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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40.

Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03.

Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es concedeix
un ajut macrofinancer addicional a Ucraïna
295-00012/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 del Reglament, l’Acord 1/XI, de
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es
modifiquen les directives 2009/65/CE i 2011/61/UE del Parlament
Europeu i del Consell, pel que fa a la distribució transfronterera de
fons d’inversió col·lectiva
295-00013/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 del Reglament, l’Acord 1/XI, de
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica
la Directiva 2014/65/UE, relativa als mercats d’instruments financers
295-00014/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 del Reglament, l’Acord 1/XI, de
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la facilitació
de la distribució transfronterera de fons d’inversió col·lectiva i pel
qual es modifiquen els reglaments (UE) 345/2013 i (UE) 346/2013
295-00015/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 del Reglament, l’Acord 1/XI, de
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als proveïdors
europeus de serveis de finançament participatiu (PSFP) per a
empreses
295-00016/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 del Reglament, l’Acord 1/XI, de
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’exigència de transparència i
responsabilitat institucional al president del Parlament en l’exercici
de les seves funcions
250-00086/12
RETIRADA

Retirada en la sessió de la Junta de Portaveus, tinguda el 23.03.2018.

2.10.25. Propostes de resolució
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular
202-00005/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 1927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, presidenta del grupo parlamentario de Ciutadans, Carlos
Carrizosa Torres, portavoz del grupo parlamentario de Ciutadans y Sonia Sierra Infante, diputada del grupo parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley:
Proposición de Ley de gratuidad de los libros de texto y el material
curricular de Cataluña
Antecedentes

La Constitución Española establece en su artículo 27.4 que: «La enseñanza básica es obligatoria y gratuita». La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
recoge en el artículo 4.1 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas
las personas y define en el artículo 3.3 que la educación primaria y la educación secundaria constituyen la educación básica.
La disposición adicional cuarta de la mencionada Ley Orgánica señala, con respecto a los libros de texto, que corresponde a los órganos de coordinación didáctica
de los centros públicos, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas, que deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades
del alumnado y al currículo aprobado por cada Administración Educativa.
El artículo 88.2 de la Ley Orgánica 3/2006 establece que las Administraciones
Educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la
gratuidad de la enseñanza básica. La mayoría de los países del entorno europeo y
numerosas Comunidades Autónomas han dispuesto diferentes sistemas para hacer
efectiva la gratuidad de los libros de texto. Las Asociaciones de madres y padres
han venido reclamando sistemáticamente en los últimos años la gratuidad de los libros de texto.
La Ley de 12/2009 de 10 de Julio de Educación de Catalunya establece en su artículo 5 que, son enseñanzas obligatorias, gratuitas y universales, la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. En ese mismo sentido la Ley de Educación de Catalunya, en el artículo 50 establece que la Administración educativa debe
garantizar los recursos públicos para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas
obligatorias y de las declaradas gratuitas.
La Ley de Educación de Catalunya entre los principios que rigen la gestión de los
recursos económicos del sistema educativo está el principio de suficiencia y estabilidad presupuestaria, por el cual la Generalidad debe dotar al sistema educativo de los
recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia económica derivada
de la gratuidad de las enseñanzas a las que se refiere el artículo 5.2, establecidos en
la programación educativa, y para alcanzar sus objetivos.
A pesar de los claros mandatos normativos expuestos, recientes informes
como los realizados por la ONG Save the Children o los resultados de las pruebas
PISA han puesto de manifiesto que en Cataluña existe una clara correlación entre
3.01.02. Proposicions de llei
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el nivel socioeconómico de las familias y el mayor grado de éxito o fracaso escolar
de sus hijos, evidenciándose así el fracaso de los sucesivos responsables públicos en
conseguir la máxima igualdad de oportunidades a través de la educación. Por ello,
es un deber de los poderes públicos evitar que la desigualdad económica se extienda
y se transmita de padres a hijo, comportando una auténtica barrera de integración
y cohesión social.
Esta brecha social constatada es en parte debida a las graves dificultades a las
que se enfrentan las familias más necesitadas para la adquisición de los necesarios
libros de texto, material escolar imprescindible para garantizar el efectivo acceso y
desarrollo del derecho a la educación.
Proposición de Ley de gratuidad de los libros de texto y el material
curricular de Cataluña
Exposición de motivos

El derecho de todos a la educación está consagrado como derecho fundamental
en el artículo 27.1 de la Constitución española, añadiendo taxativamente su número
cuatro que «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita» y asigna a los poderes públicos la obligación de garantizarlo.
En idéntico sentido, el Estatuto de Autonomía de Cataluña prevé en su artículo
21 que «todas las personas tienen derecho a una educación de calidad y a acceder a
la misma en condiciones de igualdad, estableciéndose que la enseñanza es gratuita
en todas las etapas obligatorias y en los demás niveles que se establezcan por ley.»
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 4.1
que «la enseñanza básica [...] es obligatoria y gratuita para todas las personas» y en
su artículo 3.3 precisa que «la educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación básica».
Finalmente, el artículo 88.2 de la citada Ley Orgánica de Educación establece
que «las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito». Partiendo del marco normativo expuesto, la Comunidad ... pretende, mediante la presente
Ley, profundizar en la efectiva gratuidad de la enseñanza básica, sintiéndose interpelada por el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna cuando afirma que corresponde
a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad del individuo
sea real y efectiva y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Una educación básica plenamente gratuita constituye un instrumento indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.
A favor de un concepto amplio de gratuidad de la enseñanza básica que englobe
los libros de texto se han pronunciado ya instancias tan relevantes como el Consejo
Escolar del Estado en su Informe del curso 1998-1999 y en su propuesta de mayo
de 2014, el Congreso de los Diputados mediante proposición no de ley aprobada en
septiembre de 2013, el Defensor del Pueblo en su Estudio sobre la gratuidad de los
libros de texto de octubre de 2013.
A nivel internacional el Foro de la UNESCO sobre Open Couseware (OCW)
acuñó el término Recursos Educativos Abiertos (REA), Open Educational Resources (OER), que tienen como propósito la creación y reutilización de recursos que
puedan adquirirse o encontrarse a través de Internet. Este tipo de recursos tienen
menores tiempos de producción y edición, ahorrando costes de publicación. Además, permiten transformar la práctica educativa y personalizar el aprendizaje, que
será activo y significativo.
El esfuerzo realizado por las Instituciones educativas en la conectividad de los
centros educativos permite, además, que los centros puedan optar por este tipo de
recurso educativo.
Habilitada la Comunidad Autónoma de Cataluña por los títulos competenciales
en materia educativa consagrados en el artículo 21 de su Estatuto de Autonomía, se
3.01.02. Proposicions de llei
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dicta la presente Ley de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular
cuyo articulado se estructura en cuatro Capítulos, implantando un sistema de alcance universal que sustituye y supera el carácter limitado de las políticas públicas desarrolladas hasta la fecha en este ámbito.
Esta Ley define un modelo de financiación pública del libro de texto y material
curricular que se desarrollará mediante la creación de un banco de libros en cada
centro escolar y la puesta en marcha de un sistema de préstamo, de manera que la
gestión y supervisión del sistema en cada centro correrá a cargo de una comisión
dependiente del Consejo Escolar y en global de una Comisión de Seguimiento dependiente de la Administración.
El Capítulo I, «Disposiciones generales», garantiza la gratuidad de los libros de
texto y el material curricular en la enseñanza básica y opta, para materializar este
derecho, por un sistema de préstamo frente al de ayudas económicas directas. Dicha opción se basa, en primer término, en la consideración de que ofrece una mayor
eficiencia en términos económicos por cuanto permite atender a un número proporcionalmente mayor de beneficiarios con un coste medio por alumno más reducido.
A mayor abundamiento, el sistema de préstamo responde a principios de indudable valor social como el de uso responsable de los bienes o el de respeto a un
medio ambiente sostenible que se recogen en el artículo 2 de la norma y exige, necesariamente, para su éxito un alto grado de implicación de todos los miembros de
la comunidad educativa, configurándose como un fenómeno de compromiso social
activo.
El Capítulo II, «De los libros de texto y el material curricular», los define legalmente, respeta su elección por los centros en concordancia con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica de Educación, fija un período mínimo de vigencia
indispensable para la viabilidad del sistema y se ocupa de su régimen de propiedad
y uso.
El Capítulo III, «Voluntariedad, seguimiento y gestión del sistema de préstamo»,
aparte de configurar la adhesión al sistema como gratuita, establece mecanismos de
seguimiento inspirados en el principio de transparencia y atribuye la gestión del sistema a los centros docentes reforzando así su autonomía.
El Capítulo IV de la Ley, bajo la rúbrica «De la financiación del sistema de préstamo», prevé los mecanismos de financiación para garantizar su aplicación efectiva
y evitar que sea meramente retórica o programática.
De la parte final destacar, como elemento fundamental, el calendario y los criterios de implantación, objeto de la Disposición Final Segunda.
La Ley, además de suponer un apoyo económico para las familias, pretende educar al alumnado desde el ámbito escolar y familiar en la importancia de cuidar el
material escolar y valorar la inversión realizada en su educación, fomentando prácticas de equidad y valores de corresponsabilidad, solidaridad y desarrollo sostenible, y
en el cuidado de un bien colectivo como son los libros de texto y el material escolar.
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La presente Ley tiene por objeto garantizar la gratuidad de los libros de texto y
el material curricular a todos los alumnos que cursen las enseñanzas de Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y los Programas de Formación e Inserción en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad
Autónoma de Cataluña, incluyendo los alumnos escolarizados en centros sostenidos
con fondos públicos de educación especial.
Artículo 2. Sistema de préstamo. Finalidad y principios inspiradores

1. La gratuidad de los libros de texto y el material curricular garantizada por
esta Ley se hará efectiva mediante un sistema de préstamo en el que la propiedad
3.01.02. Proposicions de llei
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de aquéllos corresponderá a la Administración educativa de la Generalitat de Cataluña, que los pondrá a disposición de los centros docentes para su uso gratuito por
el alumnado.
2. El sistema de préstamo de libros de texto y material curricular tiene como
finalidad primordial profundizar en la consecución del objetivo de gratuidad de la
enseñanza básica y obligatoria y en su aplicación se atenderá al principio de máxima
eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
3. El desarrollo del sistema de préstamo responderá, además, a los siguientes
principios inspiradores:
a) Fomento en el alumnado de actitudes de respeto, compromiso, solidaridad y
corresponsabilidad.
b) Refuerzo de la autonomía de los centros docentes.
c) Profundización en los mecanismos de colaboración entre las familias y los
centros docentes.
d) Promoción en la comunidad educativa de actitudes y valores de uso responsable de los bienes orientados a prácticas respetuosas con un medio ambiente sostenible.
e) Reconocimiento del papel activo del alumnado en su propio proceso de aprendizaje y contribución en la creación de entornos de aprendizaje más eficaces.
4. La Generalitat de Cataluña financiará, en los términos regulados en el Capítulo IV de esta Ley, la adquisición de los libros de texto y el material curricular necesarios para el funcionamiento del sistema de préstamo, así como las necesidades de
su reposición derivadas del vencimiento de su período de vigencia, de su obsolescencia, de la imposibilidad de su reutilización en los supuestos excepcionales legalmente tasados o de su pérdida o deterioro no imputables al alumnado o a terceros,
en los términos fijados legal y reglamentariamente.
Capítulo II. De los libros de texto y el material curricular
Artículo 3. Concepto de libro de texto y material curricular

I. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por libro de texto el material de
carácter duradero y autosuficiente destinado a ser utilizado por el alumnado y que
desarrolle de forma completa el currículo establecida por la normativa aplicable
para cada área, materia, módulo o ámbito que en cada curso, ciclo o etapa educativa
corresponda.
2. El libro de texto podrá estar editado en formato impreso o digital.
3. El libro de texto en formato impresa no podrán contener apartados destinados al trabajo personal del alumnado que impliquen su manipulación, ni espacios
expresamente previstos para que en ellos se pueda escribir o dibujar, excepto en las
destinadas a los cursos primero y segundo de Educación Primaria y a los alumnos
con necesidades educativas especiales para las que se preverá reglamentariamente
su renovación anual.
4. En los centros en los que se haya optado por el libro de texto en formato digital, se entenderá incluido dentro del sistema de préstamo del acceso a las plataformas digitales donde los centras pongan a disposición. de los alumnos los libros de
texto, que no podrán contener elementos que precisen licencias de terceros para su
uso o acceso a los contenidos.
Los libros de texto en formato digital que estén disponibles en línea, deben permitir su descarga bien en un ordenador personal o en un dispositivo electrónico con
funcionalidades similares como las tabletas electrónicas de forma que permita que el
alumnado pueda disponer de la información contenida en ellos sin necesidad de conexión a redes de comunicación para el desarrollo de las actividades contenidas en él.
5. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por material curricular los recursos didácticos, realizados en cualquier medio o soporte y sean o no de elabora3.01.02. Proposicions de llei
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ción propia, necesarios para el desarrollo de una materia, área o módulo en toda lo
que dispone la normativa vigente sobre el currículo de la Comunidad Autónoma de
Cataluña o para las adaptaciones curriculares del alumnado con necesidades educativas especiales; así como cualquier material que pueda ser exigido a los alumnos.
Los recursos didácticos que integran el material curricular deberán ser reutilizables, con la excepción prevista en el número 3 de este artículo y respetarán, en todo
caso, las disposiciones vigentes en materia de propiedad intelectual.
Artículo 4. Elección y vigencia de los libros de texto

1. La elección de los libros de texto corresponde a cada centro docente y se realizará con arreglo al procedimiento establecido y en el marco de la libertad de expresión y de cátedra consagrados en la Constitución.
2. Las ediciones elegidas no podrán ser sustituidas durante un período mínimo
de cuatro cursos escolares, salvo en situaciones excepcionales debidamente justificadas y conforme a la normativa aplicable.
3. Los centros educativos, en virtud de su autonomía, podrán alargar la vida útil
de los libros de texto y materiales curriculares que estén en buen estado con la finalidad de racionalizar el gasto público, atendiendo a criterios de corresponsabilidad
y sostenibilidad.
Artículo 5. Régimen de propiedad y uso

1. La propiedad de los libros de texto y el material curricular que constituyen el
soporte necesario para el funcionamiento del sistema de préstamo regulado en esta
Ley corresponderá a la Administración educativa, con cesión a los centros docentes,
por la adquisición de los mismos, a través del procedimiento reglamentariamente
establecido, o bien por aportaciones recibidas de terceros. La Administración educativa de la Generalitat de Cataluña cederá el uso de los mismos a los centros para que
puedan prestarlos a los alumnos según lo previsto en la normativa de patrimonio de
las Administraciones Públicas. Los libros de texto y material curricular permanecerán en el centro escolar una vez acabado cada curso escolar donde el alumnado
haya cursado las enseñanzas.
2. El alumnado adherido al sistema de préstamo estará obligado a hacer un uso
adecuado y responsable de los libros de texto y el material curricular prestados y a
reintegrarlos al centro docente en buen estado de conservación, una vez finalizado el
correspondiente curso escolar o en el momento de causar baja en el centro.
3. Los centros incorporarán en su Reglamento de Régimen Interno las normas
de utilización y conservación de los libros de texto y el material curricular puestos a
disposición del alumnado. La pérdida o el deterioro por el alumno de los libros o el
material prestado, cuando sea negligente a juicio de la Comisión prevista en el artículo 8, dará lugar a la adopción de las medidas pertinentes para exigir las responsabilidades a que hubiera lugar, de acuerdo con la normativa reguladora de la convivencia
en los centros docentes de la Generalitat de Cataluña y el Reglamento de Régimen
Interno, quedando obligado el alumno, en todo caso, a la reposición de los mismos.
Capítulo III. Voluntariedad, seguimiento y gestión del sistema de préstamo
Artículo 6. Voluntariedad del sistema de préstamo

1. La participación en el sistema de préstamo de libros de texto y material curricular regulado en la presente Ley es voluntaria, debiendo los representantes legales
de los alumnos incluidas en su ámbito de aplicación manifestar expresamente. en
la forma y plazos que se determinen reglamentariamente, su voluntad de participar
en el sistema.
2. Los centros concertados deberán manifestar de manera voluntaria y expresa su
voluntad de incorporarse al sistema de préstamos, asumiendo las obligaciones inherentes al mismo de acuerdo con lo previsto en esta Ley y sus normas de desarrollo.
3.01.02. Proposicions de llei
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3. Con carácter previo a la adhesión al sistema de préstamo, se proporcionará a
los representantes legales de los alumnos, información suficiente de sus aspectos
esenciales y, en especial, de los derechos y deberes que para el alumnado y para
ellas mismos implique su participación.
Artículo 7. Seguimiento del sistema de préstamo

1. Para el seguimiento y evaluación del sistema de préstamo de libros de texto
y material curricular, se constituirá una Comisión de Seguimiento presidida por el
titular del órgano administrativo del Departamento competente en materia de educación que tenga atribuida esta materia. El régimen jurídico y la composición de
esta Comisión se determinarán reglamentariamente en atención a criterios que objetivamente garanticen en todo momento una representación plural de la comunidad
educativa.
La Comisión de Seguimiento colaborará e informará de los desarrollos reglamentarios y las modificaciones ulteriores de esta Ley.
2. La Comisión de Seguimiento elaborará, a la conclusión de cada curso escolar,
un informe anual que, como contenido mínimo, deberá reflejar: la asignación presupuestaria destinada al sistema de préstamo y una memoria estadística que refleje el
número de alumnos adheridos al sistema y los libros de texto y el material curricular
adquiridos en cada curso con desglose de los que lo hayan sido por vencimiento de
su plazo de vigencia o por necesidades de reposición.
3. El informe anual de la Comisión de Seguimiento se hará público para el conocimiento de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general, por los medios
y en los plazos que se determinen reglamentariamente y será remitido a la Cámara
de la Comunidad, dentro de los tres meses siguientes a la conclusión de cada curso
escolar.
Capítulo IV. De la financiación del sistema de préstamo
Artículo 9. Financiación y aplicación de las posibles diferencias entre la
aportación de la Administración y el importe de los libros de texto y el
material curricular

1. De conformidad con el principio de suficiencia presupuestaria, la Ley de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña incluirá en cada ejercicio presupuestario
las partidas económicas necesarias para la financiación del sistema de préstamo de
libros de texto y material curricular objeto de la presente Ley, de acuerdo con las
fórmulas que reglamentariamente se establezcan.
2. El importe mínimo a aportar por la Generalitat de Cataluña en cada curso escolar se determinará anualmente por ésta y se basará en una cantidad por alumno
adherido al sistema de préstamo que se fijará en razón de la etapa de enseñanza en
la que se haya de aplicar el sistema y de acuerdo con el coste real de los libros de
uso más común.
3. La Administración educativa comunicará a los centros docentes el importe
asignado con tiempo suficiente para que la selección de los libros y el material curricular no supere las cantidades máximas establecidas.
4. Para el alumnado con necesidades educativas especiales, diagnosticado como
tal, que esté cursando las enseñanzas objeto de esta Ley, en centros sostenidos con
fondos públicos y que en lugar de libro de texto utilice un material curricular adaptado a sus necesidades individuales, se asignará la dotación anual que se determine
para la adquisición de dicho material.
5. Cuando la cuantía de la aportación total realizada por la Administración a un
centro docente sea superior al importe total de los libros de texto y el material curricular, la diferencia deberá permanecer como fondo de reserva para imprevistos e
incidencias relacionados con la adquisición de libros de texto o gastos de material
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curricular, la cual deberá ingresarse en una cuenta separada identificada a tales efectos y fácilmente auditable.
6. La gratuidad deberá cubrir todos los requerimientos necesarios para garantizar el derecho básico a la educación de todos los alumnos, sin perjuicio de que los
centros puedan solicitar gastos extra de manera voluntaria que sean razonables y estén debida y objetivamente justificados. En cualquier caso, el importe de estos gastos no podrá suponer una barrera de acceso al centro para ningún alumno.
Disposición adicional primera. Actuaciones de la Inspección educativa

La Inspección educativa supervisará el correcto desarrollo del sistema de préstamo y las medidas previstas en esta Ley en los centros educativos sostenidos con
fondos públicos.
Disposición adicional segunda. Centros Públicos de Educación Especial

Reglamentariamente se atenderá a las particularidades que presente la aplicación
de la presente Ley a los alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Especial, bajo el mismo principio de gratuidad y el principio de
suficiencia presupuestaria mediante asignaciones presupuestarias acordes a la naturaleza de los libros empleados.
Disposición derogatoria única

Quedan derogadas, a la entrada en vigor de la presente Ley, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma.
Disposición final primera. Habilitación normativa

Se habilita y mandata al Govern de la Generalitat para que, en el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de esta Ley, dicte cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo y aplicación.
Disposición final segunda. Calendario y criterios de implantación

La implantación del sistema de préstamo de libros de texto y material curricular se desarrollará reglamentariamente, con sujeción, en todo caso, a las siguientes
normas y plazos:
1.a. Durante el curso 2018-2019 se adoptarán todas las medidas normativas, organizativas o de cualquier otra índole que se determinen y resulten necesarias para
la efectiva aplicación del sistema de préstamo a partir del curso 2019-2020.
En particular, se realizarán campañas de comunicación institucional por parte
del Departamento de Enseñanza, así como acciones específicas de comunicación y
concienciación por parte de los centros docentes con el objetivo de transmitir a la
comunidad educativa los aspectos esenciales de funcionamiento del sistema de préstamo, con especial atención a su calendario de implantación.
Para los alumnos matriculados en cada curso escolar en las etapas recogidas en
esta Ley, será requisito necesario para beneficiarse del sistema de préstamo en el
curso siguiente, el haber aportado a los respectivos centros, en un adecuado estado
de conservación y en las condiciones que se fijen reglamentariamente, los libros de
texto utilizados durante el curso académico anterior.
Reglamentariamente se determinarán los supuestos exceptuados de este requisito entre los que se incluirán necesariamente los alumnos matriculados en los cursos
1º y 2º de Primaria, los alumnos escolarizados en centros públicos de educación especial y los beneficiarios del sistema de préstamo de libros de texto y material curricular destinado a alumnos en situación de desventaja socioeconómica.
2.a. La Generalitat de Cataluña financiará la adquisición de los libros de texto y
el material curricular necesarios para la puesta en marcha del sistema de préstamo,
una vez descontados los ya aportados por los representantes legales de los alumnos.
3.01.02. Proposicions de llei
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El sistema de préstamo comenzará a funcionar de forma efectiva en el curso 20182019 en todo el ámbito de aplicación de la Ley delimitado en su artículo primero.
Disposición final tercera. Entrada en vigor

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Generalitat de Cataluña, excepto las medidas que impliquen un aumento de
los créditos o una disminución de los ingresos en relación con el presupuesto vigente, que no entraran en vigor, en la parte que comporte afectación presupuestaria,
hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor.
Palacio del Parlamento, 16 de marzo de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia
Sierra Infante, diputada, GP Cs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’impuls del projecte de tren tramvia al
Camp de Tarragona
250-00087/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 1789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat, Yolanda
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 Parlament,
presenten la Proposta de resolució sobre l’impuls del projecte del Tren-Tamvia al
Camp de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent,
amb el text següent:
Exposició de motius

A mitjans del 2018 està previst inaugurar la variant amb doble via del Corredor
Mediterrani que permetria substituir la última via única existent entre Barcelona i
València. Aquesta nova variant allunyada dels nuclis urbans afavorirà el transport
de mercaderies i de passatgers de llarg recorregut, però no millorarà el transport de
rodalies, degut a la pèrdua de les importants estacions cèntriques de Salou i Cambrils.
La nova variant estrenarà una nova estació a l’Hospitalet de l’Infant a 1km de
l’actual i una nova estació a Cambrils Nord, al costat de l’autopista i a 2km de l’actual. Salou es quedaria sense estació, només amb la de Port d’Aventura al seu terme
municipal, a 2 km del centre. Mont-Roig del Camp també es quedaria sense estació.
La nova variant provocaria per tant el desmantellament integral del sistema ferroviari actual entre les estacions de Port Aventura, Salou, Cambrils, Mont-roig del
Camp i l’Hospitalet de l’Infant provocant, per tant, una suspensió definitiva del servei de rodalies. Aquest desmantellament ha estat reconegut recentment per part del
Ministeri de Foment a preguntes d’En Comú Podem. A Catalunya no existeixen
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fins ara precedents d’Ajuntaments que hagin sol·licitat el desmantellament ferroviari
integral en comptes de reclamar una integració urbanística d’aquest servei públic.
En cas que es produís el desmantellament de l’actual via, desapareixerien les
estacions urbanes de Salou i Cambrils que transporten anualment més de 675.000
viatgers. L’estació de Salou ha estat, malgrat del servei deficient, una de les 20 estacions regionals més utilitzades a l’Estat espanyol. El desmantellament provocaria
greus efectes sobre els i les usuàries del transport públic, allunyat enormement les
estacions de Salou i Cambrils dels nuclis urbans, provocant la pèrdua de connexió
ferroviària entre Cambrils i Salou i dels centres d’aquestes localitats amb Tarragona
i Port Aventura i convertint l’estació de Port Aventura en un cul de sac.
Des de les entitats en defensa del transport públic en el Camp de Tarragona s’ha
defensat des de fa temps fer compatible el bo servei de transport públic i l’eliminació
de barreres arquitectòniques la reconversió d’aquest tram en un tren-tramvia permetent la permeabilitat urbana, noves estacions i la intensificació de l’ús del transport
públic.
La Generalitat ha donat el seu vistiplau a aquesta proposta a través de diferents
documents oficials, estudis i projectes, com el Pla Territorial del Camp de Tarragona. Alhora, considerem que el desmantellament ferroviari incompleix la llei catalana
de mobilitat i el Consell Català de la Mobilitat no n’ha estat informat dels canvis en
el corredor mediterrani.
Malgrat els Ajuntaments de Salou i Cambrils manifesten el seu suport formal al
Tren-Tramvia, però, la viabilitat d’aquest transport públic quedarà fortament condicionada per la política de desmantellament integral de les vies impedint un trivialització progressiva del servei i doblant el preu de la infraestructura.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya Insta al Govern de la Generalitat a:
1. Reclamar el traspàs de la línia ferroviària Port Aventura-Cambrils al Ministeri
de Foment per poder impulsar l’acondiciament a Tren-Tramvia.
2. Publicar l’estudi «Nou Tren-Tramvia del Camp de Tarragona». Tram Cambrils-Salou-Port Aventura-Tarragona amb clau EP-TX-162224 encarregat el 3 maig
de 2016.
3. Convocar el Consell Català de Mobilitat davant la importància d’aquestes modificacions ferroviàries.
4. Concretar l’operatiu de mobilitat en coordinació amb les administracions locals en el moment que es posi en servei la variant del corredor del Mediterrani entre
Vandellòs i Vilaseca.
5. A apostar de manera decidida i immediata per l’adaptació d’aquesta infraestructura ferroviària i impulsar el projecte del Tren-Tramvia al Camp de Tarragona.
6. Promoure el manteniment del servei de rodalies mentre no es produeix la conversió en el Tren-Tramvia.
Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, Yolanda López
Fernández, diputats, GP CatECP

3.10.25. Propostes de resolució

16

BOPC 46
28 de març de 2018

Proposta de resolució sobre l’exigència al president del Parlament
del compliment de la seva funció institucional i sobre l’impuls del
procediment d’investidura
250-00088/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCAT (reg. 2353).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.03.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la pobresa infantil
250-00089/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, 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 la
pobresa infantil a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

El darrer informe de Save The Children del mes de març de 2018 indica que
348.600 infants viuen sota el llindar de la pobresa a Catalunya. A més, 1 de cada 4
infants viu en situació de pobresa. L’any 2016 203.684 infants vivien en una situació
de pobresa severa a Catalunya. Aquestes xifres indiquen que els infants es situen
com el grup de població més pobre.
El fet que la pobresa es concentri en les llars amb infants es deu principalment
al mercat de treball precari amb contractes temporals i a temps parcials i al fet que
les transferències públiques tenen una limitada capacitat de reducció de la pobresa
infantil, ja que només es redueix del 33,3% al 25% una vegada satisfetes totes les
transferències.
Catalunya destina uns recursos econòmics insuficients a la infància i l’adolescència, situant-se lluny dels percentatges que es destinen a nivell estatal i europeu. La
inversió del PIB dedicada a polítiques d’infància i família a Catalunya és del 0,8%,
situant-se per sota de l’1,3% de la mitjana espanyola i molt lluny del 2,4% de la mitjana europea. A més, la inversió pública en educació és del 3,7% del PIB el 2015,
incomplint el 6% previst per la Llei d’Educació de Catalunya i la inversió en salut
pública no ha deixat de baixar entre el 2009 i el 2014, situant-se la despesa sanitària
pública a Catalunya en un 5,2% del PIB, mentre que la mitjana espanyola és d’un
6,5% i l’europea d’un 6,6%.
A més, els infants pateixen problemes de salut derivats de la seva situació de
vulnerabilitat. Un de cada deu adolescents i joves tenen risc de patir algun trastorn
mental, el suïcidi és la segona causa de mort en el grup d’edat d’entre 15 i 29 anys
i la prevalença dels intents de suïcidi mostra una tendència a l’alça. Les despeses
sanitàries no cobertes augmenten les desigualtats entre els nens i nenes. Per exemple, el preu dels serveis d’oftalmologia i salut bucodental, no inclosos en la cartera
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de serveis de la seguretat social, provoquen que el menors més pobres tinguin dificultats per accedir-hi.
Les altes despeses en habitatge de les famílies amb baixa intensitat laboral o de
les famílies monoparentals situen a aquest col·lectiu en una situació de gran precarietat i vulnerabilitat que poden obligar a les famílies a compartir pisos sobreocupats, ocupar il·legalment i fins i tot a patir desnonaments. Aquestes situacions
comporten riscos per al desenvolupament físic, cognitiu i emocional dels menors.
Catalunya compta actualment amb un 3,3% d’habitatge social, lluny del 9% de la
mitjana europea.
A Catalunya, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència estableix que les administracions públiques han de vetllar
per la protecció dels infants i els adolescents i els poders públics han d’adoptar les
mesures pertinents per a assegurar que els progenitors o les persones que tinguin la
tutela o la guarda d’infants o adolescents tinguin l’oportunitat d’oferir-los el nivell
bàsic de benestar material que necessiten per a un desenvolupament integral adequat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix explícitament el dret de tots els
ciutadans a «viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i el dret al lliure desenvolupament de
llur personalitat i capacitat personal». Alhora, es reconeix a tota la ciutadania, entre
d’altres, el dret a la salut, a l’educació i a l’habitatge.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya li atorga a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria de promoció de les famílies i de la infància, que inclou les
mesures de protecció social i llur execució. Però les darreres dades sobre infància
demostren que els infants no han estat una prioritat del Govern els darrers anys. El
Govern de la Generalitat amb les seves polítiques ha provocat que els drets dels infants a un nivell basic de benestar es vegin vulnerats. Els efectes de la crisi i de les
polítiques del Govern han provocat que els infants en risc d’exclusió social cada vegada siguin més pobres.
La caiguda dels ingressos de les famílies i la pujada dels preus dels productes i
dels serveis afecten directament a les necessitats bàsiques de les famílies, especialment a l’alimentació, la salut, l’educació i l’habitatge.
Els darrers anys s’ha reduït la inversió pública en serveis bàsics per a la infància
com són l’educació i la salut i les ajudes públiques per a les famílies no són suficients
per poder fer front a la seva situació de vulnerabilitat i puguin proporcionar les condicions de vida adequades per al desenvolupament dels seus fills i filles.
Tal i com estableix la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets dels Infants,
els governs tenen la obligació de garantir a les famílies el suport per a tenir cura
dels seus fills i filles.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Augmentar progressivament la inversió pública en protecció social per a la infància fins a arribar a la mitjana europea del 2,4% del PIB.
2. Donar compliment a la Resolució 567/XI del Parlament de Catalunya, sobre el
seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya en relació a les mesures següents:
a. Consolidar un sistema de polítiques públiques en infància i adolescència a Catalunya, de manera transversal.
b. Desenvolupar polítiques d’infància que atenguin, en tota la seva extensió, la
Convenció sobre els drets de l’infant pel que fa a la prevenció, la defensa i la promoció dels drets de l’infant.
c. Promoure la creació de consells locals d’infants destinant als ajuntaments i als
consells comarcals els recursos tècnics i econòmics necessaris.
3.10.25. Propostes de resolució
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d. Establir un calendari de desplegament de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, assignant una partida pressupostària suficient.
3. Donar compliment a la Resolució 327/XI del Parlament de Catalunya, sobre la
cobertura de l’atenció bucodental i oftalmològica integral dels menors d’edat, mitjançant la incorporació, en els propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya,
dels recursos econòmics necessaris per incloure en la cartera bàsica de sanitat pública per als menors d’edat, progressivament, de la garantia d’accés a tots els productes
i tècniques de suport, com ara els serveis odontològics, els audiòfons i les ulleres.
4. Augmentar progressivament el parc públic d’habitatge social fins arribar a la
mitjana europea situada actualment en un 9%.
Palau del Parlament, 13 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la pedrera de Malacara, a Estaràs
250-00090/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 1926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, 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 la pedrera Malacara a Estaràs, per tal que sigui substanciada davant la comissió
corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

En el terme municipal d’Estaràs a la Segarra, l’empresa Xaviker vol posar en
marxa la que seria la tercera pedrera del municipi. La planta ocuparia gairebé 26
hectàrees a només 220 metres del nucli d’Alta-Riba i preveu extreure 3,5 milions de
metres cúbics d’àrids durant 28 anys.
L’Ajuntament, veïns i veïnes i entitats ecologistes i culturals asseguren que el
projecte acumula múltiples incompliments legals, a més, perjudicaria la salut dels
veïns i tindria un gran impacte paisatgístic, social i econòmic. El consistori ha recollit una vintena d’al·legacions que ara traslladarà a la Comissió d’Urbanisme de la
Generalitat, que és l’organisme que hauria de donar el vistiplau definitiu al projecte.
Aquestes entitats alerten, en les seves al·legacions a la pedrera Malacara, que el
principal incompliment del projecte és que no disposa de l’Avaluació d’Impacte Ambiental, un tràmit obligatori en una explotació d’aquestes característiques.
Ajuntament, veïnat i entitats ecologistes i culturals fan front comú per exigir al
Govern de la Generalitat que aturi el projecte de la pedrera Malacara d’Estaràs, a la
Segarra, que promou l’empresa Xaviker i que seria la tercera del municipi.
Les al·legacions les han presentades veïns, associacions i el partit Catalunya en
Comú, que la legislatura passada ja va promoure una resolució al Parlament contrària a la planta d’àrids d’Estaràs.
A més, afegeixen que vulnera l’ordenança municipal d’activitats extractives que
exigeix una distància mínima de 1.000 metres de nuclis habitats ja que en aquest
cas només estaria a 220 metres del poble d’Alta-Riba. També denuncien que els pro3.10.25. Propostes de resolució
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motors no han presentat cap pla de mobilitat i que pretenen utilitzar una carretera
local (LV-1005) que no és apta pel trànsit de camions i maquinària de gran tonatge.
La carretera local només permet la circulació de vehicles de fins a 15 tones i per
una explotació d’aquestes característiques requereix de vehicles de fins a 30 tones.
La plataforma opositora ‘Defensem el Paisatge d’Alta-Riba i la Segarra’, ha insistit també que la pedrera suposaria un elevat impacte paisatgístic per la proximitat d’elements patrimonials catalogats com el castell d’Alta-Riba o de Malacara, el
convent de Sant Ramon o la Torre de Mejanell. Només a 20 metres de l’explotació
hi ha un pou d’aigua potable que abasteix els habitatges de la zona i que podria resultar contaminat. En un municipi on ja hi ha dues pedreres més, aquesta no es pot
permetre perquè hi ha un impacte sobre el territori, amb greus afectacions sobre el
paisatge i el patrimoni.
El rebuig al projecte és majoritari al municipi i hi ha una preocupació evident
dels veïns i veïnes pels perjudicis que pugui suposar per a la salut, el patrimoni i el
medi ambient. En les al·legacions presentades per Catalunya e Comú també es recull
aquest tipus de projectes no generen llocs de treball sinó que en destrueixen.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya Insta al Govern de la Generalitat a:
1. A reunir-se amb el consistori i amb la Plataforma Defensem el Paisatge d’Alta-Riba i la Segarra.
2. A denegar l’autorització per a la pedrera a Estaràs en la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat, que és l’organisme que hauria de donar el vistiplau definitiu
al projecte.
3. A defensar el patrimoni paisatgístic i cultural de la Segarra i en especial els
elements patrimonials catalogats com el castell d’Alta-Riba o de Malacara o el convent de Sant Ramon.
Palau del Parlament, 15 de març de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’ampliació del test ràpid de malalties de
transmissió sexual
250-00091/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 2002 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat 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 l’ampliació del test ràpid de malalties de transmissió sexual, per tal que sigui substanciada
davant la comissió que correspongui, amb el text següent:
Exposició de motius

Avui dia hi ha disponible un test ràpid per tal de detectar malalties de transmissió sexual en pacients que han tingut relacions sexuals de risc. Així, els pacients que
3.10.25. Propostes de resolució
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han tingut exposició de risc poden anar al centre mèdic i fer un cribat ràpid per al
VIH, sífilis, gonorrea i clamídies.
Així mateix, coneixem que a l’hospital de la Vall d’Hebron s’ha començat un
programa pilot molt interessant que ha emprat aquest test a més de 3.800 pacients,
que, sense tenir cap símptoma, havien tingut relacions de risc, i dels quals un 16%
ha donat positiu per alguna de les malalties abans referides.
La bibliografia també ha evidenciat que com més aviat es detecta una malaltia
d’aquest tipus, millor és el pronòstic per al pacient i, evidentment, menor risc de
contagi a d’altres persones.
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:
Ampliar el test de detecció ràpida de malalties de transmissió sexual a tot el territori català, de tal manera que l’administri, almenys, un centre de referència per
província.
Palau del Parlament, 14 de març de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Jorge Soler González, diputat,
GP Cs

Proposta de resolució sobre la disponibilitat d’autoinjectors
d’adrenalina als centres educatius
250-00092/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 2003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat 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, Jorge Soler González, diputado
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución
sobre la disponibilidad de autoinyectores de adrenalina en los centros educativos,
para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

A lo largo de la última década, el número de personas que sufre algún tipo de
alergia alimentaria se ha multiplicado. Aunque aparecen en todas las edades y ámbitos de la población, existe una mayor incidencia en los niños. Según la Academia
Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI), más del 30% de los menores
en España sufre algún tipo de alergia, siendo las alimentarias una parte importante
de esta patología.
La Comisión Europea ha reconocido que 7 de cada 10 reacciones alérgicas graves ocurren al comer fuera de casa y, en el caso de los niños, un 20% de ellas sucede
en centros escolares y otros centros donde se realizan actividades extraescolares que
cuentan con comedores colectivos. En muchas ocasiones, es en estos establecimientos donde se produce por primera vez una manifestación de la alergia alimentaria
en los niños.
Hasta dos tercios de los centros escolares tienen como mínimo un niño con riesgo de anafilaxia. Los riesgos que entrañan estos procesos y la ausencia de protoco3.10.25. Propostes de resolució
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los de actuación generan una gran incertidumbre, preocupación y miedo en los padres, ya que un simple juego puede desencadenar una reacción adversa si se contacta
con el alérgeno causal.
Dada su gravedad, es crucial reconocer los síntomas de la anafilaxia y no demorar el tratamiento con los dispositivos de adrenalina autoinyectable, ya que puede
marcar la diferencia entre una reacción controlada y una reacción grave con riesgo
de muerte.
Y es que las alergias alimentarias pueden llegar a comprometer la vida de quienes las padecen, llegando a producir un shock anafiláctico en cuestión de pocos
minutos, sin tiempo para permitir la llegada de una ambulancia o de acudir a las
urgencias de un centro de salud. Hay que recordar que se han producido casos mortales que se podrían haber evitado. Para ello, se deben aplicar todas las medidas de
prevención necesarias y tratar de manera efectiva y rápida cualquier síntoma que se
produzca, siendo la solución más efectiva para un tratamiento de urgencia fuera de
un centro sanitario, administrar una dosis de adrenalina por medio de una inyección
intramuscular.
La adrenalina cuenta con la ventaja de ser una medicación de primeros auxilios
que no requiere conocimientos médicos para su administración, pues su presentación en autoinyector está diseñada para ser utilizada por personal no sanitario. Como
recuerda la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), las
personas con alergias graves deben tener acceso inmediato a la adrenalina en todo
momento, ya que este tratamiento es la manera más eficiente para que el afectado
se recupere de la reacción anafiláctica de la manera más rápida posible. Hay que ser
consciente de que una inyección de adrenalina puede salvar la vida de un niño y su
administración no produce ningún efecto secundario adverso de relevancia.
Un aspecto crucial es el conflicto que existe entre las responsabilidades legales
de profesores y monitores para administrar medicación en la escuela y otros centros
y la necesidad de prestar una serie de cuidados específicos. Con las regulaciones actuales, los profesores y monitores no tienen deberes específicos en términos de protección de la salud del niño, por tanto, no tienen ninguna responsabilidad particular,
más allá de la de cualquier persona que por casualidad esté presente cuando un niño
necesita ayuda. En este sentido, el artículo 195 del Código Penal, establece como
delito el incumplimiento de la obligación de todos los ciudadanos de socorrer a una
persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere
hacerlo sin riesgo propio ni para terceros. Igualmente, el artículo 20 indica que están exentos de responsabilidad criminal los que obren en cumplimiento de un deber.
Si ya en 2016, la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y
Asma Pediátrica (SEICAP) lanzó la campaña «Un colegio, un botiquín, una adrenalina» para concienciar sobre la necesidad de incluir al menos dos autoinyectores
de adrenalina en los botiquines de los colegios, hay que señalar que dado el ritmo
de vida de la sociedad actual, los niños no solo desarrollan sus actividades fuera de
casa en los centros escolares, sino que cada vez más pasan gran parte de su tiempo
en centros, tales como granjas escuela, campamentos y otro tipo de instalaciones
donde desarrollan actividades extraescolares y que cuentan con servicio de comidas. A esto hay que añadir que, según las estadísticas, estas actividades al salirse de
la rutina escolar, son las de riesgo más elevado para los niños que sufren de alergias,
por lo que deberían tener una supervisión especial.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1) Crear un plan de prevención de reacciones anafilácticas en centros educativos,
facilitando la existencia de los inyectables y aumentando los conocimientos de uso
en estos centros.
3.10.25. Propostes de resolució
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2) Garantizar la existencia de autoinyectores de adrenalina en los botiquines de
los centros educativos.
3) Desarrollar y poner en marcha un protocolo de actuación que contemple la
identificación, evaluación y tratamiento urgente en caso de reacciones anafilácticas
por los docentes y personal laboral del centro.
Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Jorge Soler González, diputado
GP Cs

Proposta de resolució sobre els serveis odontològics infantils de la
sanitat pública
250-00093/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 2004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat 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 els serveis odontològics per a la infància a la sanitat pública, per tal que sigui substanciada
davant la comissió que correspongui, amb el text següent:
Exposició de motius

Els infants tenen dret a gaudir del més alt nivell de salut possible i d’equipaments
de tractament de malalties i de restabliment de la salut, tal i com reconeix la Convenció dels Drets dels Infants en el seu article 24.
La importància d’una bona salut dental és alta, perquè les afeccions més comunes són doloroses i molestes per als infants que es tradueixen en dolor, malestar, dificultats per menjar i impacte en la seva autoestima i relacions socials. En els casos
més greus, hi ha infants que mengen de manera limitada per no tenir dolor. A més,
les càries que no es tracten amplien la seva incidència consumint les dents afectades
i fins i tot estenent-se a altres peces, podent veure’s afectada la capacitat de mastegar
i deglutir. La falta de dents o la seva corrosió també afecten una correcta pronunciació de les paraules.
De fet la càries és la malaltia crònica més estesa al món i té un considerable impacte en la vida de les persones, especialment en els grups de població més joves i
en aquells amb més dificultats econòmiques. A Catalunya, un 50% de la població
infantil té càries, segons dades de la Generalitat. Si bé el sistema públic de salut del
nostre país garanteix àmpliament el tractament de les afeccions de la població, així
com el finançament dels medicaments que han d’adquirir els pacients, aquesta cobertura sanitària no és igualitària en tots els camps mèdics i de salut.
L’atenció a la salut bucodental de la infància està contemplada en diferents lleis i
normatives. Ara bé, aquesta cobertura pública esdevé insuficient i crea una situació
de greuge en una població que requereix polítiques d’inclusió, com és el col·lectiu
d’infància socialment vulnerable.
Es donen innumerables casos en què les famílies no poden assumir econòmicament aquests tractaments i, en conseqüència, les afeccions dels infants no queden
resoltes. La mala salut bucodental esdevé un element més d’exclusió social per als
3.10.25. Propostes de resolució
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infants que la pateixen. Per atendre aquests problemes, és necessari un enfocament
comunitari i una col·laboració major i més estreta entre els professionals dels àmbits
de la salut, l’educació i l’atenció social i comunitària.
Tota aquesta problemàtica va ser objecte de la moció 39/XI, aprovada pel Parlament de Catalunya el 2 de juny de 2016.
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. Potenciar la política de prevenció de la sanitat odontològica pública, orientant-la cap a un model de prevenció, on es fomenti la salut bucodental amb campanyes d’educació sanitària, d’educació a les escoles i on es recuperin les campanyes
de prevenció amb glopeigs de fluor a les escoles.
2. Implantar un Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI), d’aplicació progressiva per grups d’edat, augmentant la cartera de serveis odontològics públics en edat
infantil per aconseguir una millora de la salut bucodental.
3. Garantir l’accés a l’atenció odontològica especialitzada davant de situacions
odontològiques complexes en que l’anestèsia resulti complicada, com per exemple
discapacitats, nens amb diversitat funcional, i altres casos anàlegs.
4. Ampliar la cartera de serveis odontològics dirigits a menors amb diversitat
funcional i nens tutelats, així com a nens en situació de pobresa, garantint els principis d’equitat territorial i d’igualtat d’oportunitats.
5. Establir programes específics d’atenció bucodental a pacients hospitalitzats
per processos quirúrgics d’alt risc d’infecció.
6. Millorar la detecció precoç del càncer oral a Catalunya, desenvolupant un pla
multidisciplinari de detecció precoç a l’Atenció Primària.
7. Convocar més places d’odontòlegs per als centres d’Atenció Primària, així
com crear places d’higienistes dentals als serveis públics.
8. Crear serveis d’atenció odontològica especialitzada infantil a Girona, Tarragona i Lleida, eliminant les barreres d’accés que evitin als nens haver d’anar a Barcelona a rebre tractaments odontològics.
9. Crear una Unitat d’Odontologia Infantil en el si del Departament de Salut que
garanteixi la creació, supervisió i compliment del protocols odontològics públics als
territoris i del bon funcionament de tots els circuits.
10. Presentar un projecte de llei, abans de tres mesos des de l’aprovació de la present proposta de resolució, que, en compliment del que aquesta disposi, reguli les
prestacions odontològiques per a infants cobertes per la sanitat pública.
Palau del Parlament, 14 de març de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Jorge Soler González, Blanca
Victoria Navarro Pacheco, diputats, GP Cs
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250-00094/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 2039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat 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, Alfonso Sánchez Fisac, diputado
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución
sobre la señalización de los tramos peligrosos en la red de carreteras, para que sea
sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Según el balance de siniestralidad vial de 2016 presentado a principios de 2017
por el Director General de Tráfico, D. Gregorio Serrano, durante dicho año se produjeron 1.038 accidentes mortales en vías interurbanas en los que fallecieron 1.160
personas. Otras 5.067 necesitaron hospitalización como consecuencia de las heridas
sufridas. Las carreteras convencionales siguen siendo las vías donde fallece el mayor número de personas (alrededor del 75%).
Con el fin de reducir la siniestralidad, en agosto de 2016 la Dirección General
de Tráfico (DGT) publicó una lista con los 300 tramos denominados de Intensificación de la Vigilancia de la Velocidad (INVIVE), dotados de una vigilancia especial
e identificados mediante una señal naranja bajo el límite de velocidad de la vía. Se
trata de 8.707 kilómetros de carreteras en los que se ha detectado alta siniestralidad.
El consorcio EuroRAP (European Road Assesment Program) identifica como
tramo de riesgo alto a las carreteras convencionales, de calzada única, con intersecciones al mismo nivel, intensidad media de tráfico de 10.000 vehículos/día y en la
que los accidentes se producen principalmente por salidas de vía.
Por último, en la Junta de Castilla y León, conjuntamente con la DGT, se llevó
a cabo una experiencia piloto en las carreteras CL-615 y CL-613, consistente en el
pintado de marcas de color verde paralelas a las líneas de la calzada, que generan
en los conductores la sensación de estrechamiento del carril, lo que les induce a moderar su velocidad. Esta técnica ya está siendo usada con éxito en Suecia y Holanda.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1. Identificar los tramos más peligrosos de toda la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Cataluña, utilizando los datos de accidentes y un algoritmo similar al INVIVE de la Dirección General de Tráfico (específico para motocicletas).
2. Informar a los conductores de la localización de estos tramos, a través de todos los medios disponibles (Internet y sistemas de navegación, así como en la propia carretera).
3. Señalizar los tramos más peligrosos con marcas viales que permitan saber a
los conductores que están en una zona de alto riesgo de manera intuitiva, mediante
señalización vertical y horizontal, en todas las carreteras que sean de afectación de
las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP
Cs
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre els sistemes de protecció per a
motoristes a la xarxa de carreteres
250-00095/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 2040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat 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, Alfonso Sánchez Fisac, diputado
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución
sobre los sistemas de protección a motoristas en la red de carreteras, para que sea
sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El incremento de la lesividad en los accidentes de motociclistas es un hecho
constatado y reconocido que debe promover acciones correctivas por parte de los
ciudadanos y la administración pública.
Desde 2012 a 2016, 156.301 personas han sufrido algún accidente en su motocicleta o ciclomotor en el país.
El tipo de siniestro más grave ha sido la salida de la vía, y es, sin duda, el que
más mortalidad ha producido. Igualmente, este tipo de accidentes también ocasiona
lesiones de gravedad y amputaciones.
Actualmente existen guardarraíles con dos partes separadas. Por un lado, en la
parte superior una plancha de acero galvanizado y, por otra, en la parte interior unas
vigas en forma de H que dan soporte al conjunto. Este sistema ofrece seguridad para
evitar una salida de la vía únicamente para vehículos de cuatro o más ruedas con
carrocería, pero no para los motoristas.
En un vehículo de dos ruedas, la carrocería es el mismo cuerpo de su conductor,
por lo que el choque de un motorista contra este tipo de guardarraíl supone que el
conductor sufra consecuencias fatales para su salud, incluidos los acompañantes.
Si ante una caída en moto interviene una barrera de protección, barreras de seguridad «asesinas» o señales verticales, se produce un impacto violento con resultado
de traumatismos o politraumatismos que van desde rotura de huesos, amputación
de extremidades, invalidez total o parcial, parálisis cerebral o muerte, entre otros.
Existen estudios que demuestran que una velocidad de 30 km/h es suficiente
para amputar un miembro o partir la columna vertebral, y que este tipo de guardarraíles provocan más del 15% de las muertes en accidente de moto.
Ante esta realidad, el Parlamento Europeo ha incluido en su informe sobre prioridades de la seguridad vial de la UE el cambio de medidas de protección en las
carreteras, de manera que las actuales barreras de protección, la peligrosidad de las
cuales es aceptada por responsables políticos y representantes de todos los sectores
del ámbito, queden sustituidas por otros sistemas más actualizados y menos lesivos
al impacto. En el informe de julio de 2011 sobre Seguridad Vial en Europa, como
propuesta de resolución del Parlamento Europeo reconoce que, con respecto al automóvil y turismo, y por kilómetro recorrido, la probabilidad de morir en carretera es:
– 9 veces mayor para un peatón.
– 7 veces mayor para un ciclista.
– 18 veces mayor para un motociclista.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
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Propuesta de resolución

1. Sustituir, de manera inmediata, los guardarraíles por sistemas de protección
a motoristas homologados en los tramos más peligrosos, como por ejemplo los tres
sistemas SPM (SPM-Basic, Hiasa SPM-4 y de doble guardarraíl), según determine
el estudio en cada una de las carreteras.
2. Informar a los ayuntamientos de cuáles son los tramos de alta peligrosidad en
su municipio para que asuman su responsabilidad, señalicen y cambien los guardarraíles en el ámbito de sus competencias.
3. Evaluar y adaptar la red de carreteras en temas que afectan de formar sensible
la seguridad de motocicletas y ciclomotores, tales como: la mejora de la adherencia
(con especial atención a las pinturas antideslizantes), baches, abombamientos de la
calzada, vertidos deslizantes, gravilla y, en general, obstáculos de cualquier tipo.
4. Dar traslado al Ministerio de Fomento del Gobierno de España de aquellos
puntos negros identificados que sean de afectación de las competencias del Estado
dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para que éste proceda a sustituir
los guardarraíles.
Palacio del Parlamento, 14 de marzo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos educatius als
alumnes amb necessitats educatives especials a Santa Coloma de
Gramenet
250-00096/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat 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 l’increment de recursos educatius dels alumnes amb
necessitats educatives especials a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, per tal
que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

La ciutat de Santa Coloma de Gramenet té el compromís i el repte d’oferir una
educació de qualitat i sense exclusions per a tots els seus ciutadans i ciutadanes, des
de l’educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris, i facilitar que els alumnes puguin aprendre i conviure junts en uns entorns que permetin desenvolupar al
màxim el talent i les intel·ligències múltiples, com a condició que possibilita l’exercici de les llibertats individuals, en la mesura que les persones treuen partit de les
seves capacitats per forjar un projecte de vida singular.
La inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que inspiren el sistema educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), que
se sustenten en el reconeixement internacional sobre el fet que l’educació inclusiva
és un pilar fonamental per promoure la inclusió social de totes les persones en tots
els àmbits de la vida.
3.10.25. Propostes de resolució
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En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va aprovar
per unanimitat el passat mes febrer de 2016 la moció en Defensa de l’escola inclusiva, on la institució refermava el seu compromís de donar a resposta a les necessitats
d’escolarització de diversos infants i joves amb algun tipus de discapacitat i/o trastorn de l’aprenentatge que requerís d’una atenció educativa especial.
Per altra banda, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 150/2017, de
17 d’octubre, de l’atenció a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, desplegant part de la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Tal i com marca l’article
2 l’objecte del decret és el de garantir que tots els centres educatius siguin inclusius
mitjançant l’ordenació de mesures i suports per a l’atenció educativa i per a la continuïtat formativa de tots i cadascun dels alumnes.
Entre tot l’alumnat de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, es calcula que uns
1.500 infants i joves tenen necessitats educatives especials. Per atendre’ls, els centres escolars disposen de les unitats de suport a l’educació especial (USEE), que són
unitats de recursos per afavorir la participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en entorns escolars ordinaris amb el compromís de la comunitat educativa per avançar com a escola inclusiva.
Actualment, les places de USEE disponibles als centres educatius de Santa Coloma de Gramenet són clarament insuficients i no donen resposta a tot l’alumnat
existent amb necessitats educatives especials. En alguns casos, aquests alumnes són
derivats a centres de titularitat privada fora de la ciutat de Santa Coloma, fent impossible per a moltes famílies el cost que suposa un centre privat. En d’altres, comporta que alumnes ja escolaritzats amb necessitats educatives especials no puguin
rebre el suport educatiu necessari i reconegut per llei. Aquesta manca de recursos
afecta directament a la qualitat i equitat que s’espera d’un sistema educatiu públic.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Incrementar les places de les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE)
als centres educatius de Santa Coloma de Gramenet per al curs 2018-2019, que cobreixi la demanda dels alumnes amb NEE que actualment es troben sense plaça a
la ciutat.
2. Ampliar els recursos i serveis necessaris per a l’escola inclusiva a Santa Coloma de Gramenet, assegurant l’assignació del personal de suport necessari a l’escola
ordinària.
3. Garantir les places d’educació postobligatòria a l’alumnat amb necessitats educatives especials, i dotar a la ciutat de programes de formació i inserció (PFI) adaptats per a l’alumnat provinent de les USEE.
4. Baixar les ràtios d’alumnes per aula per tal de donar una millor resposta a la
diversitat de les aules, contemplant una ràtio inferior a l’establerta a totes les escoles
amb USEE.
5. Compartir les dades actuals sobre l’escolarització d’alumnes amb necessitats
educatives especials a Santa Coloma de Gramenet per tal de poder incloure-les en
les estratègies de planificació educativa, amb la finalitat de redefinir els recursos que
ha de tenir el mapa escolar de la nostra ciutat en base a aquesta realitat.
Palau del Parlament, 5 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental pública
250-00097/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 2085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat 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 l’atenció
en salut mental pública, per tal que sigui substanciada davant la comissió que correspongui, amb el text següent:
Exposició de motius

Segons l’informe «Desheretats», elaborat per Save The Children, del 2013 al
2015 la pobresa infantil severa ha augmentat un 23% a Catalunya, i ja hi ha 261.970
nens en aquesta situació. Concretament, els nens amb menys recursos s’han empobrit 4,5 vegades més que la resta durant la crisi econòmica que ens afecta.
Per altra banda, segons l’informe de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya (AQuAS), les condicions socioeconòmiques adverses que estan vivint
els pares, a causa de la crisi econòmica, afecten directament la salut i el desenvolupament dels seus fills.
Les nenes i els nens de famílies amb un nivell socioeconòmic més desfavorit de
Catalunya presenten més obesitat, visiten més els serveis d’urgències, ingressen més
als hospitals, consumeixen més medicaments i presenten més problemes de salut
mental que la resta de població infantil.
En concret, els indicadors relacionats amb problemes de salut mental són els que
presenten un gradient socioeconòmic més consistent per a tots els trams d’edat i a
ambdós sexes.
La morbiditat, la utilització dels centres de salut mental, la taxa d’hospitalització
i la probabilitat de consumir fàrmacs de les nenes i els nens amb menor nivell socioeconòmic multiplica per valors entre 3 i 5 als de les nenes i nens amb major nivell i
fins a 7 en la taxa d’hospitalització psiquiàtrica.
Aquestes dades posen de manifest la gran importància que la reducció de les
desigualtats socioeconòmiques tenen, especialment en la petita infància, així com
la importància de millorar la salut mental dels nens i nenes, especialment quan
pertanyen a grups socioeconòmics desfavorits, ja que influirà molt més enllà de les
condicions de vida actuals d’aquestes nenes i nens en concret, traspassant l’efecte a
la seva generació.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:
1. Potenciar la política de prevenció de la sanitat mental pública, orientant-la cap
a un model de prevenció, on es fomenti la salut mental amb campanyes d’educació
en habilitats socials i emocionals a les escoles, i en el context del programa Salut i
Escola.
2. Ajustar les ràtios de professionals als Centres de Salut Mental infantojuvenil
per tal que es puguin dur a terme intervencions psicoterapèutiques en els nens i les
famílies, d’acord a les freqüències recomanades a les Guies Clíniques que avalen
l’eficàcia dels tractaments.
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3. Garantir l’accés a l’atenció en salut mental especialitzada davant de casos pediàtrics amb severitat clínica, establint programes psicoterapèutics específics per
cada grup diagnòstic.
4. Garantir l’accés a l’atenció en salut mental a les famílies dels nens amb severitat clínica, definint programes d’intervenció psicoeducativa i de suport psicoterapèutic per a les famílies, així com revisant els programes d’intervenció social i la
coordinació entre ells.
5. Incrementar el nombre de professionals de salut mental infantojuvenil a l’atenció primària per millorar la detecció precoç de casos i la coordinació amb altres
professional de la salut i dels serveis socials de primària.
6. Desenvolupar un programa de detecció precoç a les escoles, ajustant el nombre de professionals psicopedagogs a les escoles i als Equips d’Assessorament i
orientació Psicopedagògic (EAP), que permeti millorar l’accessibilitat als programes psicoterapèutics dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ).
7. Incrementar l’activitat dels professionals dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) a les escoles, per tal que la coordinació entre els Equips d’Assessorament i orientació Psicopedagògic (EAP), l’àmbit educatiu i els CSMIJ sigui
més efectiva.
8. Millorar l’equitat en l’accés als recursos ajustant les ràtios de professionals a
la població i a les seves necessitats, tenint en compte la seva complexitat i els factors
socioeconòmics.
9. Presentar un projecte de llei, abans de tres mesos des de l’aprovació de la
present proposta de resolució, que garanteixi la regulació i el compliment del que
aquesta disposi.
Palau del Parlament, 15 de març de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la carretera B-500 al pas per Sant Fost
de Campsentelles
250-00098/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 la carretera B500 a l’alçada de Sant Fost de Campsentelles, per tal que sigui
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Sant Fost de Campsentelles està travessat per la carretera B500 que va de Badalona a Mollet del Vallès a través de la serralada prelitoral, molt transitada entre el
Maresme i el Vallès Oriental.
La carretera B500 divideix Sant Fost de Campsentelles per la meitat, i hi circulen una mitjana de 360.000 vehicles al mes.
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En els trams més sensibles degut a la proximitat al CAP, al Pavelló Esportiu, i
a les Escoles, l’ajuntament ha instal·lat un semàfor amb càmera que és ignorat per
uns 1.000 vehicles cada mes, el que ja dona una mesura del problema de seguretat
d’aquesta via.
L’any 2006 la Direcció General de Carreteres formula un projecte de variant,
que, a banda d’alguns aspectes conflictius des del punt de vista de l’impacte ambiental, introduïa la previsió d’un peatge. La negociació entre l’ajuntament i la Generalitat sobre la variant, traçat, impactes o peatge s’atura per raó de les dificultats
pressupostàries i es posposa l’actuació a curt termini.
Els veïns i veïnes de Sant Fost de Campsentelles segueixen patint la situació de
risc d’accidents i suportant els problemes de soroll, contaminació i incomoditats per
l’elevat volum de mobilitat, mentre que en tot aquest temps no han deixat de reclamar una solució. Darrerament l’ajuntament ha proposat a la Direcció General de
Carreteres una proposta de desviament provisional que alliberés el tram que afecta
al nucli urbà, des del PK 9,8 Can Romagosa al PK 12,8 accés al Besòs.
Aquesta variant, tot i no abordar una solució a tot el traçat de la B500, permet
una actuació amb un cost més assumible i que soluciona els actuals problemes al
terme municipal de Sant Fost de Campsentelles.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, insta al Govern de la Generalitat a:
a) Reconèixer la necessitat inajornable de desviar el trànsit de l’actual B500 fora
del centre urbà de Sant Fost de Campsentelles des del PK 9,8 al PK 12,8.
b) Formular en un termini no superior a sis mesos, un projecte que defineixi el
traçat de desviament provisional d’aquest tram de la carretera B500 i sotmetre’l a la
consideració de l’ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
c) Preveure la incorporació de l’execució de les obres al pressupost de l’any 2019.
d) Iniciar el traspàs de la titularitat de la B500 a l’ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles en el tram comprés entre el PK13 a PK10 i a la modificació d’afectacions derivades de l’actual configuració i ampliació d’aquesta via.
Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la immobilització del vaixell de Proactiva
Open Arms per les autoritats italianes
250-00099/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

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

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució
sobre la immobilització del vaixell de Proactiva Open Arms per part de les autoritats italianes, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb
el text següent:
3.10.25. Propostes de resolució
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Exposició de motius

La Fiscalia de Catània (Itàlia), va ordenar la immobilització del vaixell «Open
Arms», al servei de l’ONG Proactiva Open Arms, i el 18 de març de 2018 es va executar aquesta ordre. El vaixell s’ha retingut al port de Pozzallo, i confiscat preventivament, mentre l’ONG Proactiva Open Arms és acusada d’afavorir «la immigració
clandestina i l’associació criminal». Es produeix la circumstància que la tripulació
del vaixell havia tingut poc abans un incident amb guardacostes libis, en mar, a 70
milles nàutiques de la costa líbia, quan intentava auxiliar un grup de migrants en
risc d’ofegar-se. L’ONG va denunciar amenaces per part dels guardacostes libis, que
van impedir que moltes de les persones a les que es volia auxiliar des de l’ONG
«Open Arms» poguessin arribar al vaixell. Per la seva part, les autoritats libaneses
i italianes critiquen que l’ONG es negués a entregar les 218 persones rescatades, el
que l’ONG considera que equivaldria a una «devolució en calent».
Cal tenir present que en el moment de presentar aquesta proposta de resolució,
en el que portem de transcorregut de l’any 2018, s’han produït 400 morts a la Mediterrània, segons dades d’ACNUR. Això equival a que una de cada tretze persones
que proven d’arribar a les costes europees hi perden la vida. Les ONG’s com Proactiva Open Arms són responsables, de nou segons dades d’ACNUR, del 40% dels
rescats, per la qual cosa la seva és una tasca humanitària essencial, que no hauria de
ser perseguida, ni confosa amb les xarxes criminals de tràfic de persones.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Expressa la seva solidaritat amb els i les membres de l’ONG Proactiva Open
Arms i amb la resta d’organitzacions humanitàries que proven d’evitar les morts a la
Mediterrània de persones migrants i a la cerca de refugi.
2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a establir les fórmules de col·
laboració més adients amb organitzacions catalanes que desenvolupen aquest tipus
de tasca humanitària.
3. Demana al Govern de la Generalitat que faci gestions davant el Govern d’Espanya per tal que aquest, en les relacions que manté amb la Unió Europea i amb
el Govern d’Itàlia, s’interessi per la situació creada arrel de la immobilització del
vaixell «Open Arms» al port de Pozzallo, i interessi també la retirada de les greus
acusacions que la Fiscalia fa contra l’ONG Proactiva Open Arms.
Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP
PSC-Units

Proposta de resolució sobre el respecte a la convivència i la
neutralitat institucional
250-00106/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 2376 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.03.2018
SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 2376)

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 167 del Reglament del Parla-
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ment, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre el respecte a la
convivència i la neutralitat institucional (tram. 250-00106/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 6

6. La violencia jamás puede ser considerada un instrumento legítimo de reivindicación y no existe justificación algunos para sus autores. Por este motivo, el Parlament de Catalunya condena enérgicamente los actos violentos en los que han desembocado las recientes concentraciones convocadas por ANC, Òmnium Cultural y
los llamados comités de defensa de república.
Los asaltos violentos a instituciones, los destrozos del mobiliario urbano, el corte de carreteras que afectan a miles de catalanes y los atentados contra los cuerpos
policiales de los últimos días son propios de comportamientos antidemocráticos que
deben recibir el rechazo unánime de las instituciones democráticas.
Palau del Parlament, 28 de març de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Proposta de resolució pel diàleg i la reconciliació
250-00107/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 2361 / Coneixement: Presidència del Parlament, 27.03.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolució (tram. 25000107/12) presentada el 26 de març de 2018 i amb número de registre 2349.
On hi diu:
«El Parlament de Catalunya manifesta:
a) La necessitat de restablir consensos bàsics en la societat catalana, que es troba
actualment profundament dividida.
b) La necessitat d’establir un marc de diàleg entre les forces polítiques i socials
catalanes a fi de trencar la dinàmica d’enfrontament i bloqueig actual, que estableixi
les pautes d’un procés de reconciliació nacional després d’esdeveniments tan traumàtics com els viscuts els darrers mesos.
c) La necessitat d’establir projectes polítics col·lectius que puguin ser àmpliament
compartits per la societat catalana, mitjançant un constant esforç de diàleg, negociació i pacte. Per aquesta i moltes altres raons, el Parlament de Catalunya rebutja
qualsevol proposta unilateral o il·legal.
d) Que és necessari defensar el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia des del respecte a la legalitat i als mecanismes de reforma de la llei, el que
garanteix la nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat del poder.
e) Que és necessari que els poders públics garanteixin en tot moment els valors
constitucionals bàsics, els drets fonamentals de tota la ciutadania, i respectin els textos internacionals que han estat signats i ratificats.
f) Que els conflictes polítics s’han de resoldre en el marc de la política, i no trobaran solució en la seva judicialització.»
Hi ha de dir:
«1. El Parlament de Catalunya constata:
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a. Que el resultat de les eleccions torna a atribuir, tot i que minvada pel lleuger descens en el percentatge de sufragis, una majoria parlamentària a les forces
independentistes. El resultat també constata, de nou, la inexistència d’un mandat
democràtic per a la secessió unilateral i confronta a totes les formacions polítiques
amb la necessitat de reconèixer la realitat del país i cercar una sortida dialogada al
bloqueig institucional i polític existent. Qualsevol intent de construir una legitimitat
paral·lela, encara que es pretengui simbòlica, que reconeixeria tan sols una part de
la ciutadania catalana i negaria una altra, està abocada al fracàs i ens endinsa en
el conflicte i el perpetua, com ho faria el pretendre ignorar els anhels i les demandes
que han impulsat les majories independentistes al Parlament des de 2012.
b. Que molta gent, a Catalunya, ha sentit que el projecte independentista s’impulsava sense tenir-los en compte, i sense el més mínim respecte a l’Estat de dret i
als principis democràtics, i s’ha sentit violentada per l’acció unilateral de la majoria
parlamentària independentista.
c. Que també molta gent a Catalunya s’ha sentit ignorada i menystinguda per la
manca de resposta política a les seves demandes, per la judicialització de la vida política i per actuacions policials com les de l’1 d’octubre. En aquest sentit, la situació
de presó preventiva en la que es troben alguns dels dirigents independentistes, o les
circumstàncies en les que es troben les persones que van decidir marxar a l’estranger davant dels processos judicials en els que es trobaven immerses, han contribuït
a exasperar amplis sectors socials.
2. El Parlament de Catalunya manifesta:
a. La necessitat de restablir consensos bàsics en la societat catalana, que es troba actualment profundament dividida.
b. La necessitat d’establir un marc de diàleg entre les forces polítiques i socials
catalanes a fi de trencar la dinàmica d’enfrontament i bloqueig actual, que estableixi les pautes d’un procés de reconciliació nacional després d’esdeveniments tan
traumàtics com els viscuts els darrers mesos.
c. La necessitat d’establir projectes polítics col·lectius que puguin ser àmpliament
compartits per la societat catalana, mitjançant un constant esforç de diàleg, negociació i pacte. Per aquesta i moltes altres raons, el Parlament de Catalunya rebutja
qualsevol proposta unilateral o il·legal.
d. Que és necessari defensar el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia des del respecte a la legalitat i als mecanismes de reforma de la llei, el que
garanteix la nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat del poder.
e. Que és necessari que els poders públics garanteixin en tot moment els valors
constitucionals bàsics, els drets fonamentals de tota la ciutadania, i respectin els
textos internacionals que han estat signats i ratificats.
f. Que els conflictes polítics s’han de resoldre en el marc de la política, i no trobaran solució en la seva judicialització.»
Palau del Parlament, 27 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP
PSC-Units

ESMENES PRESENTADES
Reg. 2367, 2372 i 2375 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.03.2018
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 2367)

A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 167 del Reglament del Parla3.10.25. Propostes de resolució

34

BOPC 46
28 de març de 2018

ment, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució pel diàleg i la reconciliació (tram. 250-00107/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2d

2.d. Que per tal d’actuar d’acord als principis democràtics és necessari defensar
el respecte a la llei i els seus procediments de reforma garantint així la nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat.
Palau del Parlament, 27 de març de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 2372)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 167 del Reglament del Parlament, presenta les següents
esmenes a la Proposta de resolució pel diàleg i la reconciliació (tram. 250-00107/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt b que quedaria redactat de la següent manera

b. La necessitat d’establir un marc de diàleg dintre de la llei entre les forces polítiques i socials catalanes a fi de trencar la dinàmica d’enfrontament i bloqueig
actual, que estableixi les pautes d’un procés de reconciliació nacional social i de
normalitat institucional després d’esdeveniments tan traumàtics perjudicials per als
catalans com els viscuts en els darrers mesos anys.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt e que quedaria redactat de la següent manera

e. Que és necessari que els poders públics, en l’àmbit de les seves competències
respectives, garanteixin en tot moment els valors constitucionals bàsics, els drets fonamentals de tota la ciutadania, i respectin continuïn respectant els textos internacionals que han estat signats i ratificats.
Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt f que quedaria redactat de la següent manera

f. Que els conflictes les diferències polítiques s’han de resoldre en el marc de la
política del diàleg democràtic sempre dins del respecte a les lleis democràtiques, vetllant per la separació de poders i garantint que els polítics respectin la llei i la justícia com qualsevol ciutadà., i no trobaran solució en la seva judicialització.
Palau del Parlament, 27 de març de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 2375)

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 167 del Reglament del Parla-
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ment, presenta la següent esmena a la Proposta de resolució pel diàleg i la reconciliació (tram. 250-00107/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra f

f) Que la política és un instrument molt important en la resolució de conflictes,
però això no implica la impossibilitat de l’actuació judicial contra aquells actes comesos o impulsats per responsables polítics que impliquin la comissió de delictes.
Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra g

g) El Parlament de Catalunya condemna enèrgicament els actes violents en què
han desembocat les recents concentracions convocades per ANC, Òmnium Cultural
i els anomenats comitès de defensa de república. Així mateix, rebutja que la violència pugui ser emparada per una part dels responsables polítics com un instrument
legítim de reivindicació.
Palau del Parlament, 28 de març de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics des
d’àmplies majories plurals
250-00108/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 2369, 2371, 2377, 2378, 2379 i 2381 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 28.03.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 2369)

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 167 del Reglament del Parlament,
presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre la defensa dels drets
civils i polítics des d’àmplies majories plurals (tram. 250-00108/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt primer

Primer. El Parlament de Catalunya denuncia l’actitud irresponsable del govern
de Mariano Rajoy en utilitzar els tribunals per respondre a un conflicte polític, negant-se a dirimir amb el diàleg i la negociació les demandes polítiques que els darrers anys s’han posat de manifest des d’amplis sectors de la societat catalana, així
com denuncia l’actitud irresponsable que ha suposat l’intent d’assolir una secessió
unilateral de Catalunya, posant les institucions catalanes al marge de la llei, i sense
tenir present la posició d’amplis sectors de la societat catalana.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt sisè

Sisè. El Parlament de Catalunya fa una crida al conjunt d’actors socials i polítics d’aquest país a treballar de forma conjunta, des de les majories més àmplies i
plurals, per defensar els valors de la democràcia, la llibertat i la justícia, que com a
pilars fonamentals en els que s’edifica la societat catalana estan sent erosionats per
decisions i esdeveniments recents, especialment en els darrers mesos.
Palau del Parlament, 27 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 2371)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 167 del Reglament del Parlament, presenta les següents
esmenes a la Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics des
d’àmplies majories plurals (tram. 250-00108/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt quart que quedaria redactat de la següent manera

Quart. El Parlament de Catalunya manifesta que els diputats i diputades d’aquesta cambra han de continuar tenint tenir garantits tots els drets polítics i civils recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Constitució Espanyola, els tractats de
la Unió Europea i els textos internacionals que han estat signats i ratificats al Pacte
Internacional dels Drets Civils i Polítics, així com tota la legislació internacional de
protecció dels drets humans.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt cinquè que quedaria redactat de la següent manera

Cinquè. El Parlament de Catalunya, com a cambra on es manifesta la pluralitat política de la ciutadania de Catalunya, del país, s’emplaça a treballar per trobar
les eines i instruments necessaris recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i
la Constitució Espanyola per posar en marxa les institucions catalanes. recuperar
les institucions de l’autogovern, sempre edificant àmplies majories dins d’aquesta
cambra.
Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió parcial del punt sisè que quedaria redactat de la següent manera

Sisè. El Parlament de Catalunya fa una crida al conjunt d’actors socials i polítics d’aquest país a treballar de forma conjunta, des de les majories més àmplies i
plurals, per defensar els valors de la democràcia, la llibertat i la justícia. que com
a pilars fonamentals en els que s’edifica la societat catalana estan sent vulnerats en
els darrers temps.
Palau del Parlament, 27 de març de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 2377)

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 167 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre la defensa dels
drets civils i polítics des d’àmplies majories plurals (tram. 250-00108/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat quart

Quart. El Parlament de Catalunya manifesta que els diputats i diputades d’aquesta cambra han de tenir garantits tots els drets polítics i civils recollits al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, així com tota la legislació internacional de
protecció dels drets humans, un Pacte Internacional que en cap cas pot interferir en
les resolucions judicials dictades als Estats membres del mateix.
Palau del Parlament, 28 de març de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 2378)

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb
el que estableix l’article 167 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics des
d’àmplies majories plurals (tram. 250-00108/12).
Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt primer

Primer. El Parlament de Catalunya denuncia l’actitud irresponsable del govern de
Mariano Rajoy la repressió de l’Estat espanyol en utilitzar els tribunals per respondre a debats polítics, negant-se a dirimir amb el diàleg i la negociació les demandes
polítiques que els darrers anys s’han posat de manifest des d’amplis sectors de la
societat catalana.
Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt cinquè

Cinquè. El Parlament de Catalunya, com a cambra on es manifesta la pluralitat
política del país, s’emplaça a treballar per trobar les eines i instruments necessaris per recuperar les institucions de l’autogovern la sobirania de les institucions i
el respecte a la voluntat popular, sempre edificant amplies majories dins d’aquesta
cambra.
Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt sisè

Sisè. El Parlament de Catalunya fa una crida al conjunt d’actors socials i polítics d’aquest país a treballar de forma conjunta, des de les majories més amplies i
plurals, per defensar els valors de la democràcia, la llibertat i la justícia, que com a
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pilars fonamentals en els que s’edifica la societat catalana estan sent vulnerats en els
darrers temps i per garantir els drets polítics i civils, per la llibertat d’expressió i de
reunió, pel dret de vaga, per l’alliberament dels presoners polítics, pel retorn de les
persones exiliades.
Palau del Parlament, 28 de març de 2018
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 2379)

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 167 del Reglament del Parlament, presenta les
següents esmenes a la Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics des d’àmplies majories plurals (tram. 250-00108/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

Primer. El Parlament de Catalunya denuncia l’actitud irresponsable del Govern
de Mariano Rajoy i de les institucions de l’estat en utilitzar els tribunals per respondre a debats polítics, negant-se a dirimir amb el diàleg i la negociació les demandes
polítiques que els darrers anys s’han posat de manifest des d’amplis sectors de la
societat catalana.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició

Segon. El Parlament de Catalunya denuncia la situació de diputats i diputades
d’aquesta cambra, i representants de la societat civil, en presó preventiva injustificada i en reclama el seu alliberament.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De supressió del punt 5

Cinquè. El Parlament de Catalunya, com a cambra on es manifesta la pluralitat
política del país, s’emplaça a treballar per trobar les eines i instruments necessaris
per recuperar les institucions de l’autogovern, sempre edificant àmplies majories
dins d’aquesta cambra.
Palau del Parlament, 27 de març de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 2381)

A la Mesa del Parlament

Sergi Sabrià i Benito, portaveu, Rubèn Wagensberg i Ramon, diputat del Grup
Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 167 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics des d’àmplies majories plurals (tram. 250-00108/12).
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Esmena 1
GP Republicà
D’addició

Primer. El Parlament de Catalunya denuncia l’actitud irresponsable de tot l’aparell de l’Estat i concretament del Govern de Mariano Rajoy en utilitzar els tribunals
per respondre a debats polítics, negant-se a dirimir amb el diàleg i la negociació les
demandes polítiques que els darrers anys s’han posat de manifest des d’amplis sectors de la societat catalana.
Esmena 2
GP Republicà
De modificació

Segon. El Parlament de Catalunya denuncia la situació de diputats i diputades
d’aquesta cambra, així com representants de la societat civil, empresonats per les
seves idees i en reclama el seu alliberament.
Esmena 3
GP Republicà
De modificació

Tercer. El Parlament de Catalunya denuncia que la judicialització del debat polític està provocant un bloqueig institucional.
Esmena 4
GP Republicà
De modificació

Cinquè. El Parlament de Catalunya, com a cambra on es manifesta la pluralitat
política del país, s’emplaça a treballar per trobar les eines i instruments necessaris
per recuperar les institucions procurant edificar àmplies majories dins d’aquesta
cambra.
Esmena 5
GP Republicà
D’addició

Sisè. El Parlament de Catalunya fa una crida al conjunt d’actors socials i polítics
d’aquest país a treballar de forma conjunta, des de les majories més àmplies i plurals
possibles, per defensar els valors de la democràcia, la llibertat i la justícia, que com
a pilars fonamentals en els que s’edifica la societat catalana estan sent vulnerats, especialment i de manera greu, en els darrers temps.
Palau del Parlament, 27 de març de 2018
Sergi Sabrià i Benito, portaveu GP ERC
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Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
3.10.60.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la
Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici
finalitzat el 31 d’agost de 2015
256-00005/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 1892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

Al president del Parlament

Molt Honorable President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura
de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalització núm. 2/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a la Fundació del
Gran Teatre del Liceu, exercici finalitzat el 31 d’agost del 2015.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 15 de març de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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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 GP CATECP
Reg. 1790 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.03.2018

A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 76.4 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Xavier Domènech Sampere d’aquest grup parlamentari ha estat designat per a formar part de la Diputació Permanent.
Palau del Parlament, 12 de març de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, responsable de
polítiques d’infància de Save the Children, davant la comissió que
correspongui perquè presenti l’informe «Aquí, avui, encara»
356-00034/12
SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent la
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP (reg. 1886).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018.

Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà, directora de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, davant la comissió que
correspongui perquè informi sobre l’apropiació, l’ús i la distribució de
les dades dels ciutadans amb relació al referèndum de l’1 d’octubre
356-00035/12
SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent la
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

Presentació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs (reg. 2007).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió
Internacional per a la Defensa dels Motociclistes davant la comissió
que correspongui perquè informi sobre la seguretat viària dels
motociclistes
356-00036/12
SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent la
continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

Presentació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs (reg. 2008).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018.

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

4.70.10.

Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al
setembre del 2017
337-00004/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 1750 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.03.2018

Al president del Parlament

Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a
la televisió i a la ràdio durant el mes de setembre de 2017, i l’Acord pel qual s’aprova,
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 8 de març de 2018
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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28 de març de 2018

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «Les ‘fake
news’. El discurs de gènere»
337-00005/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 1826 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.03.2018

Al president del Parlament

Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’informe Les fake news. El discurs de gènere, i l’Acord
pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 12 de març de 2018
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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