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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la Càtedra Gaudí de la Universitat 
Politècnica de Catalunya
250-00071/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Alícia Rome-

ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la Càtedra Gaudí, per tal que sigui substanciada da-
vant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Constitució Espanyola disposa en el seu article 44 que els poders públics 

promouran i tutelaran l’accés a la cultura, a la qual tothom té dret, i promouran la 
ciència i la investigació científica i tècnica en benefici de l’interès general. La Cons-
titució disposa de la mateixa manera en el seu article 46 que els poders públics ga-
rantiran la conservació i promouran l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i 
artístic dels pobles d’Espanya i dels béns que l’integren, sigui quin sigui el règim 
jurídic i la titularitat.

L’article 127 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de cultura i de patrimoni cultural, incloent-hi en 
tot cas la regulació i l’execució de mesures destinades a garantir l’enriquiment i la 
difusió del patrimoni cultural de Catalunya i a facilitar-hi l’accés, així com la ins-
pecció, l’inventari i la restauració del patrimoni arquitectònic i cultural en general. 
També disposa la competència sobre els arxius, les biblioteques, els museus i els al-
tres centres de dipòsit cultural que no són de titularitat estatal, incloent-hi la creació, 
la gestió, la protecció i l’establiment del règim jurídic dels centres que integren el 
sistema d’arxius i el sistema bibliotecari, dels museus i dels altres centres de dipò-
sit cultural. El mateix article també estableix la competència en la conservació i la 
recuperació dels béns que integren el patrimoni documental i bibliogràfic català, el 
foment de la cultura, i la promoció i la difusió del patrimoni cultural, artístic i mo-
numental i dels centres de dipòsit cultural de Catalunya.

Tanmateix, la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català dis-
posa en el seu article 3.1 que en l’exercici de llurs competències respectives, l’Ad-
ministració de la Generalitat els consells comarcals i els ajuntaments han de vetllar 
per la integritat del patrimoni cultural català, tant públic com privat, i per la pro-
tecció, la conservació, l’acreixement, la difusió i el foment d’aquest patrimoni, i han 
d’estimular la participació de la societat, per la qual cosa s’han de dotar dels mitjans 
materials i personals adequats.

Una de les finalitats de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura, és la de 
promoure l’educació sobre l’arquitectura i el patrimoni construït. La mateixa llei es-
tableix en el seu article 4 que la creació arquitectònica és d’interès públic i ha de ser 
objecte de mesures de divulgació i impuls per part de les administracions públiques. 
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Per a tal, segons aquesta llei, les administracions públiques de Catalunya han d’im-
pulsar actuacions en l’àmbit de la recerca i en el del debat propi de l’arquitectura així 
com promoure la innovació i el coneixement de l’arquitectura mitjançant la recerca, 
la formació i a divulgació.

La Càtedra Gaudí es va crear l’any 1956 amb la missió de recerca i difusió de 
l’obra d’Antoni Gaudí, així com la salvaguarda del patrimoni gaudinista construït, 
tot contribuint a la seva conservació, preservació i restauració. La Universitat Poli-
tècnica de Catalunya i la pròpia Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelo-
na en què la Càtedra s’ubica, són les principals promotores d’un projecte de col·labo-
ració basat en la integració dels fons històrics de la biblioteca de l’Escola, els arxius 
gràfics, i la col·lecció de 44.000 plaques fotogràfiques, objectes i documents, per al 
seu catàleg i digitalització amb criteri científic i en relació a les línies acadèmiques 
i d’investigació promogudes per la pròpia Càtedra.

Segons les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació, en 
l’actualitat només hi ha disponible online l’11% del que constitueix l’Arxiu Digital 
Gaudí. Segons aquestes informacions, no hi ha hagut cap institució disposada a pa-
gar el cost d’inventariar, catalogar i digitalitzar els fons, i els humils avenços han 
estat possibles gràcies al treball voluntari d’alumnes, docents i professionals. Assu-
mir aquest cost permetria posar a disposició d’investigadors, estudiants i públic un 
volum extraordinari de documents de diversa naturalesa com fotografies, guixos, 
objectes, dibuixos i plànols, que ara resten en magatzems.

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 signar, en el perío-

de de tres mesos, un conveni de col·laboració amb la Càtedra Gaudí de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) per tal d’inventariar, catalogar i digitalitzar el fons 
Gaudí i poder posar a l’abast d’investigadors, estudiants i públic en general aquest 
importantíssim llegat.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Alícia Romero Llano,
diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la falta de personal funcionari 
d’habilitació estatal
250-00072/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
falta de personal funcionari d’habilitació estatal, per tal que sigui substanciada da-
vant la comissió corresponent, amb el text següent: 
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Exposició de motius
D’acord amb la normativa vigent, la funció de control financer en les entitats lo-

cals està reservada a interventors amb habilitació de caràcter estatal. El control fi-
nancer té per objecte informar de l’adequada presentació de la informació financera, 
del compliment de les normes i directrius que són d’aplicació i del grau d’eficàcia i 
d’eficiència en la consecució dels objectius previstos. Correspon també a la Interven-
ció la funció comptable, financera i pressupostària, el control intern i la inspecció de 
la comptabilitat dels ens dependents.

La Sindicatura de Comptes ha alertat en seu parlamentaria de la falta de personal 
habilitat estatal en diferents dels organismes analitzats així com de les deficiències 
en la cobertura d’aquestes figures cabdals en les administracions locals.

Al juny de 2016 molts ajuntament van rebre una carta del departament de Gover-
nació, Administracions Públiques i Habitatge per tal que regularitzessin la figura de 
tresorer amb un funcionari amb habilitació de caràcter estatal. Si la situació a nivell 
de cobertura de la plaça d’intervenció ja era complicada ara amb l’obligació de co-
brir la plaça de tresoreria amb un habilitat nacional ha fet que casi sigui impossible 
per als ajuntaments mitjans i petits, amb pressupostos ajustats, la cobertura de les 
places per el personal habilitat estatal. La situació de falta de personal habilitat ha 
generat una escalada de remuneració d’aquests professionals que només poden as-
sumir els ajuntaments amb major pressupost.

La Moció 47/XI del Parlament de Catalunya, sobre el món local aprovada el 30 
de juny de 2016, impulsà, mentre el Parlament no aprovés una llei de governs locals, 
la creació d’un grup de treball entre la Generalitat, el Govern de l’Estat, les entitats 
municipalistes i els professionals per a adoptar mesures que garanteixin la seguretat 
jurídica i la bona gestió econòmica dels ajuntaments i facilitar alternatives a la falta 
de personal funcionari d’habilitació estatal. Aquest manament també es va tornar a 
aprovar en la Resolució 637/XI del Parlament de Catalunya, sobre els governs i les 
finances locals, aprovada el 9 de maig de 2017. Tot i així, no s’ha constituït aquest 
grup de treball.

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. Crear, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta resolució, un grup 

de treball entre la Generalitat, la Sindicatura de Comptes, el Govern de l’Estat, les 
entitats municipalistes i els professionals per a adoptar mesures que garanteixin la 
seguretat jurídica i la bona gestió econòmica dels ajuntaments i facilitar alternatives 
a la falta de personal funcionari d’habilitació estatal.

2. Establir un codi de bones pràctiques a l’hora d’aprovar els nomenaments i 
canvis de destinació dels habilitats estatals perquè no es puguin produir enmig de la 
redacció de la liquidació dels organismes o comptes generals.

3. Encarregar a la Sindicatura de Comptes un estudi sobre la situació de cobertu-
ra per part d’habilitats nacionals dels llocs de intervenció i tresoreria així com pro-
postes per millorar el control financer i pressupostari de les entitats locals.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre el rebuig de l’increment de les tarifes de 
l’aigua
250-00073/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 1580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el rebuig a l’in-
crement de les tarifes d’aigua, per tal que sigui substanciada davant la comissió, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 28 de desembre de 2017, en el marc del Consell d’Administració que 

l’Agència Catalana de l’Aigua, es va aprovar un increment del preu de l’aigua per 
Aigües Ter-Llobregat (ATLL) del 11,8%, molt per sobre de l’IPC anual. Es tracta 
d’un increment del servei en alta, és a dir, del preu que ATLL cobra a les empreses 
subministradores de Barcelona i la seva àrea, i que després varia en funció de cada 
cas, però que la pròpia Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) afirma que pot suposar 
un augment aproximat de 10 cèntims/m3 o un euro al mes per família. Aquesta pu-
jada, afecta a 4,5 milions d’habitants de Catalunya.

És inadmissible que s’aprovi aquest increment de la tarifa tenint en compte la si-
tuació que pateixen milers de famílies a Catalunya. No podem oblidar que a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona entre 2008 i 2016 s’han executat més de 75.000 talls 
d’aigua i que fins a 2016 les famílies més vulnerables han acumulat deutes de més 
de 16.000 factures ajornades. Per contra, molts ajuntaments afronten amb els seus 
propis recursos aquests deutes per tal d’evitar els talls de subministrament d’aigua a 
les famílies que no poden pagar-la.

Una pujada de tarifa que encara té menys sentit després que el passat 21 de febrer 
el Tribunal Suprem va desestimar el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya 
contra la sentència del TSJC que invalidava la adjudicació d’Aigües Ter-Llobregat 
a ACCIONA. Aquest fet provocarà la disminució del preu de la tarifa de l’aigua, en 
no haver d’incloure els cànons concessionals a favor de la Generalitat i els beneficis 
de la concessionària.

La privatització d’ATLL ha comportat un seguit d’irregularitats i d’increments 
de la tarifa de l’aigua. En aquest sentit, cal recordar que els motius que van empè-
nyer el govern de la Generalitat a la privatització d’ATLL va ser doble: cobrir una 
part del dèficit pressupostari causat per la crisi econòmica, apuntant-se per enda-
vant un cànon concessional que finalment repercuteix sobre les tarifes de l’aigua i, 
d’altra part, afavorir el negoci de les multinacionals de l’aigua, amb conseqüències 
nefastes per la ciutadania i la gestió del servei. Des del 2010 fins ara hi ha hagut un 
augment d’un 138% de la tarifa, a més l’adjudicació ha estat plena d’irregularitats: 
des de l’anul·lació de l’adjudicació pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 
l’informe de l’Oficina d’Antifrau que recomanava la rescissió contractual per greus 
irregularitats.

Després de l’anul·lació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
desenes d’Ajuntaments catalans i la Diputació de Barcelona varen aprovar la moció 
proposada per Aigua és Vida que acordava fer marxa enrere amb tot el procés ad-
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ministratiu endegat per a la privatització d’ATLL. Les diverses versions de la moció 
alertaven sobre els increments de tarifa que es produirien, de l’empobriment del ser-
vei, el dèficit democràtic que representava cedir una empresa pública als interessos 
privats durant 50 anys, o les amenaces sobre el Segre i l’Ebre. Ara, cinc anys des-
prés es confirmen.

És una prioritat de país recuperar la gestió pública de l’abastament d’aigua en 
alta a Catalunya, donat que la gestió dels recursos hídrics és estratègica en l’adapta-
ció al canvi climàtic i l’accés a l’aigua és avui, tal com va declarar el Parlament de 
Catalunya, un dret humà i com a tal, cal blindar la seva qualitat de bé comú. Per tant 
resulta inajornable un Pacte nacional de l’aigua amb una posada en comú, entre el 
conjunt de la societat i les administracions, les polítiques de gestió del cicle integrat 
de l’aigua i les conques fluvials de Catalunya amb formes de control social, partici-
pació de la ciutadania i rendició de comptes.

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

Proposta de resolució
1. Rebutjar l’increment del 11’88 % de la tarifa de l’aigua en alta subministrada 

per ATLL, efectuada pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua 
el passat 28 de desembre de 2017.

2. Instar l’Agència Catalana de l’Aigua a suspendre l’executivitat de dit acord, en 
base als motius jurídics indicats i pel greu perjudici econòmic que representaria la 
seva aplicació a les tarifes de consum.

3. Expressar el suport al recurs contenciós-administratiu contra l’acord de 
l’ACA d’aprovació del increment de la tarifa d’aigua ATLL que han anunciat que 
interposaran la Federació de Municipis de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona i d’altres entitats locals.

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la igualtat efectiva entre dones i homes
250-00074/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres mediante el estudio y 
la adopción de medidas en el Parlament de Cataluña, para que sea sustanciada ante 
la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La desigualdad entre hombres y mujeres es un grave e incontestable problema 

social con trascendencia global. Diversos estudios de alcance nacional e interna-
cional alertan sobre las espantosas causas y consecuencias de la falta de igualdad 
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efectiva como es la mayor prevalencia en las mujeres de la pobreza tanto efectiva 
como potencial.

Así, por ejemplo, según la propia ONU, el 70% de las personas que sufren ham-
bre en el mundo son mujeres. O, como han puesto de manifiesto los estudios de la 
Taula del Tercer Sector Social y ECAS, en los últimos años la tasa de pobreza feme-
nina ha aumentado, incluso, en aquellas mujeres que trabajan.

En España, esta injustificada y terrible situación se debe en gran parte a la pre-
cariedad laboral que sufren las mujeres en todos los grupos de edad, caracterizada 
tanto por la falta de ocupación, como por la alta temporalidad, la brecha salarial y 
la arbitraria discriminación directa.

Las circunstancias que directa o indirectamente ocasionan esta precariedad la-
boral son múltiples: son principalmente las mujeres quienes asumen las tareas del 
cuidado familiar. La realización del trabajo familiar y doméstico las empobrece en 
tiempo, lo que las coloca en peor situación a la hora de obtener y mantener un tra-
bajo remunerado a tiempo completo, con lo cual el porcentaje de mujeres con un 
trabajo parcial es muchísimo más alto. También realizan menos horas extras y tie-
nen menos complementos salariales, por ello la brecha salarial realmente se obtiene 
teniendo en cuenta los salarios brutos anuales.

Por otra parte, la maternidad penaliza las carreras laborales de las mujeres, que 
se ven frenadas en seco y que en muchos casos les impiden acceder a promociones 
internas en el trabajo.

La precarización de empleos con mucha presencia femenina también influye en 
esa brecha, como también el hecho de que no se paga un plus de peligrosidad por el 
uso de productos químicos que pueden darse en sectores feminizados como la lim-
pieza o la sanidad, y sí se suelen pagar por el manejo de maquinaria en trabajos con 
mucha presencia masculina.

Todos estos factores combinados suponen, no solo que exista una brecha salarial, 
sino también que la mujer sea más vulnerable en etapas posteriores de su vida, ya 
que esto provoca que de media coticen menos y que tengan menos ingresos cuando 
cobran una prestación de desempleo o una pensión contributiva.

Por ello es preciso encarar los hechos objetivos e ir a las causas materiales para 
que mujeres y hombres puedan libremente desarrollar su proyecto de vida en igual-
dad de condiciones y adoptar, en consecuencia, medidas efectivas para eliminar la 
desigualdad existente.

Por consiguiente, siendo la consecución de la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres no solamente un deseo compartido del conjunto de las fuerzas políticas, 
sino, además de una lucha global, un deber constitucional y estatutario, el Parlament 
de Cataluña puede y debe, por responsabilidad institucional y por las competencias 
legislativas y presupuestarias que tiene, erigirse en una de las sedes de trabajo es-
tructural, transversal y estable para dicha consecución.

En ese sentido, durante la XI legislatura, el Parlament de Cataluña aprobó, con 
el apoyo del conjunto de los grupos parlamentarios, la Moción 117/XI sobre la po-
breza femenina que constataba la necesidad de constituir un grupo de trabajo que 
sirviese como instrumento efectivo para elaborar políticas públicas que supusiesen 
un avance en materia de igualdad. Dicha moción fue aprobada por el conjunto de 
grupos parlamentarios, pero finalmente dicho grupo de trabajo no llegó siquiera a 
constituirse. De ahí que sea necesario reiterar el compromiso político adquirido e 
iniciar la constitución de dicho grupo de trabajo.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Cataluña constata la necesidad de constituir un grupo de tra-

bajo en el Parlament de Catalunya sobre la feminización de la pobreza, para avanzar 
en políticas de conciliación del tiempo social y laboral, de corresponsabilidad entre 



BOPC 38
15 de març de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 9 

mujeres y hombres, y de reducción de la brecha salarial, el desempleo femenino y 
la precariedad laboral de las mujeres y se compromete a llevar a cabo dicha consti-
tución en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de la presente resolución.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la seguretat a Salt
250-00075/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Jean Castel Sucarrat, diputado, 

María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la propuesta de resolución sobre la seguridad en el municipio de 
Salt, para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
Según datos de la memoria de la Policía Local de Salt, el número de intervencio-

nes por casos delictivos en el municipio ha aumentado en un 27,3% en 2017 respec-
to al año anterior, sin contar los datos de la memoria anual de Mossos d’Esquadra, 
cifra que confirma la tendencia de los últimos años.

El número de efectivos policiales en Salt en la actualidad es de 52 agentes de 
la Policía Local y de 35 agentes de Mossos d’Esquadra, que, en el segundo caso, 
prestan servicio también en diferentes municipios de la zona. Esta presencia se ha 
mantenido en los últimos años, a pesar del mencionado aumento en el número de 
delitos. A este hecho hay que añadir que se dan casos de paso a segunda actividad y 
de jubilaciones, por lo que consideramos necesario iniciar una política de previsión 
de reposición, para evitar que el problema se acreciente en el futuro.

Por otro lado, la única comisaría del municipio opera como Comisaría de Distri-
to y en concepto de comisaría compartida con otras ABP, junto a la Policía Local, 
estando además inoperativa a partir de las 22 horas, por lo que los ciudadanos que 
necesitan denunciar un hecho delictivo son redirigidos a la comisaría de Vista Ale-
gre, en Girona.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos considera que es necesario realizar un 
incremento de efectivos en la localidad de manera inmediata, con acciones per-
manentes y disuasorias en las diferentes zonas del municipio. Este aumento debe 
realizarse con la colaboración de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, aprovechando el volumen de agentes presentes en la provincia, a la espera 
de que se haga efectiva la promoción de 500 agentes de Mossos d’Esquadra que ha 
quedado paralizada.

En este sentido, hay que señalar que el propio Ayuntamiento de Salt aprobó, a 
iniciativa del Grupo Municipal de Ciudadanos y con la colaboración de la Federació 
Unió d’Empresaris de Salt, la Unió de Botiguers y diversas asociaciones de vecinos, 
una moción en la que se instaba a la creación del Consell Local de Seguretat, con el 
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objetivo de trabajar en la coordinación y colaboración de los diferentes cuerpos de 
seguridad, así como en el desarrollo de un Plan Local de Seguridad.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. Incrementar el número de efectivos de Mossos d’Esquadra desplegados en el 

municipio de Salt, incorporando efectivos provenientes de las nuevas promociones 
previstas por el Departament d’Interior.

2. Poner en marcha de forma inmediata un operativo especial de efectivos en el 
municipio, en colaboración con los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado, hasta que se haga efectiva la llegada de los agentes de la nueva promoción, 
para hacer frente a las situaciones de inseguridad que han tenido un incremento muy 
significativo en los últimos años.

3. Adoptar todas las medidas de coordinación necesarias entre la Policía Nacio-
nal, la Guardia Civil, las Policías Locales y los Mossos d’Esquadra para fortalecer 
la seguridad mediante un plan conjunto de acción.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Jean Castel Sucarrat, María del 

Camino Fernández Riol, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre la recuperació de les activitats gratuïtes 
als casals de gent gran
250-00076/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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 per a la 
recuperació de les activitats gratuïtes als casals de la gent gran de Catalunya, per tal 
que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des del dia 2 de gener, la Direcció General de Famílies va retirar dels casals de 

la gent gran a Catalunya, totes les activitats gratuïtes que es venien oferint anys en-
rere. Es tracta d’activitats que fomenten l’envelliment actiu, les capacitats físiques i 
cognitives de la gent gran i la seva socialització. Algunes de les activitats que s’han 
de deixat de fer o que han passat a ser de pagament són, per exemple: grups de lec-
tura i de debat, gimnàstica, ganxet, informàtica o ball, entre moltes altres.

Aquestes activitats venien regulades per un concurs públic que va finalitzar el 31 
de desembre de 2017. La Direcció General de Famílies no va preveure la finalització 
d’aquest contracte amb anterioritat, fet que ha provocat la desaparició de les activi-
tats de tots els casals de Catalunya.

Segons informacions del departament, s’està treballant en el plec de clàusules 
que han de regir el nou contracte, amb l’esperança que aquest torni a estar en fun-
cionament al mes de setembre de 2018. Però, hores d’ara el nou concurs no ha estat 
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publicat al web del departament ni al perfil del contractant de la Generalitat, el que 
posa en perill la recuperació de les activitats per al curs 2018-2019.

Mentrestant, els usuaris/àries dels casals de la Gent Gran de Catalunya han d’op-
tar per realitzar activitats de pagament que abans eren gratuïtes.

Atès que considerem que les activitats gratuïtes dels casals de la gent gran són 
fonamentals per assegurar els processos d’envelliment actiu, i que el Departament 
de Treball, Benestar Social i Famílies no ha realitzar amb suficient antelació la 
redacció del nou concurs públic,

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. Publicar immediatament el nou concurs públic per a la recuperació de les ac-

tivitats gratuïtes a tots els Casals de la Gent Gran a Catalunya.
2. Fins que es produeixi la nova contractació, assegurar que es duguin a terme 

activitats gratuïtes als casals de la Gent Gran.
3. Comunicar als usuaris/àries dels casals de la gent gran, a les seves direccions 

i als alcaldes o alcaldesses de les ciutats afectades, els motius de la finalització del 
contracte, el calendari orientatiu de publicació i resolució del nou contracte i les ac-
tivitats gratuïtes que es recuperaran abans de la nova adjudicació.

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera del 
sistema sanitari públic
250-00077/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

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

Parlamentari 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 sobre 
la reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari públic de Catalunya, per tal 
que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Ple del Parlament va aprovar, el 17 de febrer del 2016, la Moció 2/XI del Par-

lament de Catalunya, sobre la política sanitària. En aquesta Moció s’instava al go-
vern, a un seguit de mesures per la millora de les llistes d’espera sanitàries. Entre 
d’altres el compliment de la Moció 83/IX que va aprovar el Parlament de Catalunya 
el 28 de març del 2012 i que a l’igual que la de l’any 2016 han estat reiteradament 
incomplertes pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

El gener del 2016 es va signar un Pla de Xoc Social entre l’aleshores JuntsxSi i 
la CUP, com a acord de Govern. Arribant a l’extrem de pactar una quantitat de més 
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de 90 milions d’euros per un Pla d’Abordatge urgent i reflexar en el pressupost del 
2017 menys de la meitat d’aquesta quantitat.

El mes de febrer de 2016 el Conseller de Salut, Antoni Comín, va anunciar un 
compromís de transparència en les llistes d’espera, mitjançant de la publicació se-
mestral de les llistes desglossades per centre i tipus d’intervenció a la web del Servei 
Català de la Salut amb format de dades obertes. A més, el Conseller de Salut també 
va explicar dos compromisos del Govern en relació amb les llistes d’espera, que eren 
la voluntat de complir els terminis, ja sigui de temps garantit o de referència, i que 
els criteris de priorització fossin objectius. En la mateixa compareixença, el Conse-
ller va explicar que, per tal de reduir les llistes d’espera, es posarien més professio-
nals, més quiròfans i es farien més proves diagnòstiques.

A més, el mes d’abril de 2016 el Departament de Salut va presentar el nou Pla 
integral per a la millora de les llistes d’espera sanitàries amb l’objectiu de millorar 
la gestió i reduir el temps i el nombre de persones que esperaven per ser diagnosti-
cades i operades a Catalunya. Un dels eixos principals d’aquest pla era l’augment de 
l’activitat per permetre reduir a la meitat el temps d’espera en proves diagnòstiques 
i en primeres visites a l’especialista, i reduir un 10% el nombre de pacients que es-
peraven per ser operats.

L’objectiu final del Govern el mes de febrer de 2016 era reduir, en un any, un 
10% el temps d’espera per a les intervencions quirúrgiques, i reduir un 50% el temps 
d’espera per a la fase diagnòstica i un 50% de les llistes de les visites amb un espe-
cialista, tal i com establia el Pla de Xoc de Salut.

Però, segons dades del Departament de Salut, les llistes d’espera per a una in-
tervenció quirúrgica s’han reduït un 0,6% a Catalunya durant el 2017 respecte a l’any 
anterior, tenint en compte que a desembre de 2017 els pacients en llista d’espera eren 
163.809 i el desembre de l’any 2016 eren 164.828 persones. A més, les proves diag-
nòstiques es van reduir un 22,5% en el mateix període, i les persones pendents de con-
sultes amb l’especialista han baixat un 19%, lluny del 50% establert en el Pla de Xoc.

El Govern no ha complert cap d’aquests compromisos i les úniques accions que 
s’han vist ha estat una gestió de les llistes d’espera, sesgada i parcial.

De manera periòdica els mitjans de comunicació recullen multitud de queixes 
que es manifesten al llarg del tot el territori sobre els temps que es triga per les visi-
tes a l’especialista, per les proves diagnostiques i per les intervencions quirúrgiques. 
Per exemple, a Lleida més de 20.500 pacients arriben a esperar fins a tres mesos per 
a una visita a l’especialista als hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria i als de la 
Seu, Tremp i Aran, i 9.545 pacients de la Catalunya Central estan en llista d’espera 
per operar-se, on l’any 2017 el temps d’espera mitjà dels pacients en les interven-
cions no garantides es va situar als 129 dies, una mica més de 4 mesos. A més, el 
mes de desembre els metges de Catalunya van denunciar retards d’entre 5 i 30 dies 
per a una visita programada al metge de capçalera, tot i que el màxim estipulat per 
Salut és de 48 hores.

La dades del 2017 manifesten un clar incompliment dels propis objectius que es 
va marcar la Conselleria de Salut.

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. Aprovar un Decret d’Accessibilitat al sistema de Salut, un Pla de Xoc de temps 

màxims garantits per tots els serveis sanitaris existents, per tal d’assegurar la quali-
tat i l’equitat de forma integral.

2. El decret ha de contemplar, entre d’altres, el que es va aprovar en la Moció 2/XI  
del Parlament de Catalunya, sobre la política sanitària, aprovada de 17 de febrer del 
2016: 
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a. Els terminis de referència passin a ser terminis màxims de garantia, i com a 
tals exigibles per part dels pacients.

b. Establir un termini màxim garantit de 48 hores per a l’atenció de les consultes 
programades d’atenció primària.

c. Establir un termini màxim garantit de 48 hores per tal que tota persona atesa 
en un servei d’urgències hospitalàries hagi completat tot el procés diagnòstic que 
condueix a la determinació de l’actuació pertinent, si alta, hospitalització, derivació 
o intervenció quirúrgica.

d. Establir el mecanisme de reclamació i obligació del Servei Català de la Sa-
lut de donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim garantit. En 
aquest supòsit, s’ha de proposar un altre centre on sí es pugui complir, prioritzant 
sempre els centres de gestió pública.

3. Establir les mesures necessàries perquè la llista d’espera sigui comptabilitzada 
des del moment en què el metge pren la decisió clínica de derivació, no des del dia 
en què s’ha programat efectivament.

4. Establir uns objectius clars, amb calendari, pressupost i formes d’execució per 
disminuir la bossa actual de llista d’espera tant en proves diagnostiques, visites a 
l’especialista, com proves quirúrgiques.

5. Establir un mecanisme d’avaluació i seguiment per detectar les excessives 
demores, les iniquitats territorials que es puguin produir i que permeti corregir-ho.

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de les 
polítiques de seguretat a Santa Coloma de Gramenet
250-00078/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat, Di-

mas Gragera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució sobre l’atenció a polítiques de seguretat i la dotació pressupotària 
corresponent a Santa Coloma de Gramenet, per tal que sigui substanciada davant la 
comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Entenem que és obligació de l’administració competent treballar per garantir el 

finançament de les polítiques de seguretat pública que demanden les administra-
cions i habitants del territori, i en aquesta línia traslladem un conjunt de actuacions 
i inversions per a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

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: 
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1. Destinar els recursos pressupostaris necessaris per tal d’incrementar el nom-
bre de bombers total per torn al parc de bombers de Santa Coloma de Gramenet 
amb l’objectiu d’incrementar la ràtio d’efectius per habitant a la ciutat.

2. Destinar els recursos pressupostaris necessaris per tal d’ampliar la plantilla de 
Mossos d’Esquadra destinats a Santa Coloma de Gramenet, atès que la ciutat comp-
ta amb una de les ràtios més baixes de l’entorn en termes de policia per habitant.

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, Dimas Gra-

gera Velaz, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les 
poblacions de cigonyes
250-00079/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, diputada, Javier Ri-

vas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre la mejora en la gestión de las poblaciones de cigüeñas, 
para que sea sustanciada ante la Comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposició de motius
Según los datos aportados por diversas asociaciones medioambientales como 

SEO/BirdLife, los hábitos migratorios de las cigüeñas blancas (Ciconia ciconia) es-
tán variando hacia una vida más sedentaria, limitando sus migraciones africanas y 
asentándose en el territorio, provocando un aumento considerable de su población, a 
causa de diversos factores como el incremento de la temperatura y la facilidad en la 
obtención de alimentos y provocando una problemática de deterioro de los edificios 
y de la seguridad de las personas.

La cigüeña blanca no es una especie en peligro de extinción, pero continua si-
endo una especie protegida por la legislación europea y por la catalana desde 2008.

Los recientes sucesos acaecidos en Lleida con la retirada de nidos y la fallida 
instalación de redes para impedir la nidificación en la Catedral Nova, la Iglesia de 
Sant Martí y de Santa Maria de Gardeny, han dado como resultado la intervención 
de los bomberos para el rescate de las aves y la muerte de algunos ejemplares.

Existen múltiples sistemas de control y alternativas para la nidificación y los des-
plazamientos (estructuras paralelas, plataformas metálicas, recortes en las copas de 
los árboles, aislamiento en los postes eléctricos, etc...).

El objetivo de la propuesta de resolución es la concienciación de estas problemá-
ticas, la necesidad de actuaciones por parte de la Administración para mejorar la 
gestión de las poblaciones de cigüeñas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
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1. Elaborar planes de control en la nidificación de las cigüeñas y protocolos de 
actuación.

2. Garantizar que los mecanismos de protección de los edificios sean respetuo-
sos con las cigüeñas.

3. Acondicionar zonas boscosas, adecuadamente preparadas, como alternativa 
para la nidificación de las cigüeñas.

4. Incrementar el control de los vertederos al aire libre.
5. Informar anualmente a esta comisión parlamentaria de las medidas adoptadas 

y los resultados obtenidos.

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, Javier Rivas Esca-

milla, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre la mobilitat i el transport ferroviari a 
Tarragona
250-00080/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Francisco Javier Domínguez Ser-

rano, 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 mobilitat i el transport ferroviari a la ciutat de Tarragona, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Ministeri de Foment ha confirmat l’entrada en servei aquest 2018 del tram de 

via ferroviària Vandellós-Tarragona de la línia València-Barcelona. Aquesta nova 
estructura tindrà uns efectes directes per als usuaris de l’estació de Tarragona.

Per una part es perdrà la possibilitat de viatjar en tren entre Tarragona, Cambrils 
i Salou i, per altra, es reduiran els trens entre Tarragona i les estacions d’Altafulla, 
Torredembarra i Sant Vicenç de Calders. També desapareixeran els trens Euromeds 
entre València i Barcelona que, amb la nova infraestructura en funcionament, pas-
saran per l’estació del Camp. Amb tot, la freqüència de trens entre Tarragona i Bar-
celona és previsible que disminueixi molt significativament.

Cal tenir present que el transport públic entre Tarragona i l’estació del Camp de 
Tarragona no és el desitjat, que no resulta econòmicament viable el transport en taxi 
i que existeixen serioses mancances per accedir amb vehicle privat per l’elevat cost 
de l’aparcament durant les estàncies que poden ser de llarga durada.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Planificar i assegurar la freqüència de trens necessària entre l’estació de Tar-

ragona ciutat i Barcelona per tal que els usuaris puguin comptar amb aquest servei i 
es garanteixi la sostenibilitat en el temps d’aquest transport públic.
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2. Garantir la conservació de les freqüències actuals de trens entre les estacions 
de Tarragona, Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç de Calders o que es millorin.

3. Garantir en tot moment un transport públic de qualitat i capacitat suficient en-
tre Cambrils, Salou i Tarragona una vegada desaparegui el servei ferroviari entre 
aquestes poblacions de manera coordinada amb la modificació ferroviària prevista.

4. Establir una connexió directa entre les estacions de Tarragona i del Camp de 
Tarragona i amb la freqüència necessària per tal que sigui confiable per als usuaris 
i, si escau, també amb l’estació d’autobusos de Tarragona.

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Francisco Javier Domínguez Serra-

no, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre el CAP Ocata, del Masnou
250-00081/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Jorge Soler González, 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 el Centre 
d’Atenció Primària d’Ocata, per tal que sigui substanciada davant la comissió que 
correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi del Masnou sempre ha destacat per la seva gran labor social i pro-

fessional en relació amb la prevenció i tractament de les malalties mentals. Fins i 
tot la societat civil ha demostrat un alt grau de compromís envers aquesta realitat 
social, destacant la labor, entre d’altres, de l’associació ESQUIMA (Associació de 
Familiars de Persones amb Malaltia Mental), de DISMA (Associació Pro-Dismi-
nuïts Psíquics del Masnou), o de la ja desapareguda Associació contra la Droga El 
Masnou, entitats totes elles que han prestat i presten un gran servei de suport a les 
persones afectades i a les seves famílies, així com de sensibilització de la població 
davant aquest fenomen.

Per descomptat, al marge de les entitats o societat civil, les institucions tenen el 
deure de destinar recursos públics per a la prevenció, el tractament i la reinserció 
social de les persones afectades, prestant-los tota l’assistència mèdica necessària i 
possible per superar la seva dependència en els casos de persones drogodependents. 
Dins d’aquesta obligació es troben els serveis d’atenció i seguiment de drogodepen-
dències «CAS», servei necessari per a facilitar la recuperació de les persones afec-
tades, i que el grup de Ciutadans recolza sense cap mena de dubte. Tots els serveis 
CAS de Catalunya han realitzat i realitzen una molt bona tasca assistencial.

De la mateixa forma, el Masnou s’ha caracteritzat per la protecció de les perso-
nes més vulnerables, els nens, tenint en compte aquesta premissa en diferents nor-
matives municipals. A manera d’exemple, l’ordenança municipal reguladora de les 
condicions d’exercici de l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de 
cànnabis i/o d’altres substàncies anàlogues, en el seu article 7 estableix la prohibició 
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d’obertura a menys de 100 metres de distància respecte a qualsevol establiment o sòl 
qualificat d’equipament educatiu.

Al Masnou els veïns han recollit signatures perquè l’emplaçament escollit pel 
Departament de Salut per a l’obertura del nou servei d’atenció i seguiment de dro-
godependències previst en el CAP Ocata no sembla el lloc idoni. Aquest servei com-
partiria espai amb serveis de psiquiatria infanto-juvenil i es prestaria just davant 
d’una guarderia infantil i a escassos metres de l’escola de primària «La Marinada». 
Entenem que focalitzar aquest servei en l’esmentat CAP, en el qual coincidirà amb 
les activitats ordinàries del propi CAP i amb població infantil, no sembla la solució 
més adequada, ni per als destinataris, ni per a la resta d’usuaris, siguin o no menors. 
A més de les signatures dels veïns, els regidors locals de diverses formacions han 
presentat mocions a l’Ajuntament per reconduir aquesta decisió.

Considerem com a positius i necessaris els serveis que es presten des dels cen-
tres d’atenció i seguiment a les drogodependències. Bastant mal fan les drogues als 
nostres joves i no tan joves, com per a no prestar-li tota l’assistència mèdica neces-
sària i possible per superar la seva dependència a substàncies tòxiques, oferint-los 
recursos públics per a això.

De fet, si hi ha espai disponible en el CAP Ocata per a nous serveis, com sem-
bla que és el cas, és més prioritari, per exemple, una consulta de pediatria, ja que 
aquest centre no en disposa, sense perjudici d’ampliar la cartera de serveis prestats 
per l’entitat Comunitat Terapèutica del Maresme que opera des de fa anys al mateix 
edifici, com podria ser un centre de dia per a pacients amb esquizofrènia compen-
sada, entre d’altres.

És necessari que tant el Departament de Salut, l’Ajuntament, la comunitat tera-
pèutica involucrada, així com els veïns de la zona propera al CAP, iniciïn un treball 
conjunt amb la finalitat de trobar la millor ubicació possible per al servei d’atenció i 
seguiment de drogodependències, amb la finalitat principal de mantenir aquest ser-
vei en la població del Masnou, però no en la ubicació inicialment prevista.

Actualment aquest servei ve prestant-se tant a Badalona com a Mataró, amb uni-
tat ambulatòria per als casos més necessaris, per la qual cosa l’ajornament de l’inici 
del servei no causa cap perjudici als usuaris. Més aviat al contrari, ja que trobar una 
ubicació idònia per a aquest servei redundarà sens dubte en una millor i més tran-
quil·la recepció del servei.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer i agrair als professionals del CAS i del CAP del Masnou la seva 

tasca assistencial.
2. Sol·licitar al Departament de Salut l’ajornament o suspensió del nou servei 

d’atenció i seguiment de drogodependències CAS al CAP d’Ocata.
3. Iniciar de forma urgent una taula de treball composta pel Departament de Sa-

lut, l’Ajuntament i entitats municipals amb la finalitat de trobar la millor ubicació, 
dins del terme municipal del Masnou, per a aquest servei.

4. Instar al Departament de Salut perquè estudiï la implantació, amb caràcter 
d’urgència, de nous serveis mèdics en el CAP Ocata, com poden ser els de pedia-
tria infantil o el servei d’urgències mèdiques, amb la finalitat d’homogeneïtzar, en 
la mesura del possible, els serveis que presten actualment els dos centres d’atenció 
primària existents en el municipi.

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Jorge Soler González, diputat, 

GP Cs



BOPC 38
15 de març de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 18

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’Observatori Català de la 
Justícia
250-00082/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, María Francisca Valle Fuentes, 

diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre el impulso del Observatori Català de la Justícia, para que sea sustanci-
ada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El buen funcionamiento de la Administración de Justicia es una reclamación 

social y una exigencia para la adecuada marcha de la economía. Es evidente la ne-
cesidad de actuación multivalente para profundizar en las reformas y cambios em-
prendidos en la Administración de Justicia.

L’Observatori Català de la Justícia es el foro de análisis, debate, participación y 
propuesta de actuaciones en materias relacionadas con la Administración de Justi-
cia. Este organismo se regula por el Decreto 197/2009, de 22 de diciembre.

Su objetivo es promover la comunicación y el intercambio entre operadores e 
instituciones implicadas en esta materia.

Entre otras funciones cumple las de analizar y hacer estudios sobre materias 
relacionadas con la Administración de Justicia, elaborar propuestas e impulsar ini-
ciativas de actuación coordinadas con diferentes administraciones, órganos y ope-
radores jurídicos con el fin de contribuir a la mejora de los servicios de la Admi-
nistración.

El Pleno debe reunirse como mínimo una vez al año, y la Comisión Permanente 
una vez cada seis meses.

La última vez que se reunió el Pleno fue en diciembre de 2014, y la Comisión 
Permanente en el año 2015.

Desde el año 2015 no se ha elaborado ningún informe de trabajo por parte del 
Pleno, ni se han reunido ni creado grupos de trabajo para elaborar propuestas de ac-
tuación en el ámbito de la Justicia.

Actualmente existe numerosa problemática relacionada con la Administración 
de Justicia; entre estos problemas cabe destacar las preocupantes cifras de procedi-
mientos vinculados a la crisis económica, el incremento en 2016 de denuncias pre-
sentadas por violencia de género, el alto nivel de entrada de asuntos en el conjunto 
de las distintas jurisdicciones, la no reducción de la tasa de litigiosidad y el incre-
mento de la tasa de congestión.

En consecuencia, desde nuestro ámbito, cabe impulsar todos aquellos medios y 
recursos que puedan contribuir a una mejora en la Administración de Justicia.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar la convocatoria del Observatorio Catalán de la Justicia para que se 

reúna dentro del presente periodo de sesiones, con el objetivo de crear nuevos gru-
pos de trabajo que elaboren propuestas de actuación en el ámbito de la Justicia.
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2. Se dé impulso a los grupos de trabajo «Los ciudadanos y la justicia», «El per-
sonal al servei de l’Administració de Justícia» y «Violencia machista», con la finali-
dad de actualizarlos y, en su caso, finalizarlos.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; María Francisca Valle Fuentes, 

diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’esquema ferroviari del Camp de 
Tarragona
250-00084/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada, Maialen 

Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre l’esquema ferroviari del Camp de Tarragona, per tal que 
sigui substanciada davant la comissió, amb el text següent: 

Exposició de motius
Después de 20 años sin un proyecto serio sobre el servicio ferroviario de la pro-

vincia de Tarragona, queda patente la descoordinación entre las 3 administraciones: 
Gobierno de España, Generalitat y Ayuntamientos.

La Generalitat no ha querido o no ha sabido gestionar un tema que afecta de ma-
nera directa a la ciudadanía, la economía y la conexión de nuestro territorio, permi-
tiendo que sus malas relaciones con el gobierno de España propiciadas por la deriva 
independentista, hayan dejado patente una falta total de responsabilidad política, en 
la que los intereses y problemas reales de los catalanes han quedado en un segundo 
plano.

Ahora seremos los ciudadanos los que vamos a sufrir las consecuencias directas 
de esa falta de voluntad, de elaborar un proyecto común coordinado con los diferen-
tes Ayuntamientos de las poblaciones afectadas.

Debido a las últimas noticias sobre la inminente puesta en funcionamiento de la 
variante Vandellòs-Camp de Tarragona del denominado Corredor del Mediterráneo, 
de las cuales se desprende que a partir del mes de Julio de 2018 quedará sin servi-
cio el tramo ferroviario entre Tarragona y Cambrils, con la consiguiente pérdida de 
movilidad entre estos municipios.

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

Proposta de resolució
1. Instar a la Generalitat de Catalunya a iniciar las negociaciones necesa-rias con 

los Ayuntamientos de Salou y Cambrils, para que en el menor plazo posible se cono-
zca su posicionamiento en relación con el proyecto denominado Tren-Tram o sobre 
cualquier otro proyecto que solucione la clara pérdida de conexión entre los muni-
cipios afectados. El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona aprobado por la 
propia Generalitat, distingue claramente entre la «desafectació ferroviaria» para el 
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tramo l’Hospitalet de l’Infant-Cambrils, del «condicionament a tren-tramvia» para 
el tramo Cambrils-Port-Aventura.

2. Instar a la Generalitat de Catalunya a la elaboración de un PAT (Plan Alterna-
tivo de Transporte), para que dicha desconexión repercuta en lo míni-mo posible a 
los ciudadanos afectados, mientras no se aprueba un proyecto definitivo.

3. Instar a la Generalitat a elaborar un plan exhaustivo que informe a los Ayun-
tamientos afectados de la situación actual, las consecuencias en cuanto a movilidad 
y las soluciones y servicios que se pondrán a su disposición, para que esta situación 
les afecte de la menor manera posible.

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, Maialen Fernández 

Cabezas, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’Àrea d’Avaluació Econòmica de 
Polítiques Públiques
250-00085/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Antonio Espinosa Cerrato, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’Àrea 
d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques, per tal que sigui substanciada da-
vant la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
La ciutadania té dret a conèixer com es gestionen els seus diners i a col·laborar 

en la millora de la qualitat de serveis tan essencials com l’educació, la sanitat o els 
transports.

Tanmateix, els ciutadans segueixen sense tenir les eines necessàries per jutjar 
l’eficiència dels serveis públics que es financen amb els seus impostos i els criteris 
utilitzats per invertir els diners de tots. Ni tan sols els diputats disposen d’una eina 
d’aquestes característiques.

Alhora, són constants els casos i exemples en què es posa de manifest una gestió 
ineficaç que suposa pèrdues milionàries per a les arques públiques.

En qualsevol sistema democràtic modern és un imperatiu que es garanteixin la 
sostenibilitat dels seus recursos i la coherència de les polítiques públiques, al marge 
de qui governi a cada moment.

Cal, per tant, establir o potenciar un organisme, la funció del qual sigui la d’ela-
borar informes per afavorir l’ús racional dels fons públics i tingui competències per 
avaluar l’eficàcia i el cost-benefici de les polítiques i els programes que impliquin 
una despesa pública.

L’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques, dependent del Departa-
ment de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda te atribuïdes aquestes compe-
tències.



BOPC 38
15 de març de 2018

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball 21 

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: 
Establir que els informes de l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públi-

ques per a les polítiques i els programes que impliquin una despesa pública superior 
a un milió d’euros per a l’Administració de la Generalitat tinguin caràcter preceptiu 
i previ a la presa de l’acord de despesa o inversió.

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Antonio Espinosa Cerrato, diputat,  

GP Cs

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
els atemptats del 17 i el 18 d’agost de 2017
252-00002/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, SP CUP-CC

Reg. 1724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 

del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació 
d’una comissió d’investigació sobre els atemptats ocorreguts els dies 17 i 18 d’agost 
del 2017 a Catalunya.

Exposició de motius
Els dies 17 i 18 d’agost Catalunya va sofrir uns dels fets més greus i dolorosos de 

la seva recent història al produir-se els atemptats a Barcelona i Cambrils.
El 17 d’agost un atropellament massiu i deliberat a la Rambla de Barcelona va 

causar la mort de 15 persones de molt diverses nacionalitats. Majoritàriament van 
morir com a conseqüència directa de l’atropellament i una persona ho va ser apu-
nyalada a mans del perpetrador durant la seva fugida. Més de 100 persones van 
resultar ferides de diversa consideració, entre els quals diversos agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra.

L’atemptat fou reivindicat per Estat Islàmic i liderat, segons indiquen fins ara les 
investigacions, per Abdelbaki Es Satty l’Imam de Ripoll.

Però aquest atemptat forma part de diversos fets ocorreguts abans i després.
El dia abans, hi va haver una explosió a Alcanar; i la matinada del 18 d’agost, 

unes hores després de l’atemptat de la Rambla, hi ha un nou atemptat a Cambrils.
A Alcanar dues persones van morir i setze van resultar ferides després d’esfon-

drar-se una casa, entre els quals efectius del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de 
Bombers, on posteriorment es van trobar més d’un centenar de bombones de butà i 
diverses restes d’algun tipus d’explosiu, presumptament.

A Cambrils, la matinada del 18 d’agost, una dona va morir en mans d’un dels 
ocupants d’un vehicle que va saltar-se un control policial. En un tiroteig posterior 
van morir els cinc ocupants, els quals duien cinturons amb explosius falsos i anaven 
armats amb una destral i ganivets.
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Finalment, el dia 21 d’agost a la població de Subirats agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra van abatre a trets el presumpte autor de l’atemptat de Barcelona, Younes 
Abouyaaqoub, el qual portava un cinturó amb explosius falsos.

Arran de tots aquests fets es van produir diverses detencions, inicialment quatre 
persones, tres a Ripoll i una a Alcanar, així com 3 persones més a França relaciona-
des amb un dels presumptes autors (dia 20/02/18)

Tots aquests fets han estat envoltats de polèmica sobre la pròpia autoria, les dife-
rents línies d’investigació, i la participació dels cossos de seguretat i d’intel·ligència 
amb versions contraposades que no han permès fins ara tenir la certesa dels fets, 
l’autoria i la responsabilitat darrera d’aquest fet.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució se-
güent: 

Proposta de resolució
Primer. Crear una comissió d’investigació sobre els atemptats a Catalunya dels 

passats 17 i 18 d’agost del 2017 a Catalunya.
Segon. La comissió d’investigació té com objecte i abast l’anàlisi i investigació 

dels fets ocorreguts els dies 17 i 18 d’agost de 2017 a Catalunya, les seves causes, 
antecedents, implicacions, participació, perpetració i conseqüències.

Tercer. Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a) Descripció i documentació dels fets ocorreguts els passats dies 17 i 18 d’agost 

a Catalunya i els antecedents que els van generar i/o possibilitar la seva perpetració.
b) Anàlisi sobre la participació, preparació, perpetració i implicacions en la con-

figuració i perpetració dels atemptats.
c) Estudi de les diferents línies d’investigació efectuades pels cossos de seguretat 

i d’intel·ligència, tant de l’Estat Espanyol com a nivell internacional.
d) Danys i conseqüències sobre les persones i els béns.
e) Anàlisi de les possibles responsabilitats.
f) Anàlisi del context geopolític internacional i les lògiques de guerra global.
g) Anàlisi dels mecanismes institucionals de resposta als atemptats.
h) Anàlisi de l’actuació del nostre sistema socio-educatiu en els autors de l’atemp-

tat i el seu entorn
Quart. La comissió d’investigació podrà incorporar especialistes en un nombre 

no superior al dels diputats membres de la comissió.

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat; Sergi Sabrià i Benito, portaveu GP ERC; 

Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP CUP-CC; GP JXCAT

Reg. 1545; 1547 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.03.2018

Reg. 1545

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 76.4 del 
Reglament del Parlament, comunica que la diputada Maria Sirvent Escrig d’aquest 
grup parlamentari ha estat designada per a formar part de la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 5 de març de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC 

Reg. 1547

A la Mesa del Parlament
Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 76.4 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputats que es relacionen a continuació d’aquest grup parlamentari han estat 
designats per a formar part de la Diputació Permanent: 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull
Josep Costa i Rosselló
Lluís Guinó i Subirós
Josep Rull i Andreu
Jordi Sànchez i Picanyol
Jordi Turull i Negre

Palau del Parlament, 5 de març de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió del Reglament
410-00001/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 1548 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.03.2018

A la Mesa del Parlament
Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 48 i 61del Reglament del Parlament, co-
munica que els diputats i diputades que es relacionen a continuació, conjuntament 
amb els membres de la Mesa dels nostre grup parlamentari Josep Costa i Rosselló i 
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Eusebi Campdepadrós i Pucurull, han estat designats membres de la Comissió del 
Reglament: 

Elsa Artadi i Vila
Gemma Geis i Carreras
Lluís Guinó i Subirós

Palau del Parlament, 5 de març de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat
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