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Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a tots els alumnes
250-00212/12
Presentació: GP Cs 26

Proposta de resolució sobre la situació penitenciària de les persones empresonades 
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l’espectre autista
250-00218/12
Presentació: GP Cs 33

Proposta de resolució sobre el tractament a l’escola de les noves formes d’esclavitud
250-00219/12
Presentació: GP Cs 34

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup interdepartamental per a afrontar 
la problemàtica de la manca de graduació en ESO
250-00220/12
Presentació: GP Cs 34

Proposta de resolució sobre l’educació de 0 a 3 anys
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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 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre l’aplicació i el 
funcionament del nom de domini de primer nivell «.eu» i pel qual es 
deroguen el Reglament (CE) 733/2002 i el Reglament (CE) 874/2004 de 
la Comissió
295-00040/12

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 pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la comercialització 
i la utilització de precursors d’explosius, pel qual es modifica l’annex 
XVII del Reglament (CE) 1907/2006 i pel qual es deroga el Reglament 
(UE) 98/2013 sobre la comercialització i la utilització de precursors 
d’explosius
295-00041/12

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 pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el reforç de 
la seguretat dels documents d’identitat dels ciutadans de la Unió i 
dels documents de residència expedits a ciutadans de la Unió i als 
membres de llurs famílies que exerceixin llur dret a la lliure circulació
295-00042/12

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 pro-
posta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als requisits 
d’homologació dels vehicles de motor i de llurs remolcs, i també dels 
sistemes, components i unitats tècniques independents destinats a 
aquests vehicles, pel que fa a llur seguretat general i a la protecció 
dels ocupants dels vehicles i dels usuaris vulnerables de la via 
pública, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/... i es deroguen 
els reglaments (CE) 78/2009, 79/2009 i 661/2009
295-00050/12

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 pro-
posta.

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 2008/106/CE, relativa al nivell mínim de formació en les 
professions marítimes, i es deroga la Directiva 2005/45/CE
295-00051/12

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 pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la reducció de 
l’impacte ambiental de determinats productes de plàstic
295-00052/12

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 pro-
posta.
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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 2009/103/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 
de setembre del 2009, relativa a l’assegurança de la responsabilitat 
civil que resulta de la circulació d’automòbils, i també al control de 
l’obligació d’assegurar aquesta responsabilitat
295-00053/12

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 pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció 
de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió
295-00054/12

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 pro-
posta.
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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 un debat públic lliure de violències
250-00127/12

RETIRADA

Retirada pel GP PSC-Units (reg. 4302).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018.

Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades
250-00129/12

RETIRADA

Retirada pel GP PSC-Units (reg. 4259).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018.
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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 mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.06.2018.

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00059/08

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.06.2018.

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 
de desembre
202-00022/10

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.06.2018.

Proposició de llei sobre la reducció de la pressió fiscal en l’impost 
sobre la renda de les persones físiques de les rendes de fins a 33.000 
euros
202-00014/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.06.2018 al 28.06.2018).
Finiment del termini: 29.06.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.06.2018.
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Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
202-00015/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès

Exposició de motius
El consell comarcal del Barcelonès es va constituir el 9 de març de 1988, com a 

conseqüència de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització territorial de Ca-
talunya. Segons aquesta Llei, les comarques es constitueixen com a entitats locals 
de caràcter territorial formades per l’agrupació de municipis contigus [...] amb com-
petències en ordenació del territori i urbanisme, sanitat, serveis socials, cultura, es-
port, ensenyament, salubritat pública i medi ambient. Aquest ampli ventall de com-
petències, però, no s’han acabat mai d’implementar d’una manera generalitzada en 
les funcions pròpies del Consell Comarcal del Barcelonès. Aquesta entitat de suport 
i col·laboració entre els ajuntaments hauria d’assegurar la prestació de tots aquells 
serveis que no poden ser coberts des de l’àmbit municipal. Ara bé, aquesta funció 
de cooperació local va recaure, des de molt abans, en les diputacions, que disposen 
de recursos i mecanismes ja establerts per atendre aquestes prestacions, tal i com 
reconeixia una sentència del Tribunal Constitucional de maig del 1998, deixant als 
consells comarcals sense un àmbit d’actuació clar.

La llei 31/2010, de 27 de juliol, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, creava 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb la qual es creava una nova administració 
supramunicipal integrada per un total de trenta-sis municipis de l’àmbit territorial, 
entre els quals la totalitat dels municipis que integren el Consell Comarcal del Bar-
celonès, i a la qual li eren assignades diverses funcions, activitats, serveis i compe-
tències, produint-se una situació de superposició i duplicitat administrativa, buro-
cràtica i política dins del mateix àmbit territorial.

El 3 de setembre de 2013 el Parlament de Catalunya va admetre a tràmit el Pro-
jecte de Llei de governs locals de Catalunya que donava un nou impuls a la reforma 
de l’organització territorial i del món local a Catalunya i que afectava directament 
al Consell Comarcal del Barcelonès qüestionant la necessitat i utilitat de l’existència 
d’aquest ens dins de l’àmbit metropolità. A l’agost de 2015 va concloure i decaure el 
tràmit parlamentari d’aprovació d’aquest Projecte de Llei, a causa del finiment de la 
desena legislatura del Parlament de Catalunya.

El passat 15 de març de 2017 els òrgans de govern del Consell Comarcal del 
Barcelonès van aprovar una moció per unanimitat de les formacions polítiques re-
presentades per mitjà de la qual instaven al Parlament a iniciar el procediment per 
a suprimir el consell comarcal considerant que les seves actuals funcions poden ser 
assumides per altres institucions com les metropolitanes.

Durant aquesta etapa i context de canvis legislatius el Consell Comarcal del Bar-
celonès ha realitzat accions i tasques de racionalització, simplificació i sanejament 
a nivell administratiu, tècnic i financer. Aquest esforç dels últims anys fan possible 
la supressió de l’ens comarcal fent un traspàs de funcions, activitats i serveis de ma-
nera àgil i respectant els principis de garantia al conjunt de la ciutadania i els drets 
dels treballadors de l’ens, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels més de 
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dos milions de persones que viuen en aquest àmbit territorial mitjançant una major 
racionalització i sostenibilitat territorial i de l’administració.

Avui en dia es fa més palesa que mai la necessitat de reformar, reduir i raciona-
litzar l’administració pública catalana, amb la finalitat de disminuir les estructures 
polítiques i administratives innecessàries i la burocràcia, facilitar els tràmits i fer-la 
més àgil, eficaç, participativa i propera a la ciutadania. Aquesta reforma ha de pas-
sar, obligatòriament, per evitar duplicitats d’estructures polítiques i administratives, 
fent les nostres administracions més eficients i sostenibles.

Atenent els arguments anteriors i sabent que per imperatiu legal, cal una norma 
amb rang de llei que reguli la supressió del consell comarcal i que, alhora, garan-
teixi l’exercici de les seves competències amb relació als ciutadans de la comarca.

L’objectiu primordial d’aquesta llei és evitar la superposició de les funcions, ac-
tivitats i serveis, eliminant les duplicitats administratives, burocràtiques i polítiques 
dins d’un mateix àmbit territorial, regulant les competències de cada administració 
i ens locals i supramunicipals buscant una major eficiència, racionalització i trans-
parència de les administracions i els serveis que presten al conjunt de la ciutadania.

Per tots aquests motius exposats, l’objectiu final de la Llei i que compta amb el 
vistiplau de l’òrgan del plenari del propi Consell Comarcal del Barcelonès, recau en 
la seva eliminació i dissolució definitiva.

La present Llei s’estructura en cinc articles, una disposició addicional, dues dis-
posicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

Els articles fan referència a la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, les 
seves competències, la regulació de la comissió mixta i la seva creació i tramitació 
i pel que respecta a la subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal 
adscrit al Consell Comarcal del Barcelonès.

Així mateix, les disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals fan 
referència a aspectes claus per portar a terme aquests objectius. El règim especial, 
el desplegament reglamentari, la continuïtat de la prestació dels serveis que presta 
actualment, la seva derogació i dissolució, l’habilitació pressupostària i l’entrada en 
vigor.

Presentem la següent proposició de llei de racionalització territorial i supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès que asseguri el traspàs de les seves competèn-
cies i mitjans pressupostaris, materials i humans a l’administració més adient, prio-
ritzant la voluntat de mantenir el criteri de gestió supramunicipal d’aquests.

Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès 
1. Es suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord 

amb el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.

2. Com a conseqüència de la supressió a què fa referència l’apartat 1, resta modi-
ficada la divisió comarcal de Catalunya, de la qual deixa de formar part la comarca 
del Barcelonès.

3. Es reconeix mitjançant el Títol IV de la Llei 4/2003, del 4 de novembre, pel 
qual es regula la gestió de les competències comarcals l’aplicació d’un règim espe-
cial de la comarca del Barcelonès que no requereix de l’existència d’un consell co-
marcal, atribuint-les a les administracions municipals i supramunicipals presents i 
que actuen en el territori.

Article 2. Competències
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del 

Barcelonès s’han de distribuir per decret del Govern, prioritzant la seva gestió su-
pramunicipal i d’acord amb els criteris següents: 

a) El principi d’autonomia municipal.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per 

la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
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c) La naturalesa i titularitat de les competències exercides pel Consell Comarcal 
del Barcelonès.

d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal 
de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, eficiència econòmi-
ca i sostenibilitat financera, per a garantir el correcte funcionament dels serveis i les 
activitats concernits.

2. La proposta de distribució de totes les competències, les activitats i els serveis 
que el Consell Comarcal del Barcelonès exerceix serà realitzada per una Comissió 
mixta interinstitucional.

Article 3. Comissió mixta
1. Es crea una comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat, de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del Consell Comarcal del Barcelonès i dels mu-
nicipis de la comarca del Barcelonès, que reflecteixi la pluralitat política present a 
aquestes institucions, perquè elabori una proposta de distribució de les competèn-
cies, les activitats, els serveis i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès.

2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim: 
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels 

quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Co-
marcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o depen-
dents.

b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de 
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, 
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.

c) La distribució de les quantitats del Fons de Cooperació Local, el qual obté els 
seus recursos i finançament procedents de l’administració de l’Estat i de la Gene-
ralitat, assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que 
correspongui, establint mitjançant la Llei de Pressupost de la Generalitat de Cata-
lunya un percentatge de participació a favor de les entitats que gestionin les compe-
tències comarcals.

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, distribuint les seves competències 
mitjançant les normes reglamentàries establertes entre els ajuntaments dels munici-
pis de la comarca, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona o 
la pròpia Generalitat de Catalunya.

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generali-
tat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar 
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta, 
la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants dels em-
pleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses 
vinculats o dependents.

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local 

ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a 
audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a dictamen del 
Consell de Governs Locals.

2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la 
proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competèn-
cies, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, d’acord amb la 
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proposta presentada per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària 
a què fa referència l’apartat 2.

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal 
del Consell Comarcal del Barcelonès
1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i 

serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les 
relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del 
Barcelonès.

2. S’han de respectar i garantir els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels fun-
cionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, enti-
tats i empreses vinculats o dependents afectats per la seva supressió.

Disposició addicional primera. El règim especial
El règim especial previst i establert per la comarca del Barcelonès es podrà es-

tendre i ampliar a altres territoris de Catalunya que ho sol·licitin, sempre que comp-
tin i tinguin el consentiment per part dels municipis afectats i dels consells comar-
cals corresponents a aquests municipis.

Disposició transitòria primera. Desplegament reglamentari
S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries 

per a desplegar i aplicar aquesta llei.

Disposició transitòria segona. Continuïtat de la prestació dels serveis
1. Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a les altres administracions o entitats 

públiques dels serveis, activitats, drets i obligacions de què són titulars el Consell 
Comarcal del Barcelonès i els organismes, entitats i empreses que en depenen, la 
gestió i la prestació corresponen a aquest organisme i als organismes, entitats i em-
preses que en depenen, que han de mantenir els equips, mitjans i fons necessaris per 
a garantir el funcionament normal dels serveis i les activitats.

2. Les administracions públiques i les entitats responsables del finançament del 
Consell Comarcal del Barcelonès han de garantir que aquest disposi dels recursos 
necessaris per donar compliment al que estableix l’apartat 1.

Disposició derogatòria
Resten derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que 

disposa aquesta llei.

Disposició final primera. Habilitació pressupostària
Els preceptes d’aquesta llei que comportin la realització de despeses amb càrrec 

als pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor 
de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici immediatament posterior a l’en-
trada en vigor d’aquesta llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Joan García González, diputat, GP Cs
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Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i 
les obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00016/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 4369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei 
D’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, ser-

veis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell 
Comarcal del Barcelonès.

Exposició de motius
El Consell Comarcal del Barcelonès fou constituït el 9 de març de 1988, a l’em-

para de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya.
Durant gairebé trenta anys d’història, el Consell Comarcal ha exercit compe-

tències d’ordenació del territori, ha gestionat serveis socials, esportius i de l’àmbit 
de l’ensenyament, ha impulsat activitats i programes adreçats als joves, ha creat el 
Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia, ha realitzat obres de regene-
ració i millora urbanística, ha promogut i gestionat habitatges amb protecció oficial, 
estacionaments urbans i dotacions públiques, i ha dut a terme funcions clau per al 
territori com ho son el desenvolupament de la Ronda Verda i el manteniment inte-
gral de les Rondes de Barcelona.

El Parlament de Catalunya ha adoptat diverses mesures de reordenació de l’orga-
nització territorial de Catalunya, entre les quals l’aprovació el 27 de juliol de 2010 
de la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la que es crea una adminis-
tració supramunicipal a la que s’assignen diverses funcions i competències que es 
desenvolupen en el territori de trenta-sis municipis, entre els quals la totalitat dels 
que integren la comarcal del Barcelonès.

La reforma de l’organització territorial i del món local a Catalunya va viure un 
nou impuls parlamentari el 3 de setembre de 2013 quan el Parlament de Catalunya 
va admetre a tràmit el Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Aquesta re-
forma del món local havia de tenir incidència en tot l’àmbit territorial català, i afec-
tava de forma directa al Consell Comarcal del Barcelonès, ja que es qüestionava la 
necessitat d’existència d’aquest ens dins l’àmbit metropolità. A l’agost de 2015 va 
acabar la desena legislatura del Parlament de Catalunya sense haver conclòs el trà-
mit parlamentari d’aprovació de la nova llei de governs locals, i per tant, el projecte 
de llei va decaure per finiment de legislatura.

És en aquest context de canvis legislatius que promouen noves delimitacions 
territorials i la reestructuració dels diferents nivells d’administració existents al ter-
ritori metropolità que el Consell Comarcal del Barcelonès ha intensificat les labors 
de racionalització, simplificació, sanejament i endreçament administratiu, tècnic i 
econòmic-financer del grup institucional CCB, integrat pel propi Consell i per les 
dues societats mercantils comarcal REGESA i Regesa Aparcaments i Serveis, SA. 
Aquest esforç dut a terme en els darrers anys fa factible que avui sigui mes senzill i 
àgil el traspàs de les funcions, activitats i serveis del Consell Comarcal del Barcelo-
nès i la corresponent desaparició d’aquesta entitat comarcal.

Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Grup Consell 
Comarcal del Barcelonès hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciu-
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tadania, en favor del perfeccionament, racionalització i sostenibilitat de tots els ser-
veis i activitats que actualment presta l’administració comarcal per tal de contribuir 
a la millora de la qualitat de vida de les més de dos milions de persones que viuen 
al territori, tot garantint al mateix temps els drets dels treballadors i treballadores 
comarcals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició de llei de traspàs de les funcions, serveis, activitats, béns, 
personal, drets i obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès i de 
les entitats que en depenen

Article primer. Modificació del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya
Un. Es modifica l’article 11, que quedaria redactat com segueix: 
«Article 11. El consell comarcal
»El govern i l’administració de la comarca correspon al consell comarcal, llevat 

del que es preveu a la disposició addicional quarta d’aquesta Llei.»

Dos. Es modifica l’article 40, que quedaria redactat com segueix: 
«Article 40. Fons de Cooperació Local
»La llei de pressupost de la Generalitat ha d’establir un percentatge de participa-

ció a favor dels consells comarcals o de les entitats que gestionin les competències 
comarcals en el Fons de cooperació local de Catalunya, el qual es nodreix de recur-
sos procedents de l’Estat i de la Generalitat.»

Tres. S’addiciona una disposició addicional quarta, amb el següent text: 
«Disposició addicional quarta
»1. Es reconeix el règim especial a aplicar en el territori de la comarca del Bar-

celonès per a la gestió de les competències comarcals que es regulen al Títol IV 
d’aquesta Llei, que no requerirà l’existència d’un consell comarcal, podent atri-
buir-se les mateixes a les administracions municipals i supramunicipals que actuen 
en el territori.

»2. Correspondrà al govern la Generalitat de Catalunya, a través de les normes 
reglamentàries escaients, la distribució de les competències comarcals que corres-
ponen al territori del Barcelonès entre els ajuntaments dels municipis de la comar-
ca, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, altres consells 
comarcals o la pròpia Generalitat de Catalunya, sempre que disposin dels mitjans 
i organització que garanteixin el correcte funcionament dels serveis i activitats co-
marcals.

»3. En el termini màxim de dotze mesos des de l’aprovació d’aquesta norma, el 
Departament competent en matèria de funcionament i organització de les entitats 
locals de Catalunya elaborarà una proposta de traspàs a altres administracions pú-
bliques dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels que actualment 
sigui titular el Consell Comarcal del Barcelonès i les seves entitats dependents. En 
aquesta proposta es definirà el calendari i mecanisme de materialització dels tras-
passos en favor de l’entitat que en cada cas es determini, identificant els drets, obli-
gacions, béns i personal que en resultin afectats i els contractes, convenis o altres 
mecanismes de participació institucional en els que s’hagin de subrogar els ens re-
ceptors, garantint en tot cas els drets i condicions de treball dels treballadors comar-
cals i el manteniment sense interrupció dels serveis, programes i activitats actual-
ment en funcionament. La proposta haurà de regular també la distribució entre les 
entitats que correspongui de les quantitats del Fons de Cooperació Local que s’as-
signarien a la comarca del Barcelonès.»
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Quatre. S’addiciona una Disposició addicional cinquena, amb el següent text: 
«Disposició addicional cinquena
»El règim especial previst per la comarca del Barcelonès en la Disposició addi-

cional quarta d’aquesta Llei es podrà estendre a altres territoris que ho puguin sol-
licitar, sempre que es compti amb el consentiment exprés dels municipis afectats i 
dels consells comarcals als que aquests pertanyen.

Article segon. Adaptació de la normativa sectorial que resulti afectada 
per la modificació del Decret Legislatiu 4/2003
S’autoritza al govern de la Generalitat de Catalunya per a que, en el termini d’un 

any a comptar de l’entrada en vigor de la modificació del Decret Legislatiu 4/2003 
que deriva d’aquesta proposició de Llei, elabori una proposta de Llei per a modificar 
totes aquelles normes autonòmiques sectorials de les que es deriva directament l’as-
signació de funcions al Consell Comarcal del Barcelonès, o en base a les quals es 
justifica la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Barcelonès, 
als efectes que les esmentades normes s’adeqüin per a permetre’n l’assignació a les 
entitats locals municipals o supramunicipals que esdevinguin titulars dels serveis, 
activitats, obres o programes impulsats, creats, gestionats o desenvolupats pel Con-
sell Comarcal del Barcelonès.

Disposició transitòria
Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a altres administracions o entitats pú-

bliques dels drets i obligacions i dels serveis i activitats dels que és titular el Consell 
Comarcal del Barcelonès, la gestió de les competències comarcals al territori del 
Barcelonès seguirà sent gestionada pel Consell Comarcal del Barcelonès, que haurà 
de mantenir els equips, fons i mitjans que permetin el correcte exercici de les com-
petències no traspassades.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que 

disposa la present proposta de llei.

Disposició final
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vi-
gor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-

Units

Proposició de llei de lluita contra la corrupció i protecció dels 
denunciants
202-00017/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley: 
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Proposición de ley de lucha contra la corrrupción y protección de los 
denunciantes

Memoria Justificativa/Antecedentes
La corrupción es un mal endémico que lastra la competitividad de las economías 

modernas. Tal y como han puesto de manifiesto diversos estudios el coste de la co-
rrupción es significativo. Concretamente, para el conjunto de países de la Unión Eu-
ropea dicho coste podría llegar a alcanzar casi un billón de euros.

La gestión de las administraciones públicas en Cataluña en los últimos años no 
ha estado exenta de sufrir la lacra de la corrupción y el coste socioeconómico que 
implica.

Por todo ello, es imprescindible que los poderes públicos den cumplimiento a 
su deber de luchar activamente contra la corrupción mediante la creación y aplica-
ción de un marco normativo adecuado a tal fin. Mediante la proposición de ley que 
aparece a continuación se introducen una serie de medidas destinadas a iniciar la 
construcción de dicho marco, destacando, entre ellas, las destinadas a proteger a las 
personas físicas o jurídicas que en sus relaciones con los poderes públicos detecten 
cualquier tipo de malas praxis o ilícitos, conocidos popularmente como casos de 
corrupción.

Exposición de motivos

I
La corrupción es la segunda preocupación de los españoles, solo por detrás del 

paro. Se trata de un problema de especial gravedad, pues tiene consecuencias sobre 
la eficiencia de las Administraciones Públicas, supone un perjuicio económico a las 
arcas del Estado, pero sobre todo es un problema sistémico que afecta al corazón 
de la democracia.

Lo extendido de las prácticas fraudulentas en el seno de algunos partidos polí-
ticos y organismos públicos ha generado no solo el rechazo de los ciudadanos, sino 
que ha contribuido al desprestigio de nuestras instituciones. El mantenimiento de 
personas imputadas en listas electorales y en cargos públicos, o el uso clientelar que, 
en ocasiones, los partidos han hecho de los fondos y los nombramientos en la Ad-
ministración, han generado la percepción de que en España, la corrupción goza de 
cierta impunidad o no se persigue con el ahínco que se debiera.

En los últimos años, los ciudadanos de Cataluña vienen contemplando con estu-
por una multitud de tramas, casos y investigaciones judiciales por la presunta comi-
sión de ilícitos de corrupción perpetrados o amparados por altos cargos y/o personas 
que ostentaban especial responsabilidad pública. Del mismo modo, los ciudadanos 
tienen la impresión de que el principio de igualdad ante la ley que establece nuestra 
Constitución no es respetado en la práctica.

Así, lo certifican los datos del Barómetro Global de la Corrupción 2017, cuyos 
resultados muestran que en España, el 80% de la ciudadanía piensa que las adminis-
traciones públicas no realizan suficientes esfuerzos en luchar contra la corrupción.

En este sentido, la comunidad internacional manifestó interés en perfilar un 
acuerdo global y capaz de prevenir y combatir la corrupción en todas sus formas. 
Así se suscribió la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción de 31 de 
octubre de 2003, ratificado por España, el 16 de septiembre del 2005. Por otro lado, 
el informe de 3 de febrero de 2014 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Eu-
ropeo sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea pone énfasis en la 
necesidad de adoptar mecanismos de denuncia adecuados que codifiquen procesos 
dentro de las administraciones públicas y abran canales oficiales para comunicar lo 
que se perciba como irregularidades o, incluso, actos ilegales pueden contribuir a 
resolver los problemas de detección inherentes a la corrupción.
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No obstante, pese al compromiso adquirido por España, la lucha contra la co-
rrupción en el ámbito de nuestras Administraciones Públicas, exige garantizar una 
función pública profesional, independiente y regida por criterios de igualdad, mérito 
y capacidad.

Es por ello que se considera urgente atajar y abordar la corrupción. (i) Urge por-
que desde 1978 se han descubierto cerca de 200 tramas corruptas, y la cifra va en 
aumento claro ejemplo es la sentencia relativa al expolio patrimonial de una insti-
tución cultural tan relevante como el Palau de la Música, donde queda probada la 
connivencia y criminal participación de supuestos servidores públicos, entidades 
privadas y principalmente del poder político gobernante de las instituciones de la 
Generalitat de Cataluña. (ii) Urge porque la corrupción pone trabas a la competen-
cia, lastrando la competitividad de nuestra economía. (iii) Y urge, porque el funda-
mento de todo Estado de derecho reside en el principio de legitimidad democrática, 
y esta legitimidad solo puede otorgarla o retirarla el pueblo, del cual, según nuestra 
Constitución, emanan todos los poderes del Estado.

Por este motivo, no podemos sobrellevar por más tiempo la perpetración de unas 
malas prácticas que siembran dudas entre los ciudadanos sobre la legitimidad de 
nuestras instituciones democráticas. Una democracia fuerte y sana exige institucio-
nes limpias y políticos fuera de toda sospecha. No es suficiente con la aplicación 
del Código Penal. La actividad pública no es una actividad cualquiera, y debe llevar 
aparejada una exigencia de integridad y proceder ético singular.

II
El objetivo primordial de esta ley es promover la lucha efectiva contra la corrup-

ción, introduciendo más transparencia, más responsabilidad y mejores y más efica-
ces medios de prevención y de control, en aras a mejorar la rendición de cuentas, 
y permitir a los ciudadanos tener un mayor conocimiento de las actuaciones de las 
Administraciones Públicas, salvaguardando el patrimonio público y garantizando 
su adecuada utilización.

Es por ello, que el objeto de esta ley es fomentar la denuncia de la corrupción, a 
través de la definición con carácter básico de la condición de los denunciantes y es-
tablecer los derechos que les asisten en aplicación de esta Ley.

III
La presente Ley se estructura en 9 artículos, agrupados en tres títulos, dos dispo-

siciones adicionales, una disposición transitoria y una disposición final.
El Título I, en particular los artículos 1, 2 y 3 establecen el objeto de la Ley, su 

ámbito subjetivo y la finalidad de la misma.
El Título II, los artículos 4, 5, 6, 7, se define el concepto de denunciante, los de-

rechos de los mismos y el procedimiento de denuncia.
El Título III, y en concreto el artículo 8, define cuáles son las obligaciones de la 

entidad receptora de la denuncia realizada por el denunciante.
Asimismo, las disposiciones adicionales que forman parte del articulado, tienen 

un doble objetivo. La disposición adicional primera tiene como objeto promover 
planes de detección y persecución por parte de la Administración con el fin de re-
forzar los medios de disuasión, prevención y actuación frente a la corrupción. Y la 
disposición adicional segunda tiene como objeto el control y el seguimiento de las 
investigaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña en aras de mejorar la rendi-
ción de cuentas y la transparencia de dicha institución en relación con las denuncias 
realizadas.

Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans, presenta la si-
guiente: 



BOPC 100
14 de juny de 2018

3.01.02. Proposicions de llei 21 

Proposición de ley de lucha contra la corrupción y protección de los 
denunciantes.

Título I. Del objeto de la Ley, ámbito subjetivo y finalidad

Artículo 1. Objeto 
El objeto de esta ley es el reconocimiento de los derechos que asisten a los de-

nunciantes en el ámbito de las Administraciones públicas catalanas, de las entidades 
que integran la Administración Local y del sector público institucional, establecien-
do un marco de protección integral para su tutela y garantía.

Artículo 2. Ámbito subjetivo
1. La presente ley se aplica a todo el personal sujeto al régimen funcionarial o el 

resto del personal que presta servicios: 
– En la Administración pública catalana, 
– En las entidades que integran la Administración Local, y 
– En el sector público institucional.
2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por sector público institucional el 

definido en los artículos 2 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público y lo establecido en la legislación catalana.

Artículo 3. Finalidad
Esta ley persigue los siguientes objetivos: 
1. Promover la lucha efectiva contra la corrupción.
2. Introducir más transparencia, más responsabilidad y más medios de preven-

ción y de control.
3. Salvaguardar el patrimonio público y garantizar su adecuada utilización con-

forme a los principios de defensa del interés público y servicio al interés general, 
imparcialidad, transparencia, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y 
responsabilidad e integridad del sector público y de las autoridades, funcionarios y 
demás personal al servicio del mismo.

4. Fomentar la responsabilidad de nuestros servidores públicos y cargos públi-
cos.

Título II. Definición y protección de los denunciantes

Artículo 4. Definición de la condición de denunciante
A los efectos de los derechos y medidas de protección establecidas en la presente 

Ley, se consideran denunciantes: 
– Toda persona física, en particular, altos cargos, funcionarios o el resto del per-

sonal al servicio de la Administración pública catalana, las entidades que integran 
la Administración Local y del sector público institucional, que denuncien y comu-
niquen, indicios o hechos reveladores con apariencia suficiente de veracidad sobre 
conductas que pueden ser constitutivos de delito o infracción administrativa.

– Los contratistas y los beneficiarios de las ayudas públicas, en los términos 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, respectivamente, en rela-
ción con los hechos que hubiese podido conocer como consecuencia de la adjudi-
cación de los contratos o de las subvenciones percibidas. En el caso de personas 
jurídicas, la condición será reconocida a las personas físicas que hubiesen prestado 
servicios al adjudicatario o al beneficiario de la ayuda.

Artículo 5. Derecho de los denunciantes
Los sujetos denunciantes, desde el momento en que presentan su denuncia ante 

la autoridad administrativa o judicial, gozarán de los siguientes derechos: 
– Derecho a la confidencialidad: Este derecho consiste en dar protección a los 

denunciantes. En particular, las denuncias formuladas son tramitadas por canales y 
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procedimientos que garantizan la confidencialidad del denunciante, sin perjuicio de 
lo que dispongan las normas procesales. En ningún caso se considerará que los de-
nunciantes incumplen con su deber de sigilo en el ejercicio de sus funciones.

– Derecho de información: Este derecho consiste en recibir información acerca 
de la situación administrativa de la denuncia y notificación sobre los trámites reali-
zados y sobre las resoluciones acordadas respecto de la misma.

– Derecho a recibir asesoramiento gratuito: Este derecho consiste en recibir ase-
soría legal gratuita en relación con la denuncia presentada.

– Derecho a la indemnidad laboral: Este derecho consiste en no sufrir ningún 
género de perjuicio o menoscabo en su estatuto personal y carrera profesional como 
consecuencia de la denuncia presentada. En particular, se considerarán nulos de ple-
no derecho los acuerdos, resoluciones y decisiones que atenten contra la indemnidad 
laboral del denunciante, salvo que la entidad, que los hubiese emitido demuestre que 
no tienen relación ni traen causa alguna de la denuncia presentada.

– Derecho a la indemnización por daños y perjuicios: Este derecho consiste en 
recibir una indemnización por daños y perjuicios derivada de la responsabilidad pa-
trimonial de la Administración Pública cuando se acredite la existencia de un daño 
individualizado y determinado económicamente consecuencia directa de la denun-
cia, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Derecho a obtener resolución expresa: Este derecho consiste en la obligación 
por parte de la Administración de finalizar mediante resolución expresa y motiva-
da el expediente abierto a causa de la denuncia llevada a cabo por el denunciante.

Artículo 6. Procedimiento de denuncia 
1. Los sujetos denunciantes según lo previsto en el artículo 4 podrán dirigirse a 

través del canal confidencial de denuncias que decida, a su libre elección, por el cual 
se garantizará la confidencialidad de la identidad del denunciante y se dará protec-
ción a los derechos que le son reconocidos ante: 

– La Oficina Antifraude de Cataluña, 
– El Ministerio fiscal, 
– El Tribunal competente, 
– El Juez de Instrucción,
– El funcionario de policia más próximo, o
– Cualquier entidad que la legislación establezca.
2. Se admitirán todas aquellas denuncias que presenten una mínima aparencia de 

veracidad. No se admitirán a trámite las denuncias anónimas ni tampoco aquellas 
que no puedan sostenerse en documentos o informaciones contrastadas.

3. La comprobación previa de los hechos, así como la participación de los pre-
suntos responsables, se realizará en el plazo máximo de 6 meses desde el acuerdo 
del inicio de las actuaciones, por el órgano. No obstante, se podrá acordar la amplia-
ción de este plazo por el tiempo necesario hasta un máximo de 1 año, en los casos 
en los que la complejidad del asunto o la necesaria colaboración de otras Adminis-
traciones públicas así lo justifiquen. La comprobación previa de los hechos la reali-
zará el organismo donde se haya formalizado la denuncia, siguiendo las directrices 
establecidas reglamentariamente. En particular, el procedimiento a seguir sobre la 
comprobación previa de los hechos se regulará a través de disposición reglamenta-
ria.

4. En cualquier momento durante el procedimiento, los denunciantes podrán so-
licitar la adopción de medidas de protección frente a aquellas actuaciones que vul-
neren por acción u omisión sus derechos y que hayan sido adoptadas a causa de la 
denuncia presentada.

5. Si de las actuaciones practicadas se apreciaran indicios de la existencia de un 
posible delito, el ente que resuelve dará traslado de lo actuado al Ministerio Fiscal.
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6. Si de las actuaciones practicadas se apreciara la posible comisión de una in-
fracción administrativa, el ente que resuelve, deberá instar al órgano competente la 
incoación del correspondiente procedimiento.

En este caso, el órgano competente estará obligado a acordar la incoación del 
procedimiento, y en el caso necesario abrirá expediente sancionador oportuno. Una 
vez finalizado el procedimiento se deberá comunicar a la entidad encargada del ex-
pediente y el resultado del mismo.

Artículo 7. Protección del denunciante
El denunciante estará protegido y no podrá sufrir ningún género de perjuicio o 

menoscabo en su estatuto personal y carrera profesional como consecuencia de la 
denuncia presentada. Se considerarán nulos de pleno derecho los acuerdos, resolu-
ciones y decisiones que atenten contra la indemnidad laboral del denunciante.

Título III. Obligaciones de la entidad receptora de la denuncia 

Artículo 8. Confidencialidad 
1. Las actuaciones de la entidad receptora de la denuncia estarán sometidas a la 

máxima reserva con objeto de garantizar el buen fin de sus actuaciones y los de-
rechos de las personas y entidades afectadas. El personal de dicha entidad estará 
sujeto al deber de secreto y su incumplimiento dará lugar a responsabilidad disci-
plinaria.

2. La entidad receptora de la denuncia deberá informar de sus actuaciones a los 
sujetos que pudieran resultar afectados y, en todo caso, deberá otorgar audiencia a 
los mismos antes de dictar resolución.

Artículo 9. Protección y cesión de datos
El tratamiento y cesión de los datos obtenidos por la entidad receptora de la de-

nuncia como resultado de sus actuaciones, sobre todo los de carácter personal, están 
sometidos a las disposiciones vigentes sobre protección de datos.

Disposición adicional primera. Planes de detección y persecución por 
parte de la Administración
La Administración pública catalana, las entidades que integran la Adminis-

tración Local, y las entidades del sector público institucional deberán promover 
y adoptar programas de detección y persecución de malas praxis, irregularidades, 
fraude o cualquier tipo de ilícitos de relevancia administrativa o penal.

Disposición adicional segunda. Control y seguimiento de las investigaciones de 
la Oficina Antifraude de Cataluña

1. La Oficina Antifraude de Cataluña, deberá rendir cuenta periódicamente de 
las denuncias recibidas, los expedientes subsiguientes a las mismas y todas las ac-
tuaciones adoptadas y/o realizadas en el marco de las mismas, en la Comisión de 
Materias Secretas y Reservadas del Parlament de Catalunya.

2. La memoria anual debe contener, expresamente información detallada con re-
lación a sus actividades y actuaciones, y hará referencia al menos: 

– Al número y al tipo de actuaciones emprendidas, con indicación expresa de los 
expedientes iniciados, 

– Los resultados de las investigaciones practicadas en trámite y resueltas, 
– Las recomendaciones y requerimientos cursados a los sujetos afectados y, 
– Los expedientes tramitados que hayan sido enviados a la autoridad judicial o 

al Ministerio Fiscal.
La memoria anual respetará lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la legislación análoga en 
esta materia.
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Disposición transitoria única. Habilitación normativa
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean 

precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final única. Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor desde el día siguiente a su publicación en el 

Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, a excepción de aquellas medidas que 
supongan un aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el 
presupuesto vigente, que no entrará en vigor, en la parte que suponga una afectación 
presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en vigor de la 
presente normativa.

Palau del Parlament,  de juny de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Lorena Roldán Suárez, 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’estat de conservació dels habitatges 
del barri dels Merinals, de Sabadell
250-00205/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2018 al 25.06.2018).
Finiment del termini: 26.06.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.06.2018.

Proposta de resolució sobre els centres de formació d’adults
250-00206/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2018 al 25.06.2018).
Finiment del termini: 26.06.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.06.2018.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la segona línia de P3 
de l’Escola Bellavista Joan Camps, de les Franqueses del Vallès
250-00207/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2018 al 25.06.2018).
Finiment del termini: 26.06.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.06.2018.

Proposta de resolució sobre l’autorització del joc del bingo a 
associacions, residències, centres de dia i casals de la gent gran i de 
persones amb discapacitat
250-00208/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2018 al 25.06.2018).
Finiment del termini: 26.06.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.06.2018.

Proposta de resolució sobre la dispensació d’urgència a les oficines 
de farmàcia
250-00209/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2018 al 25.06.2018).
Finiment del termini: 26.06.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.06.2018.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la funcionalitat de la 
recepta electrònica
250-00210/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2018 al 25.06.2018).
Finiment del termini: 26.06.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.06.2018.

Proposta de resolució sobre el control de l’activitat del Comitè 
Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols 
Existents en Matèria d’Abús Sexual o Qualsevol Altra Forma de 
Maltractament
250-00211/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.06.2018 al 25.06.2018).
Finiment del termini: 26.06.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.06.2018.

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a tots els 
alumnes
250-00212/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Sonia Sierra Infante, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre garantizar el respeto a todos los alumnos en las aulas catalanas, para que sea 
sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según en el Principio II de la Declaración de los Derechos del Niño, «El niño 

gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dis-
pensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 
fundamental a la que se atendrá será el interés superior del niño».
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Así pues, en una democracia debe existir la consideración fundamental de aten-
der siempre el interés superior del niño que ha de poder desarrollarse en condiciones 
de libertad y dignidad.

El 2 de octubre de 2017, algunas familias tuvieron que ir a buscar a sus hijos 
a los centros escolares y se encontraron a los menores angustiados e, incluso, llo-
rando. En el caso del IES Palau de Sant Andreu de la Barca, unos 200 alumnos de 
bachillerato se organizaron por Whatsapp para concentrarse para pedir que sus pro-
fesores tuvieran respeto hacia sus compañeros hijos de guardias civiles. El mensaje 
con el que organizaron la protesta es el siguiente: «Mañana, 5 de octubre del 2017, 
a las 8 de la mañana no entréis en el instituto, quedaros delante de la puerta princi-
pal en señal contra la actitud el centre IES El Palau discriminando a algunos hijos 
de guardias civiles, eso es una actitud irresponsable, inmadura y está fuera de lugar 
en un centro educativo de secundaria. Nos quedaremos fuera, delante de la puerta y 
nos sentaremos» (se ha respetado la ortografía y redacción del original).

Finalmente, no hubo sentada porque el suelo estaba mojado, pero los estudiantes 
se quedaron durante una hora fuera, en silencio, ante la puerta del instituto, mani-
festando el apoyo a sus compañeros e hijos de guardias civiles. Algo debió de pa-
sar en ese instituto para que los alumnos de bachillerato se autoorganizaran con un 
mensaje así.

Por si esto fuera poco, estos alumnos y sus familias han tenido que sufrir mani-
festaciones en su contra organizadas por algunos sindicatos, Som Escola y el Con-
sell Escolar de Cataluña (presidido por Lluís Font i Espinós, actualmente diputado 
en el Parlament de Catalunya por el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya) 
y, además, tanto el portavoz del sindicato USTEC en diferentes medios de comuni-
cación como la asociación Rosa Sensat desde su perfil de Twitter, los han acusado 
de mentir.

Sin embargo, según podemos leer en el artículo «Estarás contento con lo que 
ha hecho tu padre», publicado por El País el 4 de octubre, nadie niega los hechos. 
El director del centro afirma que «han sido varios padres los que han mostrado sus 
quejas por lo ocurrido. Ahora estamos recabando todas las versiones y adoptaremos 
las decisiones adecuadas para que lo ocurrido no altere la convivencia». Este mismo 
medio afirma que «todas las fuentes consultadas –padres, docentes, municipales...– 
circunscriben los hechos a dos o tres profesores, pero admiten su preocupación por 
el impacto que el episodio pueda tener en la localidad». Así pues, no parece ser que 
los alumnos y sus familias mintieran. No podemos permitir que en Cataluña se fal-
te el respeto a los menores que, además, no pueden defenderse y mucho menos en 
medios de comunicación como a los que han accedido representantes sindicales.

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

Propuesta de resolución
Instar al Parlament de Catalunya a: 
1. Manifestar su apoyo explícito a la Declaración de los Derechos del Niño.
2. Manifestar el apoyo a los alumnos catalanes que se han sentido humillados y 

que se ha vulnerado su dignidad y la de sus familias por la profesión de sus proge-
nitores.

3. Garantizar el respeto a todos los alumnos en las aulas catalanas.
4. Manifestar respeto por los alumnos catalanes y condenar las acusaciones de 

mentir que se han vertido contra ellos.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Sonia Sierra Infante, diputada, 

GP Cs



BOPC 100
14 de juny de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 28

Proposta de resolució sobre la situació penitenciària de les persones 
empresonades per la seva activitat política
250-00213/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 4267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

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

Comú Podem, i Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la situació peniten-
ciària de les persones empresonades per la seva activitat política, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Fa anys que a Catalunya es viu una reivindicació, impulsada per una part impor-

tant de la ciutadania, per assolir majors quotes de sobirania. Aquesta demanda és 
exercida sempre per canals plenament pacífics i democràtics.

Per contra, el govern de Mariano Rajoy va actuar irresponsablement negant una 
sortida dialogada a les demandes de major autogovern que provenien de Catalunya. 
L’única resposta que va donar l’executiu del Partit Popular van ser centenars d’actua-
cions penals, de la mà de la Fiscalia General de l’Estat, que han derivat en processos 
judicials que han portat a la persecució, i en alguns casos empresonament, de mem-
bres i exmembres d’aquest Parlament, així com de líders socials.

Després de la moció de censura viscuda el passat 1 de juny, i el conseqüent relleu 
del President espanyol i el conjunt del consell de Ministres, s’obre una oportunitat 
per reconduir les tensions entre els governs català i espanyol. És el moment de tro-
bar nous camins que facin possible una entesa que deixi enrere la judicialització de 
la política catalana.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament denuncia l’existència a l’estat espanyol de persones perseguides 

judicialment i, fins i tot, empresonades per la seva activitat política, i en reclama el 
seu alliberament.

2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a dur a terme les actuacions 
pertinents davant del govern espanyol per fer prevaldre els mecanismes de diàleg i 
acord per sobre dels instruments judicials.

3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a dur a terme les actuacions 
pertinents davant del Govern espanyol perquè aquest emplaci al nou/a Fiscal Ge-
neral de l’Estat a retirar les acusacions penals contra els diputats i exdiputats/des 
d’aquesta cambra i el president d’Òmnium Cultural.

4. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern espanyol 
que faci complir la normativa penitenciària, assegurant que tots els presos i preses 
compleixen el seu empresonament en centres penitenciaris el més a prop de les se-
ves famílies i amistats.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat,  

GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies de 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona
250-00214/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Jorge Soler González, diputat, Lo-

rena Roldán Suárez, diputada, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies 
de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la co-
missió, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Hospital Joan XXIII de Tarragona està tenint problemes per cobrir les guàr-

dies hospitalàries de Medicina Interna. Per aquest motiu, la gerència s’ha plantejat 
obligar als facultatius especialistes d’altres disciplines a cobrir les seves guàrdies. 
Així mateix, sovint el pes de la guàrdia l’està duent el metge resident, repercutint en 
la seva formació reglada. Totes aquestes qüestions repercuteixen directament en els 
pacients i en els treballadors.

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: 
Desenvolupar un pla funcional que implementi solucions per evitar la fuga de 

talent de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i la millora de la cobertura de les 
guàrdies, tant dels metges especialistes com dels residents, i presentar-lo a aquesta 
comissió en el termini màxim de sis mesos.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Jorge Soler González, Lorena 

Roldán Suárez, Matías Alonso Ruiz, diputats, del GP Cs

Proposta de resolució sobre l’obertura de la Residència del CAP 
Horts de Miró, de Reus
250-00215/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 4306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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 per a l’obertura de la Residència del CAPI Horts de Miró, 
a Reus, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat juliol de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar per unanimi-

tat dels grups municipals i amb el suport de Usicat, l’Associació de la Gent Gran de 
Reus i el Baix Camp, i Marea Pensionista, una proposta de resolució per reclamar al 
Govern de la Generalitat l’obertura de la residència del CAPI Horts de Miró.

Fascicle segon
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Al mes d’octubre de 2017, el Govern de la Generalitat de Catalunya va anunciar 
l’obertura de 24 places, però set mesos després la residència i el centre de dia conti-
nuen tancats i no hi ha hagut cap contacte amb la Conselleria en la línia de desblo-
quejar aquesta situació, que contribueix a augmentar la llista d’espera de ciutadans i 
ciutadanes beneficiaris/àries d’aquest recurs. És incomprensible que hores d’ara les 
dependències estiguin buides i sense ús, mentre hi ha una llarga llista d’espera de 
persones que necessiten entrar en una residència.

Atès la manca d’execució del compromís del Govern la Generalitat de Catalunya, 
i amb la voluntat d’obrir les places necessàries que facin possible l’obertura d’aquest 
equipament essencial per a la cura, la sociabilització, l’oci i el benestar de la gent 
gran, 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. Obrir immediatament les 24 places concertades a la residència del CAPI d’Horts 

de Miró, tal i com va anunciar el Govern de la Generalitat a l’octubre de l’any 2017.
2. Obrir, en un termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de reso-

lució, la resta de places fins arribar a les 52 total de què disposa l’equipament, com 
a places de titularitat pública.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els accidents a 
la carretera amb ciclistes implicats
250-00216/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

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 artícu-
los 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre medidas para la reducción de los accidentes en carretera que implican a ci-
clistas, para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
Las noticias sobre muertes de ciclistas en las carreteras españolas se suceden 

continuamente. Son casos como atropellos y choques frontales, que podrían haber 
sido evitados si se hubiese tenido una actitud responsable y respetuosa hacia el resto 
de usuarios de la vía.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), desde 2010 se ha doblado el nú-
mero de accidentes en España, pasando de 3.606 accidentes en el año 2010 a 7.186 
en 2015. Y en cuanto a heridos, la DGT contabiliza que se ha pasado de 3.429 en 
2010 a 6.925 en 2015.

Asimismo, desde 2010, en España han perdido la vida 340 ciclistas en vía in-
terurbana, y 548 desde 2006.

Los ciclistas son los más vulnerables y, por lo tanto, son los principales conoce-
dores de las necesidades de nuestras carreteras, y a su vez quienes sufren en primera 
persona los riesgos que implica recorrer unos kilómetros por ellas. Es responsabi-
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lidad de la Administración tomar las medidas necesarias para reducir al máximo 
estos riesgos, con el objetivo de evitar accidentes.

Diversas plataformas y asociaciones de ciclistas piden acciones para resolver 
esta situación y reducir al máximo el riesgo de accidente y atropellos.

Por otro lado, varios profesionales españoles del mundo del ciclismo como Mi-
guel Induráin, Pedro Delgado y Alberto Contador, han señalado los principales pro-
blemas que se encuentran las personas que practican este deporte en las carreteras: 
falta de prudencia por parte de algunos conductores, agresividad al volante, falta de 
respeto al metro y medio de distancia de seguridad y falta de controles de alcohole-
mia, especialmente a primera hora de la mañana de los fines de semana.

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

Propuesta de resolución
1. Realizar una campaña de concienciación dirigida a conductores de vehículos 

a motor sobre el respeto a los ciclistas, priorizando los adelantamientos en carretera 
respetando el metro y medio mínimo establecido en la normativa.

2. Realizar una campaña informativa dirigida a los ciclistas sobre buenas prác-
ticas en la conducción, priorizando el uso de iluminación nocturna, elementos para 
facilitar su visibilidad y uso del casco.

3. Instar a la administración competente en cada caso a la adecuación de las vías 
urbanas al uso de movilidad ecológica y sostenible, así como a la señalización de las 
zonas transitadas por bicicletas.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Alfonso Sánchez Fisac, dipu-

tado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el Complex Educatiu de Tarragona
250-00217/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

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

rano, diputat, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el com-
plex educatiu de Tarragona (Antiga Laboral), per tal que sigui substanciada davant 
la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Complex Educatiu de Tarragona, conegut localment com l’Antiga Universitat 

Laboral, està ubicat a 4 km del centre de la ciutat a l’autovia Salou-Tarragona, en un 
espai de més de 6 ha de superfície amb un seguit de serveis que cal afegir a una àm-
plia oferta formativa. Consta de dos centres de formació professional que ofereixen 
més de 40 titulacions de cicles formatius, una part important d’ells en modalitat de 
formació professional dual. La seva àrea d’influència abasta Tarragona, tot Catalu-
nya i altres comunitats autònomes veïnes.

L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic de formació professional on 
s’imparteixen 19 títols diferents entre cicles de grau mitjà i cicles de grau superior 
de les famílies professionals de Sanitat, Activitats físiques i esportives, Imatge per-
sonal i Ensenyaments esportius. Com a centre específic de formació professional, 
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la vinculació i la relació amb les empreses i amb l’entorn socioeconòmic esdevé un 
pilar fonamental en el desenvolupament del projecte educatiu del centre.

L’Institut Pere Martell és un dels centres públics específics de formació profes-
sional més destacats i referent, a Catalunya, en els ensenyaments professionals. S’hi 
imparteixen 21 cicles formatius englobats en 9 famílies professionals, 4 Programes 
de Formació i Inserció, el curs d’accés a grau Superior i programes de Formació 
Ocupacional i Contínua.

Les residències d’estudiants del Complex Educatiu són un servei públic que el 
Departament d’Ensenyament ofereix als estudiants de secundària post-obligatòria 
de tot Catalunya que, per circumstàncies personals, familiars o econòmiques, vénen 
a estudiar als centres del Complex o en d’altres centres de la demarcació i necessiten 
d’aquest servei en el període lectiu. L’alumnat intern gaudeixen dels serveis propis 
de l’internat, com sales d’estudi, sales de joc, sales de vídeo i de TV, etc. així com 
d’un servei d’atenció pedagògica complementària a la del centre on estudiï.

El Complex Educatiu de Tarragona ofereix servei de menjador, biblioteca, sala 
d’actes, sala de conferències, instal·lacions esportives, cafeteria i servei d’infermeria 
i consulta mèdica. També compta amb servei d’autobús urbà i zona d’aparcament 
gratuït.

Són prop de 2.500 els estudiants que passen pel Complex anualment que, sumats 
a la comunitat educativa, professors, administració, personal de restauració o de 
manteniment, habiten un recinte privilegiat a les comarques tarragonines.

Però és important tenir present que les instal·lacions del Complex provenen de 
l’Antiga Universitat Laboral inaugurada el 1956, és a dir més de 60 anys d’antigui-
tat. La manca d’unes polítiques clares en relació al futur del Complex Educatiu ha 
comportat una deixadesa d’inversions i modernitzacions del conjunt que ha patit un 
manteniment de mínims.

Aquesta situació fa que tant la urbanització de l’espai, paviments, mobiliari, en-
llumenat o inclús les zones enjardinades siguin molt millorables. Però encara més 
greu és la situació dels edificis i de les instal·lacions bàsiques com les de calefacció, 
els tancaments o aspectes relacionats amb la seguretat i la salut.

Existeix un Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona, però no una 
dotació pressupostària per a la correcta gestió, conservació i millora de les instal·la-
cions comunes de tot el recinte, llevat de la part de què disposen cadascun dels dos 
centres formatius. Suposadament aquestes previsions estan concebudes per a la tipo-
logia de centre més habitual, és a dir, un centre educatiu integrat a una trama urbana 
contínua, situació que s’allunya molt de la realitat dels centres de què parlem, amb 
uns requeriments de conservació més enllà que els d’un edifici amb aules ubicat al 
centre de la població.

Des d’aquest Òrgan de Gestió es va proposar un pla d’actuació, de mínims, a 
quatre anys per tal de donar resposta a les necessitats i priorització de les propos-
tes de millora. Les línies establertes com a prioritàries i urgents són la millora de 
les condicions ambientals (calefacció i tancaments) i la millora de les instal·lacions 
especialment en aspectes relacionats amb la seguretat com l’eliminació d’amiant.

Tot i que per aquest 2018 des de la Conselleria d’Ensenyament s’ha donat respos-
ta per a executar millores segons el Pla d’actuació proposat, no existeix compromís 
o garantia de continuïtat per a la resta d’actuacions. Aquestes actuacions es finan-
cen, suposadament, amb romanent econòmic de 2017 i amb els recursos de la parti-
da de Reformes i Actuacions de Millora dels Serveis Territorials i els de cada centre, 
encara que els recursos dels centres cal que estiguin relacionats exclusivament amb 
les activitats acadèmiques.

Tant la comunitat educativa com la resta de població de Tarragona veu amb pre-
ocupació com un complex amb tan gran potencial formatiu i de serveis, es manté 
amb mancances greus de modernització i manteniment adient, i no rep l’atenció ins-
titucional que es mereix.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern dela Generalitat a: 
1. Garantir l’execució dels treballs de millora per aquest 2018 i el 2019 que, se-

gons el Pla d’actuació proposat, es consideren urgents pel confort ambiental dels es-
pais educatius i la seva seguretat.

2. Dotar el Complex Educatiu de Tarragona dels recursos econòmics i de gestió 
necessaris per tal de garantir l’execució, i si s’escau l’ampliació, d’aquest pla d’ac-
tuació a quatre anys.

3. Establir un projecte de futur del Complex Educatiu de Tarragona que inclo-
gui el màxim aprofitament de les instal·lacions i recursos formatius i la promoció 
del Complex a la resta de Catalunya com un espai d’oportunitats, on desenvolupar 
totes les actuacions ja contemplades a la Llei10/2015, del 19 de juny, de formació i 
qualificació professionals.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Francisco Javier Domínguez Ser-

rano, Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00218/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sonia Sierra Infante, diputada 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 men-
jadors i l’alumnat autista, per tal que sigui substanciada davant la comissió que cor-
respongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’hora dels àpats és un moment complicat pels nens diagnosticats amb un tras-

torn d’espectre autista (TEA): els pot fer angunia engolir, voler menjar només d’un 
colors o una sola textura, etc. Alhora, també, es tracta d’un moment que es pot apro-
fitar per a l’aprenentatge i la seva millora personal. Per manca de personal qualifi-
cat, a la majoria d’escoles públiques i concertades, els alumnes diagnosticats amb 
TEA no poden fer servir el servei de menjador, la qual cosa significa una clara dis-
criminació envers la resta de l’alumnat i una dificultat afegida per les famílies i la 
seva conciliació laboral.

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 dotar de personal 

qualificat tots els centres amb alumnat diagnosticat amb TEA per a que puguin ser 
usuaris del servei de menjador si així ho decideixen les seves famílies.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sonia Sierra Infante, diputada, 

GP Cs
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Proposta de resolució sobre el tractament a l’escola de les noves 
formes d’esclavitud
250-00219/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sonia Sierra Infante, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el tracta-
ment de l’esclavitud a les escoles, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Malauradament, són moltes les persones que viuen en règim d’esclavitud al se-

gle xxi. En la majoria dels casos, aquesta esclavitud es manté perquè dóna respos-
ta a demandes del món occidental. Ens referim a persones, en molts casos infants i 
adolescents, treballant en la indústria tèxtil, el servei domèstic o persones que són 
explotades sexualment, no només a països del sud sinó també al nostre país.

Una de les maneres de combatre aquesta xacra és amb l’educació. Considerem 
que s’ha de conscienciar els alumnes d’on provenen alguns dels objectes de consum 
i en quines condicions han estat elaborats i que si consumeixen prostitució, potser ho 
fan amb dones explotades sexualment víctimes del tràfic d’éssers humans.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta Govern de la Generalitat, mitjançant el De-

par-tament d’Ensenyament, a fomentar el coneixement de l’existència de noves for-
mes contemporànies d’esclavitud al segle xxi, per tal de formar ciutadans cons-
cienciats.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sonia Sierra Infante, diputada, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup interdepartamental 
per a afrontar la problemàtica de la manca de graduació en ESO
250-00220/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sonia Sierra Infante, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació 
d’un grup de treball interdepartamental per fer front a la problemàtica de la no-gra-
duació en ESO, per tal que sigui substanciada davant la comissió que correspongui, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Les causes per les quals al voltant d’un quinze per cent dels alumnes no obtenen 

el graduat en ESO són diverses i, en molts casos, els alumnes tenen situacions perso-
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nals i familiar molt complicades. Ens trobem amb alumnes sense llar, alumnes amb 
malalties mentals, alumnes sense una estructura familiar que els pugui sostenir, etc.

La manca d’acció conjunta entre els diferents departaments fa que, en molts ca-
sos, aquestes situacions s’agreugin o, si més no, no siguin tractades amb la suficient 
eficiència, situació que, sens dubte, ha de millorar.

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 crear un grup de 

treball interdepartamental entre els Departaments d’Ensenyament, de Treball, Afers 
Socials i Famílies i de Salut per tal d’abordar la problemàtica que dóna lloc a la 
no-graduació en ESO.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sonia Sierra Infante, diputada, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre l’educació de 0 a 3 anys
250-00221/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sonia Sierra Infante, diputada 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’educa-
ció infantil de 0 a 3 anys, per tal que sigui substanciada davant la comissió que cor-
respongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Malgrat que l’educació és una competència exclusiva de la Generalitat de Cata-

lunya, fins l’any 2010, Generalitat, ajuntaments i famílies assumien a parts iguals el 
cost de les places de les escoles bressol municipals. Amb l’entrada de CiU al Govern 
de la Generalitat el 2010, la part corresponent al Departament d’Ensenyament es va 
anar reduint, per la qual cosa els ajuntaments i les famílies van haver de pagar més. 
L’any 2013, la Consellera Irene Rigau va anunciar que la Generalitat deixaria de 
finançar les escoles bressol, així que, a partir de 2014, el Departament d’Ensenya-
ment va reduir a zero euros la seva aportació per a les escoles bressol, incomplint els 
convenis que havia signat amb les administracions locals titulars d’aquests centres i 
desistint de les seves funcions i responsabilitats.

Per tots aquests motius, una trentena d’ajuntaments van denunciar el Departa-
ment d’Ensenyament per no atendre les escoles bressols i el TSJC el va condemnar 
a pagar als ajuntaments els diners que van deixar de percebre els cursos 2012-13, 
2013-2014 i 2014-15.

El pensament pedagògic i la pràctica docent coincideixen a assenyalar la impor-
tància d’una escolarització durant la primera edat de cara a un bon assoliment futur 
dels objectius pedagògics, a la millora dels resultats educatius i a la prevenció del 
fracàs escolar, la qual cosa, en últim terme, millora la cohesió social. L’anterior és 
especialment important en el cas dels nens i nenes que provenen de famílies menys 
afavorides des del punt de vista socioeconòmic.

Per aquests motius, cal reprendre la dotació de fons pressupostaris a aquest ni-
vell educatiu, que permetran augmentar-hi el nombre de places escolars ofertes, 
millorar-ne la qualitat educativa i incrementar el nombre d’alumnes provinents de 



BOPC 100
14 de juny de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 36

famílies menys afavorides socioeconòmicament. Aquesta serà la millor manera de 
tornar-li a l’educació infantil de 0 a 3 anys l’atenció que el Departament d’Ensenya-
ment li va retirar sense cap justificació.

A més, els professionals de l’Educació Infantil treballen en condicions de preca-
rietat que s’han de corregir per poder oferir la millor educació als nostres infants.

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

Proposta de resolució
1. Destinar una dotació pressupostària adient per a l’educació de 0 a 3 anys, fins 

arribar progressivament als nivells d’inversió de 2009, en compliment del que dis-
posa l’article 198.2 de la Llei 12/2009 d’educació.

2. Impulsar l’augment del nombre de places en educació infantil de 0 a 3 anys i 
garantir la seva gratuïtat en funció del nivell de renda per càpita familiar, facilitant 
així la conciliació de la vida laboral i familiar. A tal efecte, el Govern elaborarà, en 
el termini de tres mesos des de l’a provació d’aquesta proposta de resolució, un estu-
di sobre la demanda i l’oferta territorial de places de 0 a 3 anys, que inclourà un pla 
calendaritzat per fer front a la demanda no atesa actualment.

3. Establir un pla per augmentar substancialment la proporció de nens amb fa-
mílies menys afavorides socioeconòmicament que tenen accés a una educació abans 
dels 3 anys.

4. Complir les sentències del TSJC que estableixen l’obligatorietat de satisfer el 
deute amb els ajuntaments els cursos 2012-13, 2013-2014 i 2014-15.

5. Calendaritzar amb els ajuntaments catalans el pagament no realitzat correspo-
nent al període 2016-18 sense necessitat de noves causes judicials.

6. Incloure als propers pressupostos la partida necessària per tornar a la norma-
litat competencial i a la responsabilitat social.

7. Garantir les parelles educatives a totes les aules de 0 a 3 anys.
8. Augmentar el nombre d’auxiliars i vetlladores a les escoles bressol.
9. Garantir en l’educació de 0 a 3 anys la presència del català, espanyol i anglès, 

així com l’aranès a la Vall d’Aran, que serà variable segons les necessitats de cada 
zona.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sonia Sierra Infante, diputada, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre la redacció d’un projecte de llei de 
governs locals
250-00222/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Joan García González, diputat, 

Dimas Gragera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre el projecte de Llei de governs locals de Catalunya, per tal 
que sigui substanciada davant la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’organització administrativa a tot Espanya i específicament a Catalunya no ha 

canviat durant aquests quasi bé quaranta anys de democràcia. De fet, en el cas de 
Catalunya, s’ha implementat una part de la divisió territorial local, que es va here-
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tar dels treballs realitzats durant la Segona República i que en la pràctica no es va 
poder desplegar.

Aquesta divisió, expressada amb la Llei 6/1987 de l’organització comarcal de 
Catalunya (Llei 6/1987, de 4 d’abril), modificada en tres ocasions al llarg dels anys, 
l’últim cop el 2003, va néixer ja allunyada d’una realitat geogràfica i territorial molt 
diferent a la dels anys 30 i que a dia d’avui encara ho és més i ens allunya dels ob-
jectius pels quals ha d’existir: l’eficiència.

En contra d’aquest principi, no obstant això, s’han afegit més divisions admi-
nistratives, com la voluntat de creació d’una segona divisió supramunicipal, com la 
que des de 2010 s’impulsava amb la Llei 30/2010 de vegueries. Una divisió que ja va 
néixer amb la seguretat de que no es podria implementar.

Creiem que tenim unes clares necessitats de reformes territorials dins l’àmbit de 
l’organització de la Generalitat de Catalunya, i hem de prioritzar iniciatives legisla-
tives que puguin reduir i flexibilitzar els nivells administratius de Catalunya.

No és possible seguir realitzant esmenes a la divisió territorial existent, com 
estem veient amb la creació de noves comarques i vegueries, en alguns casos amb 
seriosos dubtes sobre la seva viabilitat o inclús sobre la voluntat dels propis territo-
ris de veure la solució exposada com la més adequada. Necessitem una esmena a la 
totalitat.

Urgeix i es fa del tot necessari iniciar els treballs per a realitzar les reformes ter-
ritorials que calguin per reduir i flexibilitzar els nivells administratius amb l’objec-
tiu d’aconseguir una administració pública més àgil, eficient, sense duplicitats i més 
propera i accessible a la ciutadania.

És possible, amb els canvis tecnològics, canvis de fluxos de mobilitat i la mateixa 
estructura laboral i social, tenir una administració amb un sol àmbit supramunici-
pal, redimensionat, adaptat al territori i amb capacitat competencial diferent segons 
les necessitats d’un territori, com el català, poblacionalment nuclear, però amb una 
voluntat de ser multipolar.

Amb aquesta finalitat, durant l’XI legislatura del Parlament de Catalunya es va 
aprovar una proposta de resolució en la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge sobre la presentació de la Llei de governs locals i de la qual 
no tenim constància que s’hagin iniciat els treballs per donar-li compliment efectiu.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
Presentar, dins l’últim trimestre del 2018, el projecte de Llei de governs locals, 

donant així compliment a la proposta de resolució aprovada durant l’XI legislatura 
amb l’objectiu de reforçar l’autonomia local, definir de manera concreta les com-
petències dels ens locals i garantir el desenvolupament amb garanties de qualitat i 
transparència de les seves polítiques públiques.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Joan García González, Dimas 

Gragera Velaz, diputats, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària
250-00223/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Laura Vílchez Sánchez, diputa-

da, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre el sector de venta no sedentaria en Cataluña, 
para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias define la venta 

no sedentaria como aquella venta de mercancías y prestación de servicios mediante 
estructuras o paradas desmontables o vehículos tienda que se pueden llevar a cabo 
en espacios de titularidad pública o privada.

Es competencia de los ayuntamientos autorizar la actividad comercial de venta 
no sedentaria organizada en mercados de marchantes de conformidad con la orde-
nanza municipal específica. En el caso de que un ayuntamiento no disponga de or-
denanza municipal reguladora de algunas de modalidades de venta o prestación de 
servicio mediante estructuras o paradas desmontables o vehículos tienda, se entien-
de que el municipio en cuestión no autoriza esta modalidad de venta.

Este tipo de comercio, que se ha convertido en un importantísimo canal de dis-
tribución comercial en nuestros municipios, incide positivamente en la creación de 
empleo, la dinamización de los ejes comerciales y la atracción de potenciales clien-
tes en los días de mercado, tanto a otros mercados de venta sedentaria como a es-
tablecimientos de venta tradicional. Los mercados de venta no sedentaria también 
tienen un efecto dinamizador sobre los establecimientos de hostelería de nuestros 
municipios, incrementando en muchas ocasiones las ventas de los mismos en los 
días de mercado.

En los últimos años, la crisis económica, los cambios en los modelos de consumo 
y el aumento de la competencia y prácticas de venta ilegal (top manta) han produ-
cido un impacto negativo para el sector, que ha provocado un descenso tanto en las 
ventas como en el número de licencias de actividad en los mercados.

El Govern de la Generalitat de Cataluña debe reconocer el impacto positivo de 
este tipo de actividad comercial como parte muy importante del comercio local y 
de proximidad y, se deben mantener y reforzar las vías de comunicación con el sec-
tor con el objetivo de afrontar los nuevos desafíos a los que se enfrenta la venta no 
sedentaria.

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

Propuesta de resolución
Por todo lo expuesto, el Parlament de Cataluña insta al Govern a: 
1) Reconocer la labor dinamizadora del sector de venta no sedentaria como parte 

imprescindible del tejido social y comercial en Cataluña
2) Instar al Govern de la Generalitat a la creación de un grupo de trabajo perma-

nente formado por representantes de los grupos políticos, representantes del depar-
tamento competente del Govern de la Generalitat y representantes del sector, que 
aborde las problemáticas y reivindicaciones de la venta no sedentaria. La creación 
de este grupo deberá ser efectiva antes de los 3 meses de la aprobación de esta pro-
puesta de resolución.
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3) Informar puntualmente, de forma semestral, a todos los grupos parlamenta-
rios sobre los acuerdos y conclusiones a las que llegue este grupo de trabajo.

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Laura Vílchez Sánchez, Dimas 

Gragera Velaz, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la judicialització de la política amb 
relació a les llars d’infants
250-00224/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Javier Rivas Escamilla, dipu-

tado, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la judicialización de la política 
en las guarderías, para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En el año 2011 el Govern de la Generalitat de Cataluña decidió recortar las po-

líticas sociales, retirándose la Conselleria d’Ensenyament del pacto alcanzado en 
2005 para financiar el coste de la gestión de las guarderías, hasta ese momento fi-
nanciadas a partes iguales conjuntamente con los ayuntamientos y las familias, a 
pesar de ser una competencia exclusiva por parte de la Generalitat. Finalmente, la 
aportación por parte de la Generalitat, que anualmente se había visto reducida, en 
2014 fue eliminada del presupuesto de la Generalitat, dejando la financiación de este 
servicio público de su competencia a expensas de los ayuntamientos y de las fami-
lias, provocando la demanda del Ajuntament de Lleida y 24 más, por el incumpli-
miento de lo convenido.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la Gene-
ra-litat a pagar más de un millón de euros al Ajuntament de Lleida por la subvención 
que dejó de pagarle para las guarderías en los cursos 2012-13, 2013-14 y 2014-15. El 
fallo destaca que la Generalitat estaba obligada a aportar 1.300 euros por alumno. 
Recordando que «el plantejament de la normativa general és ben clar en garantir 
que l’atribució de competències a les Administracions Locals imposa indefugible-
ment l’atribució de recursos corresponents», y que «la Generalitat va anar conve-
nint amb l’Ajuntament recurrent la creació de successives llars d’infants i la corre-
lativa assumpció de la competència de gestió, situació que comporta la necessitat de 
transferir els recursos econòmics corresponents».

El Ajuntament de Lleida cuenta con 18 guarderías que ofertan 1.036 plazas y ya 
han anunciado la presentación de una nueva demanda, bajo las mismas premisas 
que la ya ganada, por el periodo 2015-2018 en el que se consumó el recorte total de 
este servicio social.

Resulta paradójico que la Generalitat, históricamente inmersa en demanda de 
más competencias o incluso en los últimos tiempos con vocación independentista, 
pretendiendo la asunción del 100% de las competencias, no haya sido capaz de ges-
tionar ni siquiera aquellas de las que ya disponía, desentendiéndose de manera uni-
lateral de las más sociales.
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La causa ya fallada por el TSJC (correspondiente al primer periodo de recortes) 
obliga a satisfacer las deudas y los perjuicios ocasionados a los ayuntamientos ca-
talanes, pero esta sentencia se está incumpliendo nuevamente, por lo que el Ajunta-
ment de Lleida ya ha anunciado una nueva demanda de ejecución de sentencia, con 
las demoras, costes y judicialización de la política que se derivan de ello.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Cumplir la actual sentencia del TSJC en la que se establece la obligatoriedad 

de satisfacer la deuda contraída por el periodo 2013-2015, sin esperar a un nuevo 
fallo judicial de ejecución de sentencia.

2. Calendarizar con los ayuntamientos catalanes el pago no realizado indebida-
mente, correspondiente al periodo 2016–2018, sin necesidad de nuevas causas judi-
ciales de previsible final.

3. Incluir en los próximos presupuestos la partida necesaria para volver a la nor-
malidad competencial y la responsabilidad social.

Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Javier Rivas Escamilla, Maia-

len Fernández Cabezas, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies de 
P3 a Reus
250-00225/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Maialen Fernández Cabezas, 

diputada, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Sonia Sierra Infante, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la la Propuesta de re-
solución sobre el mantenimiento de las líneas de P3 en Reus (Tarragona) para que 
sea sustanciada ante la comisión correspondiente, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Cataluña ha anunciado el 

cierre de un mínimo de once líneas de P3 en centros públicos para el próximo cur-
so 2018-2019.

En el término municipal de Reus (Tarragona) está previsto para el próximo cur-
so, el cierre de dos líneas más de P3 en las escuelas Joan Rebull e Isabel Besora, 
suponiendo un total de once líneas suprimidas desde el curso 2011-2012, con el con-
siguiente rechazo por parte de la comunidad educativa a estas medidas de reducción 
de las líneas.

Estos cierres supondrían que la capital del Baix Camp habría eliminado por tér-
mino medio cerca de dos aulas cada año desde 2011, pasando de las 55 existentes 
durante el curso 2011-2012 a las 46 de la actualidad, teniendo en cuenta que el pa-
drón contaba con 1.064 alumnos de P3 y las matrículas fueron un total de 1.083, es 
decir, superiores al padrón.

Otro tanto está ocurriendo en el resto de poblaciones de la provincia, donde tam-
bién se están cerrando líneas de P3, éstas, basándose en criterios demográficos no 
siempre lo suficientemente acreditados.
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En febrero del 2017, el Departament d’Ensenyament, junto con la Asociación 
Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), 
llegaron a un acuerdo, en el cual se apostaba por la continuidad de todos los proyec-
tos educativos existentes en P3. En aquel acuerdo, el Secretario de Políticas Educa-
tivas, el Sr. Antoni Llobet, afirmó que «se establecía un marco para poder trabajar 
en cada municipio, garantizando la continuidad de todos los proyectos educativos».

La FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalun-
ya), inició una campaña hace tiempo para bajar la ratio a 20 alumnos por aula y la 
continuidad de estas líneas representaría una oportunidad para bajar las ratios y 
mejorar así la calidad del sistema educativo permitiendo una enseñanza más indivi-
dualizada, con una mayor atención a la diversidad y, en consecuencia, un aumento 
del éxito escolar, así como la conservación de todos los puestos de trabajo en todos 
sus ámbitos: profesorado, comedor escolar, servicio de acogida, etc.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Mantener las dos líneas de P3 en los colegios Joan Rebull e Isabel Be-sora, 

ambos situados en el municipio de Reus.
2. Reducir las ratios actuales con una base de 20 alumnos de P3 para garantizar 

la continuidad de todos los proyectos educativos de la ciudad.
3. Velar por el mantenimiento de las plantillas en los centros escolares del muni-

cipio para garantizar la calidad educativa, así como contar con personal auxiliar que 
pueda atender las distintas necesidades educativas existentes en el aula.

Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Maialen Fernández Cabezas, 

Francisco Javier Domínguez Serrano, Sonia Sierra Infante, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un mapa digital de sòl 
industrial i de serveis
250-00226/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, María Luz Guilarte Sánchez, 

diputada, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución para la elaboración de un Mapa Digital 
Único de Suelo Industrial y de Servicios en Cataluña, para que sea sustanciada ante 
la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Dentro del marco del Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) se debería contem-

plar, como una de las acciones estratégicas que vertebren el crecimiento sostenido y 
ordenado en Cataluña del espacio de uso industrial y de servicios, la elaboración de 
un Mapa Digital Único que recoja, de forma ordenada y completa, la información 
disponible de estos espacios en todo el territorio, dando lugar a un mapa detallado 
de suelo industrial desarrollado, que incluya sus características urbanísticas y de 
equipamiento.

La elaboración de este mapa estructurado es vital para facilitar la actuación de 
las administraciones públicas, a través de las corporaciones locales responsables del 
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desarrollo de las áreas y polígonos industriales. Con ello se pretende, sobre todo, 
que sea un vehículo eficiente de promoción del suelo disponible y de aquella infor-
mación estratégica de interés para los diferentes agentes económicos.

El mejor instrumento para su difusión consistiría en aprovechar la potencialidad 
que ofrecen las páginas web de la Generalitat, así como las de los diferentes ayun-
tamientos, para visibilizar y poner en valor dichas áreas o polígonos de forma inte-
grada en una única plataforma.

Atendiendo a su grado de compatibilidad con los diferentes usos, se podrían es-
tablecer las siguientes categorías generales: 

a) Actividades del sector secundario (suelo industrial): industrias que requieren 
zonificación industrial específica (producción industrial, almacenaje, talleres do-
mésticos y producción artesanal)

b) Actividades sector terciario (suelo comercial, servicios): establecimientos des-
tinados a espectáculos públicos y actividades comerciales y de ocio tales como lo-
cales o agrupaciones comerciales, grandes superficies comerciales, oficinas, servi-
cios de la administración, oficinas privadas, despachos profesionales, domésticos, 
hospedaje y salas de reunión.

La autorización para realizar la inscripción en el censo se debería hacer en fun-
ción de cada caso y tipología, contemplando las condiciones de accesibilidad, pro-
tección, impacto ambiental y parámetros reguladores de las construcciones (sepa-
raciones, altura, etc.), en relación a la zona en que se ubiquen; asimismo, deberían 
estar adaptadas a la normativa específica que les fuera de aplicación.

El mapa de suelo industrial desarrollado y sus características urbanísticas y de 
equipamiento deberá estar operativo a modo de consulta online a partir del 1 de ene-
ro de 2019. Dentro de las opciones disponibles, se debería poder consultar las zonas 
industriales accediendo al mapa, así como realizar búsquedas concretas en el listado.

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

Propuesta de resolución
1) Elaborar un Mapa Digital del Suelo Industrial y de Servicios para todo el te-

rritorio catalán, que esté operativo a partir del 1 de enero de 2019, dando cuenta de 
su implementación en sede parlamentaria.

2) Desarrollar un plan de colaboración para la implementación y divulgación de 
una plataforma autogestionada, en colaboración con los Ayuntamientos y las enti-
dades gestoras de dichos espacios de uso industrial y de servicios, que esté elabora-
do antes de la finalización del presente año, dando cuenta de su implementación en 
sede parlamentaria.

Palacio del Parlamento, 29 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; María Luz Guilarte Sánchez, 

Laura Vílchez Sánchez, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre la dispensació d’aigua gratuïta en bars, 
restaurants i equipaments públics
250-00227/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 4501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

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, 
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presenten la Proposta de resolució sobre la dispensació d’aigua gratuïta a Bars i Res-
taurants i equipaments públics, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
La producció global de plàstics s’ha disparat en els darrers 50 anys i especial-

ment en les darreres dècades. Entre l’any 2002 i l’any 2013 va augmentar un 50%, 
de 204 milions de tones el 2002, a 299 milions de tones l’any 2013. Està previst que 
l’any 2020 s’arribi a escala mundial a 500 milions de tones. A nivell europeu l’Estat 
Espanyol apareix en el cinquè lloc pel que fa a la demanda amb el 7,4% del total i 
per darrera només d’Alemanya, Itàlia, França i Regne Unit.

La major part dels plàstics s’utilitzen en la fabricació d’envasos, és a dir, en pro-
ductes d’un sol ús. En concret a Europa la demanda de plàstics per envasos va ser 
del 39% el 2013 i a l’Estat Espanyol del 45%.

De la mateixa manera que la producció ha augmentat de manera substancial, tam-
bé ho han fet els residus de plàstic. A l’Estat Espanyol només el 50% dels residus de 
plàstics son reciclats. Es calcula que anualment 8 milions de tones de plàstic acaben 
en mars i oceans, el que s’ha convertit en un greu problema ambiental, on s’estima que 
existeixen entre 5 i 50 billons de fragments de plàstic en la superfície d’aigües marines.

És essencial doncs implementar mesures per tal de posar en marxa no només 
sistemes de retorn per els envasos i utensilis de plàstic sinó mesures que impulsin la 
reducció del consum de plàstic.

L’Entitat Plastic Pollution Coalition afirma que el reciclatge del plàstic no és una 
solució sostenible, ja que la matèria reciclada té un elevat cost (a diversos nivells) i 
no frena la necessitat de produir més plàstic verge. En paraules del periodista Xa-
vier Bosch a un article a l’Ecodiari: «És essencial comprendre que la contaminació 
per plàstic no es resoldrà mitjançant el foment del “reciclatge”. La contaminació del 
plàstic és el resultat d’una cultura d’un sol ús.» 

Recentment, tant organitzacions de consumidors com comunitats autònomes 
com Balears, Andalusia i Navarra, han impulsat mesures per obligar per llei que 
bars i restaurants ofereixin aigua gratuïta de l’aixeta als clients i redueixin així el 
consum d’envasos.

Organitzacions de Consumidors com FACUA demanen que s’impulsi també a 
Catalunya, com ja passa en molts països europeus, com per exemple França, o a 
grans ciutats com Nova York, i defensen que l’aigua és un dret bàsic que s’hauria de 
garantir a tots els establiments de manera gratuïta i per tant disminueixi de manera 
rellevant el consum d’ampolles de plàstic.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar un estudi per determinar el volum de consum d’ampolles d’aigua de 

plàstic en bars i restaurants a Catalunya.
2. Establir les modificacions legals necessàries per tal que a Catalunya bars i res-

taurants serveixin aigua d’aixeta de manera gratuïta.
3. Establir una línia d’ajuts a Bars i Restaurants per instal·lar sistemes de filtratge 

d’aigua per osmosi.
4. Impulsar les modificacions legislatives i reglamentaries per a la retirada de les 

ampolles d’aigua de plàstic als equipaments públics i edificis institucionals, tot ga-
rantint la dispensació d’aigua de boca gratuïta a través de fonts.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, Yolanda López 

Fernández, diputats, GP CatECP

http://www.naciodigital.cat/ecodiari/noticia/6968/dianna/cohen/artista/plastic/diu/reciclatge/no/sostenible
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el 
treball autònom
252-00005/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 4122 i 4435; 4268; 4270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 4122 I 4435)

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

d’acord amb el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi sobre el treball autònom (tram. 252-00005/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del títol

Comissió d’estudi de l’emprenedoria i els autònoms.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació al tipus de Comissió

Es proposa la creació d’una comissió d’estudi de l’emprenedoria i dels autònoms, 
d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parlament.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició a l’objecte

L’objecte de la Comissió és estudiar mesures i polítiques que es poden desenvo-
lupar, així com proposar els canvis legislatius necessaris per abordar els problemes 
que puguin tenir els autònoms i els emprenedors a Catalunya. Estudiar el fenomen 
de les noves plataformes i la seva regulació. Analitzar el tractament a altres regions 
comparables. Donar veu al sector.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació del termini

La comissió d’estudi per al treball autònom tindrà la vigència d’un any des de la 
seva creació i posada en marxa.

La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 
amb les previsions del Reglament del Parlament

Palau del Parlament, 30 de maig de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 4268)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Jordi Albert i Caballero, diputat del Grup Par-

lamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Re-
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glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució 
de creació d’una comissió d’estudi sobre el treball autònom (tram. 252-00005/12).

Esmena 1
GP Republicà
D’addició

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per, com a mínim, un membre de cada grup par-

lamentari. La seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament 
del Parlament per a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especia-
listes i membres d’entitats

Palau del Parlament, 4 de juny de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Jordi Albert i Caballero, diputat, GP ERC

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 4270)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’es-
tudi sobre el treball autònom (tram. 252-00005/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt a l’objecte de la comissió 

Objecte
Estudi i eines per l’actuació en relació a la utilització fraudulenta del règim d’au-

tònom per no reconèixer relacions laborals.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de 
l’impuls del treball autònom
252-00007/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 4271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Proposta de resolució de creació d’una comissió de 
seguiment de l’impuls del treball autònom (tram. 252-00007/12).
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Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt a l’objecte de la comissió 

Objecte
Estudi i eines per l’actuació en relació a la utilització fraudulenta del règim d’au-

tònom per no reconèixer relacions laborals.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La vulneració de drets 
fonamentals i llibertats públiques en ocasió de la reacció penal a l’1 
d’octubre i l’aplicació de l’article 155 CE»
360-00004/12

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.06.2018.

Informe del Síndic de Greuges titulat «L’augment dels conflictes en 
matèria ambiental i urbanística a Catalunya»
360-00005/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 4256).
Acord: Mesa del Parlament, 12.06.2018.

Al president del Parlament
Benvolgut president,
Em plau lliurar-te l’Informe L’augment dels conflictes en matèria ambiental i 

urbanística a Catalunya, el qual pretén analitzar l’actuació de les administracions 
públiques a través dels instruments de planificació urbanística i territorial davant 
l’augment de la conflictivitat territorial, que inevitablement ocasiona una afectació 
al medi ambient.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, us 
saludo atentament,

Cordialment,

Barcelona, 5 de juny de 2018
Rafael Ribó, síndic

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/263822.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/263822.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es declara la 
diputada Inés Arrimadas García cap de l’oposició

RESOLUCIÓ

L’article 77 del Reglament del Parlament de Catalunya regula la figura del cap de 
l’oposició, de conformitat amb la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern.

D’acord amb l’article 77.1 del Reglament, és cap de l’oposició el diputat o diputa-
da que exerceix la presidència del grup parlamentari de l’oposició amb més escons 
al Parlament.

El Grup Parlamentari de Ciutadans és el grup parlamentari de l’oposició amb 
més escons al Parlament i ha sol·licitat que es nomeni la presidenta del grup, la Sra. 
Inés Arrimadas García, cap de l’oposició amb expressa renúncia als drets que li con-
fereix l’apartat 5 de l’article 77 del Reglament del Parlament.

De conformitat amb l’apartat 2 de la mateixa disposició, el president o presiden-
ta del Parlament, declara la condició de cap de l’oposició per mitjà d’una resolució.

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Declarar la diputada Inés Arrimadas García, cap de l’oposició en els termes sol-

licitats.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 4251 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.06.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 74.1 i 76.4 del Reglament 
del Parlament, comunica que el diputat Xavier García Albiol d’aquest grup parla-
mentari ha estat designat per a formar part de la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 4359 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.06.2018

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

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

Comissió: Comissió de l’Estatut dels Diputats
Alta: Mònica Palacín París
Baixa: Ernest Maragall i Mira

Palau del Parlament, 7 de juny de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 4266 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.06.2018

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputades 
a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió del Síndic de Greuges
Alta: Carles Riera Albert
Baixa: Maria Sirvent Escrig

Palau del Parlament, 5 de juny de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels comitès 
d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre la viabilitat i l’estabilitat de la Corporació, la 
renovació del Consell de Govern i la represa de la reforma de les lleis 
de l’audiovisual
356-00060/12

SOL·LICITUD

Presentació: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs, Josep Riera i Font, del GP 
JxCat, Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC, David Pérez Ibáñez, del GP 
PSC-Units, Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP, Natàlia Sànchez Dipp, del SP 
CUP-CC, Andrea Levy Soler, del SP PPC (reg. 4193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 11.06.2018.

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’anàlisi de 
la presència a Internet de continguts en relació amb la violència 
masclista
337-00010/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 4456 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.06.2018

Al president del Parlament
Molt Hble. Sr. Roger Torrent i Ramió,
Em plau de fer-vos a mans l’informe sobre l’Anàlisi de la presència a Internet de 

continguts en relació amb la violència masclista, perquè en tingueu coneixement i 
als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 8 de juny 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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