses afeccions comporta.

Aquest fet provoca que les persones amb malalties optin per dirigir-se als serveis 
d’urgències de l’Hospital del Vendrell, provocant un greu col·lapse de les urgències 
de l’hospital esmentat, on llargues cues de persones malaltes han d’esperar durant 
hores, moltes d’elles amb patologies que podrien ser perfectament ateses als CUAP.

Calafell (incloent-hi Segur de Calafell), amb més de 25.000 habitants i puntes de 
més de 120.000 visitants, necessita ampliar el nombre de centres que prestin serveis 
d’urgències en horari nocturn, deixant així les urgències hospitalàries de l’hospital 
del Vendrell reservades per aquelles patologies greus que podrien suposar risc vital.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Fer la reconversió del Consultori Mèdic de Segur de Calafell a Centre d’Ur-

gències d’Atenció Primària (CUAP) perquè hi doni el servei d’Urgències d’Atenció 
Primària, amb assistència sanitària les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, inclòs 
serveis d’analítiques, radiologia, boxes d’observació i pediatria, com a mínim.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta;  

Yolanda López Fernández, diputada, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la seguretat als barris i les 
urbanitzacions de Calafell
250-00816/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
seguretat als barris i urbanitzacions de Calafell, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els ciutadans i ciutadanes de Calafell veuen amb una barreja de preocupació, 

tristesa i frustració com a la seva ciutat ha augmentat la sensació d’inseguretat. 
Aquesta no és una situació puntual sinó que és una tendència que ha anat en aug-
ment durant els últims temps. Els ciutadans i ciutadanes de Calafell a dia d’avui sen-
ten, amb especial intensitat, que viuen en una ciutat mancada de polítiques efectives 
per pal·liar l’incivisme, la delinqüència i el tràfic de drogues.

Les associacions de veïns ja han alertat les administracions de la preocupació 
creixent que tenen els veïns per l’augment de la inseguretat, que és especialment in-
tensa en els barris de les urbanitzacions. L’existència de cases ocupades o les dedi-
cades al tràfic de drogues són alguns dels problemes quotidians als quals s’enfronten 
els veïns i veïnes d’aquests barris en el seu dia a dia.

És una realitat que aquesta situació provoca clars símptomes de xenofòbia i radi-
calització per part dels veïns, provocant conflictes innecessaris en l’esdevenir diari. 
És per això que començar a revertir la situació d’aquests barris requereix un esforç 
especial en matèria de seguretat, acompanyada de polítiques urbanes de gran abast 
i inversió (tant urbanístiques com socials i comunitàries) que desborden la capacitat 
de l’administració local per enfrontar la situació sense suport de altres administra-
cions supramunicipals.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Desplegar operatius de prevenció, detecció i control del tràfic de drogues a 

la zona, on hi participin coordinadament els Mossos d’Esquadra i la policia local.
2. Elaborar i implementar un Pla de Xoc Integral per fer front a aquesta situació, 

en coordinació amb la policia local de Calafell, els serveis socials i altres serveis 
municipals competents.

3. Elaborar i implementar mesures per a la detecció, mediació i resolució dels ca-
sos d’ocupació d’habitatges, tot oferint solucions d’emergència habitacional, sempre 
en el marc la Llei 24/2015.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Vilamar, de Calafell, i la construcció d’un edifici definitiu
250-00817/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola Vilamar de Calafell i la construcció 
d’un edifici definitiu, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’escola Vilamar és una escola situada al Passeig del Ferrocarril, s/n, a la zona 

de Mas Mel, que va ser creada el 2008 directament en mòduls prefabricats i, com 
a tal, de manera provisional. Abasta educació infantil i primària (de P-3 a sisè de 
primària).

Deu anys després de la seva entrada en funcionament, l’escola segueix sent un 
conjunt de barracons. Està situada en una zona on les fortes tempestes provoquen 
freqüents inundacions. Han estat nombroses les reivindicacions realitzades des dels 
diferents col·lectius: AMPA, Ajuntament de Calafell, en protesta per les condicions 
educatives i laborals d’alumnes i personal del centre. Tot i això, avui dia la realitat 
és que la suposada provisionalitat dels barracons s’ha convertit en la normalitat. Hi 
ha alumnes que van començar P-3 en aquesta escola i estan a punt de finalitzar els 
seus estudis de primària sense haver conegut un col·legi definitiu.

L’any 2018 es va aprovar una moció per instar el Govern a dissenyar un pla per 
eliminar gradualment els barracons de les escoles catalanes amb l’objectiu que en 
quatre anys estiguin tots eliminats. Tot just sis mesos després, aquest mateix parla-
ment va rebutjar exigir al Govern que adoptes un pla per eliminar gradualment, en 
el termini de tres anys, tots els barracons escolars.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar els recursos necessaris a l’Escola Vilamar de Calafell, incloent una 

partida en el pressupost de 2020, per a la construcció d’un edifici escolar, pati i al-
tres infraestructures pertinents, eliminant els barracons actuals.

2. Incloure el projecte de l’Escola Vilamar en el Pla d’Infraestructures Educati-
ves.

3. Garantir la posada en funcionament de l’edifici escolar, pati i altres infraes-
tructures pertinents de l’Escola Vilamar, per a l’inici del curs 2022-2023.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,  

GP CatECP
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Proposta de resolució sobre el servei de bus interurbà de Calafell i el 
Vendrell
250-00818/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada i David 

Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre el servei de bus interurbà de Calafell i El Vendrell, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi de Calafell, amb una població superior als 25.000 habitants de dret, 

té com a servei de salut més important l’hospital del Vendrell, un hospital general 
bàsic de nivell 2 segons la classificació de la Generalitat, situat en el municipi de El 
Vendrell, on els ciutadans de Calafell reben atenció especialitzada i realitzen proves 
diagnòstiques.

Com a transport públic només existeix un servei regular d’autobús entre Vilano-
va i la Geltrú i El Vendrell, amb aturades a Segur de Calafell i Calafell. Amb una 
freqüència actual de dilluns a divendres d’una hora, ja que només efectua parada a 
l’hospital cada 60 minuts, malgrat existir en aquesta mateixa línia servei cada mitja 
hora. Els dissabtes manté la mateixa freqüència.

Els diumenges i festius simplement no existeix servei, per la qual cosa visitar els re-
sidents a l’hospital es fa molt més difícil, car i problemàtic per les famílies dels pacients.

Els actuals horaris provoquen que els trasllats a l’hospital del Vendrell es facin 
majoritàriament en transport privat, dificultant a la ciutadania el seu trasllat. Alho-
ra, cal destacar les deficiències de l’actual aparcament de l’hospital, clarament in-
suficient per la demanda actual de places per cotxes. Molta gent ha de donar voltes 
durant més de 30 minuts abans de trobar un lloc, perdent de vegades la cita mèdica 
per la qual visiten el centre.

Especialment significatiu, doncs, és la impossibilitat de transport els diumenges 
i festius. Aquest servei no cobreix adequadament la demanda de transport de visi-
tants a l’hospital.

La demanda de mobilitat entre les dues ciutats, Calafell i El Vendrell, obliga a 
analitzar i posar en marxa una ampliació de l’oferta de servei de transport interurbà, 
freqüent i assequible, per fer-ho competitiu amb l’ús del cotxe privat

El transport públic és fonamental per a garantir el dret a l’assistència sanitària 
dels ciutadans i les ciutadanes, i, a més, la mobilitat sostenible forma part de les 
solucions als problemes de congestió, lluita contra el canvi climàtic i contaminació 
atmosfèrica.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dur a terme les gestions necessàries per incrementar la freqüències del servei 

de bus interurbà entre l’hospital del Vendrell i Vilanova i la Geltrú amb pas per Ca-
lafell, afegint, també, servei els diumenges i festius.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, David Cid Co-

lomer, diputats, GP CatECP

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la televisió digital terrestre
250-00819/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
TDT, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Ad-
ministració Pública, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Televisió Digital Terrestre (TDT) és ja una realitat. Després de l’apagada 

analógica, la recepció del senyal de televisió a Espanya només es pot fer de forma 
gratuïta a través del sistema digital. Avui dia hi ha municipis de Catalunya que no 
reben correctament el senyal de la TDT.

A Calafell la TDT no arriba al total del territori. La complexa orografia ha difi-
cultat la recepció de la televisió digital terrestre, el que ha obligat a instal·lar torres 
emissores i reemissores per garantir la recepció del senyal televisiu. Però hi ha zo-
nas de Calafell que reben un senyal deficient de la TDT.

Els veïns i el ajuntament han hagut de fer front a la instal·lacions d’antenes per 
poder captar les emissions en alguns casos, i en altres, han hagut de decantar-se per 
televisió de pagament via satèl·lit o via internet.

La dispersió geogràfica dels nuclis urbans complica que els veïns d’aquestes zo-
nes puguin gaudir amb total normalitat de la televisió com a qualsevol altre punt de 
Catalunya.

A aquesta situació se suma l’arribada de la generació 4G de telefonia, que clara-
ment interfereix amb els canals autonòmics del servei públic de Televisió de Cata-
lunya que s’emeten a la província de Tarragona pel canal 59 UHF. Tot i la instal·la-
ció de filtres la qualitat de recepció és baixa o nula. Aquesta situació impedeix als 
ciutadans de Calafell gaudir del seu dret a la informació tal com recull l’article 20 de 
la Constitució Espanyola i del seu dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis 
públics recollit a l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia.

Des del Govern de la Generalitat s’ha afirmat que les deficiències en la recepció 
del senyal quedaran solucionades una i altre vegada, però no hi ha cap actuació en 
aquest sentit. L’únic cert i demostrable és que, després de vuit anys de l’apagada ana-
lògica, encara hi ha ciutadans de Calafell que no poden veure la televisió.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en marxa les actuacions ne-

cessàries,en un termini raonable de temps, juntament amb el Ajuntament i el Con-
sell Comarcal, per garantir la correcta recepció del senyal de TDT a tots els zones 
de Calafell.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre el sistema de segregació a les escoles 
públiques de Reus
250-00820/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre el sistema de segregació a les escoles públiques del municipi de Reus, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les competències en educació per un municipi com Reus són planificació, orde-

nació i gestió de l’educació infantil, matriculació centres públics i concertats, man-
teniment i aprofitament centres públics fora horari i període escolar. Amb el consell 
municipal escolar: participar oferta educativa, programació de formació professio-
nal, coordinació amb agents productius, determinar calendari escolar i forma de 
participació en consell escolar.

És amb el Departament d’Educació coresponsable de l’organització dels alum-
nes i la distribució dels mateixos amb línies i centres, així com l’assignació d’alum-
nes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu i alumnes de matricula viva 
((alumnes que demanen centre una vegada ja ha començat el curs).

S’ha fet l’estudi «L’escolarització a Reus: avaluació de la política educativa mu-
nicipal per a l’equitat», i sabent que s’han volgut amagar les dades i les conclusions 
de l’estudi, encarregat pels Serveis d’Educació de l’Ajuntament de Reus i realitzat 
l’abril de 2018, que demostren clarament la segregació escolar que pateix la nostra 
ciutat, a més de no fer públiques totes les propostes en forma de conclusió presenta 
l’estudi, ja que no explica de forma pública ni les dades ni les propostes d’acció, però 
tampoc es diu quina serà l’acció del govern de Reus per revertir-lo ni tampoc com 
mourà fitxa el Departament d’Ensenyament.

L’estudi assenyala que als centres de primària aproximadament el 20% d’alum-
nat son fills/es de persones migrades. A Reus hi trobem: 

– Un seguit d’escoles que ho superen àmpliament (80%) Marià Fortuny i Rosa 
Sensat; 70-60% Sant Pau, Pompeu Fabra i Prat de la Riba; 50-40% Eduard Toda, 
Teresa Miquel, Misericòrdia, Rubió i Ors.

– Un altre grup que estaria entre el 20-30%, pròxim a la mitjana de ciutat: Gene-
ral Prim, Sant Bernat Calvó, Pi del Burgar i Joan Rebull.

– Amb entre un 10-20% hi trobem l’escola Montsant, La Vitxeta, Arce, Isabel 
Besora, Els Ganxets i Mowgli.

– I un seguit d’escoles inferiors a un 10%: La Salle, Puigcerver, Cèlia Artiga, 
Pare Manyanet, Sant Josep, Alberich i Cases, Presentació, Maria Rosa Molas i Ma-
ria Cortina.

La distribució de centres públics i concertats és molt clara en aquest estudi. Sent 
el primers d’escola pública i els últims, la major part, d’escola concertada.

Amb aquestes dades queda palès que el sistema educatiu de la ciutat pateix un 
nivell de segregació escolar alt i preocupant, a nivell de primària, que acabarà de-
finint, com fins avui en dia, també, la realitat de secundària. Les dinàmiques que 
posa de manifest l’estudi estan fortament arrelades i els insuficients mecanismes 
municipals i d’Ensenyament ho estan, no tant sols permetent, sinó sostenint, sense 
fer gaire bé res al respecte.
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La segregació escolar s’incrementa per l’adscripció als centres, on el col·lectiu 
immigrant és més alt, dels nous alumnes que provenen de matricula viva, alumnes 
que normalment venen d’altres països.

Tot això, dona entendre les intencions de formar i consensuar dos tipus d’escoles 
en Reus: una escola pública amb molta inscripció en matricula viva i alumnes es-
trangers, amb més alumnes i amb els mateixos recursos d’inici de curs (hi ha algun 
centre de primària que ha tingut entre 60 i 80 alumnes de matricula viva) i centres 
concertats on NO hi ha aquest increment per part alumnes d’altres països en matri-
cula viva. Clarament una intenció de sobrecarrega de feina en l’escola pública pel 
seu caràcter integrador fa l’esforç a través de l’organització i treball dels treballadors 
públics de l’ensenyament. Dona sensació de conformat una escola pública amb gue-
tos de població d’altres països.

S’afegeix també que els centres del sud amb molta segregació de Reus acumulen 
també alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

A més, se tendeix a no respectar els criteris de preinscripció en l’escola pública, 
quan el nombre de places és elevat no obrint línies, i en canvi, hi ha pràctiques com 
donar informació confosa per part administració pública (ajuntament o departament 
d’ensenyament) sobre la possibilitat de tancament de línies en escoles públiques prè-
viament a la preinscripció.

Des de la taula mixta (formada per Departament d’Educació i regidoria d’Edu-
cació de Reus), com des de la comissió de garanties de matrícula, no veiem que es 
tingui per prioritat revertir la situació actual, no s’estan exercint mesures per tal de 
procurar la equitat del sistema, i solament es percep l’interès per encabir tots els 
alumnes a l’aula, sigui quina sigui, i procurar el mínim de reclamacions. Entenem 
que aquests mecanismes no estan servint a l’interès comú sinó tan sols als del De-
partament d’Ensenyament per tal de coresponsabilitzar l’Ajuntament de les deci-
sions i retallades, així com justificar la tasca de sotmetre el sistema educatiu a unes 
directrius econòmiques, sense tenir en conte les necessitats del sistema, i aportar 
totes les eines i mecanismes que actualment podrien exercir per evitar i revertir la 
situació.

Es evident que una ciutat que segrega a la seva població escolar, està impedint 
la formació de la joventut en Reus amb una qualitat d’Ensenyament adequada, ja 
que manté per motius d’origen una situació injusta en la formació de les persones 
segons el seu origen i capacitat econòmica. I aquesta realitat és el caldo de cultiu 
perfecte per veure aparèixer actituds racistes i xenòfobes, actituds que actualment 
s’estan evidenciant clarament a nivell de determinades propostes polítiques, que són 
més perilloses i es propaguen més fàcilment en situacions de marcada desigualtat, 
quan la por i la rancúnia poden instrumentalitzar-se per confrontar uns ciutadans i 
ciutadanes contra els altres.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que el Depar-

tament d’Educació assumeixi els resultats de l’informe «L’escolarització a Reus: 
avaluació de la política educativa municipal per a l’equitat» i que abans de 6 mesos 
implementi un pla amb mesures concretes per a revertir la situació de segregació 
escolar al municipi, incloent-hi mesures per a millorar la imatge de l’escola pública.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,  

GP CatECP
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Proposta de resolució sobre el CAP Sant Pere, de Reus
250-00821/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta i Yo-

landa López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre el CAP Sant Pere de Reus, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’assistència sanitària és una competència per part de la Generalitat de Catalu-

nya. En l’assistència sanitària l’ajuntament cedeix terrenys i manteniment de locals, 
i la Generalitat el personal.

La situació dels servei d’urgències d’atenció Primària del Cap Sant Pere de Reus 
pateix una important saturació derivada, especialment, de la manca de professionals 
sanitaris. La zona de cobertura sanitària del CAP és molt amplia i no s’ha produït 
l’increment de plantilla per assumir la població atesa. Malgrat s’han fet canvis i re-
formes per adequar l’espai i ampliar les zones d’urgències, no hi ha més professio-
nals d’atenció i s’han produït problemes per mancança d’infermeria i pediatria per 
no cobrir les places de baixa.

El CAP assumeix un augment en la cartera de serveis fruït d’un acord amb el 112 
per descongestionar les urgències hospitalàries pel qual les ambulàncies de nivell 4 
i 5 van al CAP Sant Pere.

A més, una problemàtica que també pateix de manera grueu són llistes d’espera 
d’un a dos mesos per a tenir visita. Fet que implica que les persones vagin més a 
urgències.

Els sindicats han demanat reiteradament un augment de la plantilla per fer front 
a l’alta demanda i millorar les llistes d’espera i la qualitat assistencial, així com per 
vetllar per les condicions de treball de les persones que treballen amb alts nivells 
d’estrès.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat
1. A adequar el nombre de personal sanitari del CAP Sant Pere de Reus a les 

necessitats reals de volum de població atesa i la cobertura horària d’aquests serveis.
2. Adoptar les mesures necessàries per a gestionar amb major eficàcia les emer-

gències mèdiques que han de ser ateses a l’hospital o el CAP de Sant Pere.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta;  

Yolanda López Fernández, diputada, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre els problemes dels instituts de 
Palafrugell
250-00822/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la problemàtica dels Instituts de Palafrugell, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Palafrugell, com tants altres municipis de Catalunya està experimentant un crei-

xement important d’alumnes d’ESO i Batxillerat, fruit d’una situació demogràfica 
prou coneguda.

En el cas de Palafrugell els dos Instituts públics (Frederic Martí i Baix Empordà) 
veuen com s’augmenta la seva matrícula i en el cas del Frederic Martí ja ha provocat 
el trasllat d’una part dels cursos a les instal·lacions d’un dels CEIP de la localitat. El 
Baix Empordà també veu propera la necessitat d’ampliació de les seves instal·lacions.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Que el departament d’Educació es reuneixi abans d’un mes des de l’aprovació 

en comissió d’aquesta proposta de resolució, amb el Consell Escolar Municipal per 
estudiar possibles solucions a la situació actual.

2. Que s’estudiï la possibilitat de transformar un CEIP del municipi en Insti-
tut-Escola per atendre l’actual situació demogràfica.

3. Que el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Palafrugell signin un 
conveni per ampliar el INS Baix Empordà dotant-lo d’un hotel escola d’Hosteleria 
i Turisme, ubicant aquesta ampliació de l’Institut a l’antic Hospital de Palafrugell, 
propietat municipal i desafectat del servei.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’intercanvi de dades socials i sanitàries 
per a millorar l’atenció a les persones
250-00823/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre l’intercanvi de dades socials i sanitàries per a millorar l’atenció a les per-
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sones, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’intercanvi de dades socials i sanitàries ja és una realitat a la ciutat de Barce-

lona, com a eina per a millorar l’atenció a les persones. Després d’una prova pilot 
feta en dos barris de la ciutat i centrada en persones grans, l’Ajuntament –i els seus 
serveis socials municipals– i el Departament de Salut han ampliat la interconnexió 
dels seus sistemes d’informació a tota la ciutat. L’objectiu de la mesura és facilitar 
la presa de decisions dels professionals d’aquests dos àmbits i millorar l’atenció a 
les persones.

La compartició d’informació és només el primer pas per poder avançar cap a 
l’atenció integrada social i sanitària, un repte majúscul de les societats occidentals 
identificat des de fa anys i que serà cada cop més necessari, donat l’envelliment pro-
gressiu de la societat i l’augment progressiu de l’esperança de vida. Tradicionalment 
l’atenció social i sanitària han seguit lògiques diferenciades i compartimentades i 
per avançar cap aquesta integració el primer que cal és construir i validar procedi-
ments de compartició d’informació que sigui útils i pràctics per a tothom.

El sistema ha estat ben valorat per les professionals que hi han participat fins ara 
i s’ha pogut constatar que el projecte per vincular la Història Clínica Compartida de 
Catalunya (HCCC) i l’Historial d’Atenció Social del Sistema d’Informació d’Acció 
Social (SIAS) facilita la seva feina i sobretot millora l’atenció a les persones

El sistema, a més, és segur. Es basa en el consentiment previ de la persona afec-
tada i incorpora totes les mesures de seguretat per garantir el bon ús de la informa-
ció per part dels professionals.

Aquesta interoperabilitat dels sistemes de dades socials i de salut es pot conside-
rar com una de les primers passes a Europa en aquest camp per la construcció d’un 
sistema d’informació compartit. Cal destacar, a més a més, que aquest projecte ja 
s’ha dissenyat en base a construir un servei de compartició de dades transversal, per 
la qual cosa la HCCC actualment ja ofereix la possibilitat d’interoperar i compartir 
informació amb qualsevol sistema de qualsevol Ajuntament de Catalunya amb l’ob-
jectiu últim de millorar els processos d’atenció en salut i social arreu del territori.

Per aquests motius i en base a aquesta experiència i a la necessitat d’estendre les 
bones pràctiques a tota la població de Catalunya, visqui on visqui, el Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
Promoure activament l’extensió de la interoperabilitat dels sistemes de dades so-

cials i de salut amb tots els ajuntaments de Catalunya, informant els Governs locals 
i els serveis socials bàsics de tots els municipis d’aquesta opció i facilitant suport 
tècnic, logístic i formatiu per a fer-ho possible i extensiu a tot Catalunya el mandat 
municipal iniciat aquest any 2019.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,  

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el 
Consell Català de l’Esport, corresponent al 2016
256-00024/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 38872).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.05.2019 al 28.05.2019).
Finiment del termini: 29.05.2019; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2019, sobre l’Institut 
Català de la Salut, corresponent al 2015
256-00025/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 38731).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 27.05.2019 al 29.05.2019).
Finiment del termini: 30.05.2019; 10:30 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció de la infància i 
l’adolescència
300-00132/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 38773 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.05.2019

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció a la infàn-
cia i l’adolescència, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 29 i 30 de maig de 2019, amb el text següent: 

– Sobre el sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre els serveis d’emergències
300-00133/12

PRESENTACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 39001 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.05.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre els serveis d’emergències a Catalu-
nya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 29 
i 30 de maig de 2019, amb el text següent: 

– Sobre la situació dels serveis d’emergències a Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar
300-00134/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 39045 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.05.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 
160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre segre-
gació escolar, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 29 i 30 de maig, amb el text següent: 

– Sobre segregació escolar.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Interpel·lació al Govern sobre la seva inacció social
300-00135/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 39048 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.05.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre la inacció social del Govern, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 29 i 30 de maig de 2019, amb 
el text següent: 

– Sobre la inacció del Govern en polítiques socials.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
300-00136/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 39049 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.05.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
29 i 30 de maig de 2019, amb el text següent: 

– Sobre la gestió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre l’acord de condicions laborals dels 
Bombers de la Generalitat
300-00137/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 39055 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.05.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre l’acord de condicions laborals dels Bombers 
de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 29 i 30 de maig de 2019, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre l’acord de condicions laborals dels 
Bombers de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 24 de Maig de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la situació museística de Catalunya
300-00138/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 39056 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.05.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació museística del país, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 29 i 30 de maig de 
2019, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la situació museística del país?

Palau del Parlament, 24 de Maig de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària
300-00139/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 39063 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 24.05.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la In-
terpel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària., per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 29 i 30 de maig de 2019, 
amb el text següent: 

– Sobre la política financera i pressupostària.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC 

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «El tractament informatiu dels 
infants en els mitjans de comunicació»
360-00015/12

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

Informe del Síndic de Greuges titulat «El cos de bombers de la 
Generalitat i el sistema d’emergències de Catalunya»
360-00016/12

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 38770 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Afers Institucionals
Alta: Lorena Roldán Suárez
Baixa: Inés Arrimadas Garcia, la qual va causar baixa com a diputada

Palacio del Parlamento, 21 de mayo de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència
410-00004/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 38221 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.05.2019

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

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del 
Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Alta: Daniel Serrano Coronado
Baixa: Alejandro Fernández Álvarez

Palau del Parlament, 14 de maig de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Composició de la Comissió d’Educació
410-00016/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 38224 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.05.2019

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

tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament 
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del Parlament, comunica que el diputat Daniel Serrano Coronado ha estat designat 
membre de la Comissió d’Educació.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 38472 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Par-
lament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Concepción Abellán Carretero
Baixa: Lucas Silvano Ferro Solé

Palau del Parlament, 17 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 38226 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.05.2019

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

tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament 
del Parlament, comunica que el diputat Daniel Serrano Coronado ha estat designat 
membre de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 38471 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parla-
ment, comunica els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les co-
missions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Polítiques de Joventut
Alta: Concepción Abellán Carretero
Baixa: Lucas Silvano Ferro Solé

Palau del Parlament, 17 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
399-00004/12

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS

Reg. 38769 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, President del Grup Parlamentari Ciutadans, manifes-

ta que en la Reunió de Grup del dia 17 de maig de 2019, ha acordat nomenar, amb 
efectes a partir del proper dia 21 de maig de 2019, President del Grup Parlamenta-
ri al Sr. Carlos Carrizosa Torres i Portaveu del Grup Parlamentari a la Sra. Lorena 
Roldán Suárez.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00002/12

SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES

Reg. 38266 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parla-
ment, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a l’intergrup: 
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Intergrup: Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
Alta: Susanna Segovia Sánchez
Baixa: Joan Josep Nuet Pujals

Palau del Parlament, 14 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 162/XII, sobre l’ús del vehicle 
elèctric
290-00164/12

RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA

Retirada: consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció (reg. 38469).
Coneixement: Mesa del Parlament, 23.05.2019.

Control del compliment de la Resolució 212/XII, relativa a l’Informe 
de fiscalització 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, corresponent a l’exercici del 2014
290-00191/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 38468 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.05.2019

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 212/XII del Parla-
ment de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els capítols 
4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, corresponent a l’exercici del 2014, (tram: 290-00191/12), us informo 
del següent: 

En relació a l’informe 26/2017 emès per la Sindicatura de Comptes sobre els 
capítols 4 i 7 de despeses del llavors Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (DAAM), actualment DARP, passem a detallar l’estat 
de compliment de les recomanacions incloses en aquest informe.

En primer lloc, a l’informe de la Sindicatura de Comptes es recomana l’aprova-
ció d’un Pla Estratègic de Subvencions. I, en aquesta línia, ho ha fet el DARP que ha 
elaborat el seu Pla Estratègic de Subvencions per al període 2019/2021 consultable 
en el següent enllaç: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7662/1686462.pdf
Així mateix, la Sindicatura de Comptes recomana que les aportacions que es fan 

a les confraries de pescadors de Catalunya siguin considerades com a subvencions.
Les confraries de pescadors estan adscrites a la Direcció General de Pesca i 

Afers Marítims mitjançant el Registre de Confraries de Pescadors, d’acord amb l’ar-
ticle 44 de la Llei 22/20012 anteriorment esmentada. Les confraries de pescadors 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7662/1686462.pdf
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estan subjectes a la tutela de la Generalitat de Catalunya. Aquesta tutela comprèn el 
control de la legalitat dels actes que impliquen l’exercici de funcions públiques per 
part de les confraries (article 2 de la Llei 22/2002).

D’acord amb l’informe emès l’any 2017 per la Sindicatura de Comptes, el DARP, 
en compliment de la recomanació emesa, va passar a considerar aquestes aporta-
cions com a subvencions i ha anat procedint a tramitar les publicacions de les con-
vocatòries d’ajuts corresponents.

Ens els següents enllaços es poden consultar les dues darreres convocatòries.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7703/1693528.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7847/1736480.pdf
Finalment, remarcar que, des del Govern, quan es té coneixement de les reso-

lucions del Parlament de Catalunya relatives als informes de fiscalització aprovats 
a la Comissió de la Sindicatura de Comptes, la Direcció General de Relacions Ins-
titucionals i amb el Parlament fa arribar el text publicat al BOPC, així com també 
l’informe, –el qual conté, al final, les recomanacions i observacions– al departament 
corresponent, i n’informa alhora al Departament de la Vicepresidència i d’Econo-
mia i Hisenda.

Barcelona, 13 de maig de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 221/XII, sobre els fets del 
6 i el 7 de setembre de 2017, i de defensa de la democràcia, del 
pluralisme i de l’agenda social
290-00362/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 17/XII, sobre les infraestructures 
que són competència de la Generalitat
390-00017/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 38571 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 17/XII, sobre les infraestructures 
que són competència de la Generalitat (tram. 390-00017/12), us informo del següent:

És voluntat del Govern augmentar el pes de la inversió pública en les infraestruc-
tures, com ja hem manifestat en reiterades vegades. No obstant, no es podrà materi-
alitzar fina s l’aprovació del pressupost 2019.

Tanmateix, també tenim altres eines que ens ajuden a fer una previsió de les di-
ferents infraestructures del país, com el Pla Director d’Infraestructures 2011-2020. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7703/1693528.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7847/1736480.pdf
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Actualment el nou Pla Director d’Infraestructures 2021-2026, està en procés d’ela-
boració i té la voluntat d’establir preferències i criteris pel que fa a les infraestructu-
res de Catalunya i, alhora, incloure mesures per a la mitigació i adaptació al canvi 
climàtic. A més, aquest Pla assenyalarà les prioritats del Govern en matèria d’infra-
estructures a Catalunya.

Pel que fa a l’L9 i L10, poder-les posar en servei en tot el conjunt és un repte que 
assumim com a Govern.

L’L9 jugarà per tant un doble paper: per un costat ofereix nova cobertura de 
transport públic i per altra esdevé un gran redistribuidor de la mobilitat de l’àrea 
metropolitana. És per tant la veritable solució estructural per no frenar el creixement 
de la demanda de transport públic i en conseqüència és essencial i urgent posar en 
servei el tram central de l’L9 el més aviat possible. En aquest sentit, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat està treballant, en l’encaix de les condicions per a l’ator-
gament d’un crèdit del Banc Europeu d’Inversions, que es troba en aquests moments 
com a operació en estudi, que permeti finalitzar l’execució de les línies L9 i L10 del 
metro de Barcelona.

Així doncs, des del Departament de Territori i Sostenibilitat, en coordinació amb 
el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, treballem per fer pos-
sible el rellançament d’aquesta important actuació.

Pel que fa a l’L10, el passat mes de setembre vam posar en servei la nova línia 
L10 Sud amb la inauguració de dues estacions situades al Passeig de la Zona Fran-
ca de Barcelona: les estacions de Foneria i Foc. Així mateix, aquest mes de febrer 
hem posat en servei l’estació de Provençana i el darrer trimestre de l’any entrarà en 
funcionament la de Ciutat de la Justícia, ambdues estacions de l’L10 Sud situades a 
l’Hospitalet de Llobregat.

Referent a l’L8 actualment es troba en redacció el projecte bàsic que defineix el 
perllongament de la línia Llobregat-Anoia dels FGC entre Plaça Espanya i Gràcia 
i es preveu licitar properament la redacció del corresponent projecte constructiu.

Una altra actuació a l’L5 són 3 noves estacions d’intercanvi a Hospital Clínic, el 
Trambaix a Francesc Macià i la línia del Vallès d’FGC a Gràcia. Aquestes estacions 
permetran disposar d’una connexió entre ambdues línies d’FGC, actualment inexis-
tent, acostar a bona part dels usuaris del Bages i l’Anoia a les seves destinacions 
finals sense necessitar de transbordar, i alhora, resoldre la mancança de transport 
públic ferroviari en sentit mar-muntanya a la zona esquerra de l’Eixample.

Donant compliment al Pla Director d’Infraestructures 2011–2020, en aquests 
moments es troba en redacció el projecte constructiu corresponent al perllongament 
sud de la línia L3 de metro de Barcelona en dues noves estacions a partir de Zona 
Universitària. Es tracta de les estacions de l’Hospital de Sant Joan de Déu i d’Es-
plugues Centre. Aquesta actuació permetrà ampliar la cobertura de servei de metro 
a dos àmbits que encara no en disposen, tot proporcionant una nova estació de cor-
respondència amb la parada del TramBaix a Esplugues que ampliarà el mallat de 
la xarxa existent. El projecte inclou una cua de dipòsit de trens al terme municipal 
d’Esplugues amb capacitat d’aparcament de 8 trens, que contribuirà a disminuir la 
congestió de places d’aparcament existent actualment en aquesta línia. Les obres es 
plantegen mitjançant trams de túnel en mina i trams de túnel entre pantalles.

El perllongament nord de l’L1 de metro, íntegrament emplaçat a la ciutat de Ba-
dalona consisteix en l’extensió de l’L1 en 5 noves estacions, que donarien cobertu-
ra de servei a barris que ara no en disposen i connectarien amb la xarxa existent, 
amb una demanda potencial de 40.000 usuaris diaris. El Departament de Territori 
i Sostenibilitat disposa d’un Estudi Informatiu i d’Impacte Ambiental redactat per 
les dues primeres estacions més cotxeres i es va sotmetre a informació pública du-
rant la passada tardor. Properament es licitarà la redacció del corresponent projec-
te constructiu. En paral·lel, per les tres darreres estacions caldrà redactar i tramitar 
l’Estudi Informatiu i d’Impacte Ambiental corresponent per, posteriorment, redactar 
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el corresponent projecte constructiu. Aquesta tramitació s’iniciarà properament per 
tal que, durant el 2020 tot el perllongament estigui definit.

Pel que fa a infraestructures viàries, la C-58 és una de les principals vies d’accés 
a Barcelona per als vehicles que venen del Vallès Occidental i el Bages i presenta 
dos grans colls d’ampolla en direcció Barcelona.

En aquest sentit, per solventar aquests problemes s’han tirat endavant tres actua-
cions:

– En sentit Barcelona, s’estan executant les obres del tercer carril de Terrassa a 
Sant Quirze amb acabament previst aquest juliol.

– També estan en execució les obres de formació de carrils de trenat a Badia del 
Vallès, amb un acabament previst pel mes d’agost-setembre.

– En sentit Terrassa-Manresa, s’han adjudicat les obres del tercer carril i late-
ral entre Sant Quirze del Vallès i Terrassa-est i està previst que comencin les obres 
properament.

Un altre gran eix principal d’accés a Barcelona és la C-17. En el tram entre Mo-
llet del Vallès i Granollers, arriba a registrar una intensitat mitja diària (IMD) de 
més de 90.000 vehicles al dia, i la seva actual configuració, amb dos carrils, i amb 
multitud d’accessos, en dificulta la fluïdesa. Actualment està en tràmit d’aprovació 
definitiva, la informació pública de la millora de la capacitat amb formació de trams 
de tercer carril en el tram entre Parets del Vallès-Granollers, i millora de l’accessi-
bilitat a les zones industrials del coll de la Manya i de can Montcau, a Granollers i 
Lliçà de Munt. També està en redacció 3 projectes constructius, dos d’ampliació del 
tercer carril, un en sentit Barcelona i l’altre en sentit Vic, i es preveu licitar les obres 
durant el segon semestre de 2019 i un tercer projecte en el tram entre Granollers i 
Lliçà de Munt, el 2020.

D’altra banda, s’han iniciat les obres de la nova carretera C-32 de Tordera a Llo-
ret de Mar, amb un pressupost de 64 MEUR (IVA exclòs) que suposarà una impor-
tant inversió durant els propers anys. També s’impulsa la millora de l’Eix Diagonal 
mitjançant la concessionària actual de la C-15, amb una inversió prevista superior 
als 100 MEUR

Per tal de millorar la qualitat i l’eficiència del servei de transport públic, conti-
nuem amb la tasca de desplegament d’una xarxa d’estacions d’autobusos de Catalu-
nya, així com de la tasca d’arranjament de les infraestructures existents.

En aquests moments es troba en licitació l’execució de les obres de la nova esta-
ció d’autobusos de la Bisbal d’Empordà, per 1,1 MEUR i també es troba en fase de 
redacció de projecte, les estacions de Palamós, Almacelles, Tàrrega i Juneda.

Referent a les actuacions d’arranjament d’estacions i parades existents, es troben 
en licitació (2 MEUR), les obres d’arranjament a les estacions d’autobusos de La Seu 
d’Urgell, Olot, Tortosa, Sabadell, Torroella de Montgrí, Blanes, Valls, Reus, Tossa 
de Mar, Tarragona, Igualada i Vic, així com a parades de bus de Sant Feliu de Pa-
llerols i Quatre Camins, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

Barcelona, 13 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 79/XII, sobre el món local
390-00079/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.



BOPC 343
27 de maig de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 47 

Control del compliment de la Moció 80/XII, sobre la cooperació amb 
l’Administració local
390-00080/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

Control del compliment de la Moció 81/XII, sobre la relació de la 
Generalitat amb els governs locals
390-00081/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

Control del compliment de la Moció 82/XII, sobre el transport sanitari 
i els serveis d’emergències
390-00082/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

Control del compliment de la Moció 83/XII, sobre l’europeisme
390-00083/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

Control del compliment de la Moció 84/XII, sobre la regulació dels 
arrendaments urbans en el dret civil de Catalunya
390-00084/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 32

CONVOCADA PER AL 29 DE MAIG DE 2019

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

Ple del Parlament, el 29 de maig de 2019, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Composició de la Mesa del Parlament (tram. 398-00001/12). Elecció del vice-

president segon o vicepresidenta segona.
3. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 

del Reglament).
4. Proposició de llei d’espais agraris. Tram. 202-00026/12. Comissió d’Agricul-

tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(dictamen: BOPC 341, 8).

5. Decret llei 8/2019, del 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de 
maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. Tram. 
203-00016/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o dero-
gació del decret llei.

6. Interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció de la infància i l’ado-
lescència. Tram. 300-00132/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la seva inacció social. Tram. 300-00135/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la situació museística de Catalunya. Tram. 300-
00138/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre els serveis d’emergències. Tram. 300-00133/12. 
Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substan-
ciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre l’acord de condicions laborals dels Bombers 
de la Generalitat. Tram. 300-00137/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. Tram. 300-00136/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar. Tram. 300-00134/12. 
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Subs-
tanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària. Tram. 
300-00139/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la 
fibra òptica. Tram. 302-00101/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat 
i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el millorament de la ges-
tió de la desaparició de persones i del suport a llurs familiars. Tram. 302-00102/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat als pobles i 
les ciutats. Tram. 302-00107/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
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17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres 
especials de treball. Tram. 302-00103/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral. 
Tram. 302-00108/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i 
votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de reconeixe-
ments i condecoracions. Tram. 302-00104/12. Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les vulneracions del dret 
de vot dels ciutadans a l’exterior. Tram. 302-00105/12. Grup Parlamentari Republi-
cà. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat en el territo-
ri. Tram. 302-00106/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

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

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

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i pel 
conseller d’Interior
330-00117/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 38987 / Coneixement: 24.05.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, els dies 23 i 24 de maig de 2019, mentre romangui fora 
de Catalunya, exerciran la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 22 de maig de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 115/2019, de 22 de maig, pel qual es determina la persona que 
exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l’exercici de les 
seves funcions, els dies 23 i 24 de maig de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, 
és publicat al DOGC 7881A, del 23 de maig de 2019.
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4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de creació del Cos Específic de Tècnics 
Ambientòlegs i Ambientòlogues del Cos de Titulats Superiors, grup A, 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
202-00056/12

OBERTURA DE LA TRAMITACIÓ

Reg. 38085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

Acord: De conformitat amb el que estableixen, concordadament, els articles 1 
a 6 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, i 111.d i 
concordants del Reglament, s’acorda admetre a tràmit la iniciativa; així mateix, de 
conformitat amb l’article 6.5 s’acorda de comunicar-ho a la Comissió de Control i 
a la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, representada per Ri-
card Vizcarra Miquel, perquè la perfeccioni amb la recollida d’un mínim de 50.000 
signatures degudament autenticades, de conformitat amb el que disposa la damunt 
dita llei.

Proposició de llei per la creació del cos específic de tècnics 
ambientòlegs i ambientòlogues del cos de titulats superiors, grup a, de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya

Exposició de motius

Primer: 
Els funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya s’agrupen en 

cossos i escales, un per cada nivell de titulació, i es regulen, en termes generals, a la 
Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública de l’Administració de la Genera-
litat, la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat 
de Catalunya, i les lleis específiques que creen els cossos específics.

L’article 1 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la 
Generalitat de Catalunya, preveu i regula el Cos de Titulats Superiors, corresponent 
al Grup A, i reconeix que per ingressar-hi és requisit imprescindible la possessió del 
títol de doctor, de llicenciat, d’enginyer superior o d’arquitecte superior.

Segon: 
La Llicenciatura de Ciències Ambientals, creada pel Reial Decret 2083/1994, 

de 20 d’octubre, actualment grau en Ciències Ambientals, ha estat ben acollida tant 
en el sector privat com en el públic, i actualment nombroses graduades i graduats 
treballen, en règim d’interinatge, als Departaments de l’Administració de la Gene-
ralitat de Medi Ambient i Habitatge, Interior, Política Territorial i Obres Públiques 
i Presidència.

Aquests graduats no han pogut accedir en qualitat d’interins o funcionaris a cap 
escala o cos específic de l’Administració de la Generalitat perquè no existeix un per 
els llicenciats/graduats en ciències ambientals. L’única possibilitat de formalitzar 
temporalment la seva situació laboral com a treballadors de la Generalitat de Cata-
lunya ha estat mitjançant l’interinatge del cos superior d’Administració General, sa-
crificant d’aquesta manera l’especificitat de les funcions inherents a la seva titulació 
i formació acadèmica.

Per aquesta raó, es legisla la creació d’una escala especial en l’àmbit del Cos de 
Titulats Superiors de la Generalitat que doni resposta a l’especificitat de la formació 
i de l’activitat professional d’aquests titulats i graduats universitaris en l’àmbit de 
l’Administració pública.
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Article primer
Es crea, dins del Cos de Titulars Superiors, corresponent al Grup A, dels cossos 

de funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’escala especial 
de Tècnics Ambientòlegs i Ambientòlogues.

Article segon 
Correspon als titulats en Ciències Ambientals, que s’integren en l’escala especial 

de Tècnics Ambientòlegs i Ambientòlogues del Cos de Titulats Superiors, el desen-
volupament de les funcions següents: 

a) L’avaluació ambiental de plans i programes.
b) Les tasques de vigilància i control de la qualitat ambiental.
c) L’elaboració de peritatges ambientals de caràcter oficial en l’àmbit de les com-

petències corresponents a l’Administració Pública de la Generalitat.
d) El dissenys de les polítiques ambientals i plans d’actuació.
e) L’elaboració dels Plans de mobilitat i accessibilitat.
f) El control, autoritzacions i llicències ambientals de les activitats, d’acord amb 

la llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental.
g) La gestió dels recursos naturals.
h) La planificació integral del territori.
i) La gestió ambiental de diferents sectors econòmics.

Disposició addicional
Les repercussions econòmiques que suposi l’entrada en vigor d’aquesta llei seran 

exigibles a l’exercici següent a l’aprovació de la llei.

Disposició transitòria
Regularitzar les places actualment ocupades per ambientòlegs/gues amb interi-

natges superiors als 10 anys.

Disposició final
Aquesta Llei entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
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