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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 21/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 31/2016, sobre el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, 
corresponent a l’exercici del 2013
256-00027/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 2, 14.06.2018, DSPC-C 30

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 de juny 
de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamenta-
ris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre el Cen-
tre d’Iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013 (tram. 256-
00027/11).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre el 

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre el Cen-
tre d’Iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 22/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de comptes dels partits 
polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent 
als exercicis del 2014 i el 2015
256-00028/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 2, 14.06.2018, DSPC-C 30

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 de juny 
de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment 
de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corres-
ponent als exercicis del 2014 i el 2015 (tram. 256-00028/11).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre el 

retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vincula-
des, corresponent als exercicis del 2014 i el 2015 (tram. 256-000028/11) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya recomana a les formacions polítiques catalanes: 
a) Que continuïn presentant puntualment llur comptabilitat a la Sindicatura de 

Comptes, tal com estableix l’article 4.2 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindi-
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catura de Comptes, i que mantinguin l’elevat grau de compliment en el retiment de 
comptes observat en els exercicis del 2014 i el 2015.

b) Que continuïn presentant puntualment la comptabilitat de les associacions i 
fundacions vinculades, tal com estableix l’article 4.2 de la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, i que millorin les mancances en el compliment 
del retiment de comptes d’associacions i fundacions vinculades que s’han observat 
en els exercicis del 2014 i el 2015.

c) Que recuperin l’Informe de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita 
contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica i treballin per fer efectives 
les seves conclusions.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 23/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 2/2017, sobre el Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - 
Illa de Blanes, corresponent al 2015
256-00029/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 2, 14.06.2018, DSPC-C 30

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 de juny 
de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 2/2017, sobre el Consor-
ci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015 (tram. 256-
00029/11).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2017, sobre el 

Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 2/2017, sobre el Con-
sorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents al 2017
256-00007/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.



BOPC 106
21 de juny de 2018

3.01.02. Proposicions de llei 9 

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 sobre l’ús de símbols a les institucions i la 
neutralitat dels espais públics
202-00018/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 4675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat, An-

drea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, 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 sobre l’ús de símbols a les institucions i la neutralitat 
dels espais públics

Exposició de motius
Les banderes i els símbols oficials representen a Catalunya i a les seves institu-

cions i tenen la legitimitat d’haver estat instituïts democràticament per representar a 
tots els catalans en aquestes institucions. Per garantir la legalitat i legitimitat de les 
banderes i símbols oficials, aquests queden definits i regulats al nostre marc jurídic.

No obstant això, determinats poders públics, autoritats i empleats públics cata-
lans, incompleixen la legalitat relativa a l’ús de símbols oficials en els espais públics.

La Generalitat prescindeix de la bandera d’Espanya a la pràctica totalitat dels 
seus actes oficials, així com a l’interior de la majoria dels edificis públics autonò-
mics. Així mateix, determinades institucions catalanes d’àmbit local incompleixen 
la legalitat en els mateixos termes que la Generalitat, obviant fins i tot, en determi-
nats casos, a l’obligació d’usar la bandera espanyola a les façanes dels edificis pú-
blics municipals, com exigeix la Constitució.

Algunes institucions i ajuntaments catalans tampoc compleixen les exigències 
de l’Estatut d’Autonomia respecte els símbols oficials de Catalunya, ja que han eli-
minat totes les banderes oficials de les façanes dels edificis públics, o, en el pitjor 
dels casos, les han substituït per la bandera coneguda com «estelada», que no és cap 
símbol oficial, però sí que és un símbol que representa un posicionament polític i 
ideològic concret.

Al costat d’aquesta situació, a Catalunya, en els últims anys, els catalans estem 
assistint a la utilització política de les institucions públiques, dels seus edificis i els 
espais públics o de titularitat pública. Determinades institucions catalanes han per-
mès, o fins i tot, han encoratjat a la politització expressa i patent dels espais i edificis 
públics, mitjançant l’ús o la instal·lació de forma permanent de símbols o pancartes 
separatistes o partidista, de manera que aquests edificis i espais perden així el seu 
necessària objectivitat i imparcialitat incorrent, per tant, en un ús impropi, parcial, 
interessat i partidista dels mateixos, cosa que les institucions democràtiques han 
d’evitar i impedir.

La neutralitat de les institucions públiques, dels seus edificis, instal·lacions i béns 
mobles exigeix la imprescindible i única presència de símbols oficials, sent aquesta 
l’única forma de garantir-la. Així mateix, la neutralitat dels espais públics es prote-
geix prescindint de la seva utilització per a la instal·lació de simbologia partidista o 
d’aquella que s’identifiqui clarament amb una determinada corrent ideològic.
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La utilització política de les institucions, edificis i espais públics és especialment 
greu quan aquesta es produeix en espais o edificis públics destinats i utilitzats prin-
cipalment per menors d’edat, com col·legis, instituts, centres cívics, parcs o altres 
instal·lacions municipals o de titularitat pública.

Evitar el posicionament polític de les institucions i la utilització partidista de 
l’espai públic no contravé, en absolut, la llibertat d’expressió pròpia de qualsevol 
societat lliure, com és la nostra. La Constitució garanteix i protegeix la llibertat per 
expressar i la difusió lliure de pensaments, idees i opinions, però amb un únic límit, 
que no és altre que el respecte pels drets fonamentals del testo de ciutadans.

El que persegueix la neutralitat institucional i de l’espai públics, és més aviat tot 
el contrari, garantir el dret de tots els catalans a rebre els serveis públics en condi-
cions d’imparcialitat, sense connotació ideològica alguna, i protegir no ser utilitzats 
com a vehicle de transmissió de les idees i posicionaments polítics, més quan aques-
tes idees persegueixen trencar amb el marc legal de convivència.

Així doncs, tota societat democràtica ha de perseguir i eradicar qualsevol abús 
de poder per part de l’Administració pública, com és l’ús partidista i polititzat dels 
recursos públics, que són de tots els ciutadans, i han de romandre, per tant, lliures 
d’usos polititzats o partidistes.

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. L’objecte d’aquesta Llei és regular l’ús de banderes i símbols oficials per part 

de les institucions públiques catalanes, així com garantir la neutralitat política i 
ideològica dels espais públics.

2. La present Llei és d’aplicació als edificis, espais, bens mobles o immobles de 
titularitat o ús públic dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 2. Símbols oficials
Als efectes d’aquesta Llei s’entén com a símbols oficials a Catalunya els recone-

guts a la Constitució Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Article 3. La bandera
1. La bandera de Catalunya ha d’onejar, juntament amb la bandera d’Espanya, de ma-

nera continua i permanent, i ocupar un lloc preferent immediatament després d’aquesta, 
a l’exterior de tots els edificis públics civils situats a Catalunya. En els mateixos termes, 
la bandera de Catalunya estarà present juntament amb la bandera d’Espanya a l’interior 
dels edificis civils públics i als actes oficials que es celebrin a Catalunya.

2. La bandera de Catalunya i la bandera d’Espanya seran les úniques que oneja-
ran i s’exhibiran per les administracions públiques catalanes en tots els seus edificis 
o espais de titularitat o ús públic.

3. Sens perjudici de la regulació prevista als apartats anteriors, els ajuntaments, 
diputacions o qualsevol altre corporació pública, podran utilitzar les seves pròpies 
banderes i símbols oficials, respectant, en tot cas, l’ordre, la preeminència i el mà-
xim honor establert per les banderes de Catalunya i d’Espanya.

4. La presència ocasional de la bandera oficial de la Unió Europea, o d’altres es-
tats o d’altres comunitats autònomes, en edificis o espais públics, així com en actes 
oficials, respectarà sempre, i en tot cas, l’ordre la preeminència i el màxim honor 
establert per les banderes de Catalunya i d’Espanya.

5. La presència de banderes o símbols d’institucions privades o empreses, en ac-
tes oficials organitzats per les administracions públiques catalanes, s’haurà de jus-
tificar i en tot cas no podrà entorpir la preeminència i el màxim honor establert per 
les banderes de Catalunya i d’Espanya.

Article 4. Neutralitat dels bens immobles i bens mobles de titularitat 
pública
1. Per tal de garantir la imparcialitat i la neutralitat política i ideològica de les 

administracions públiques catalanes, en els bens immobles i bens mobles de la seva 
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titularitat, o els afectes a serveis públics, només poden exhibir-se, utilitzar o col·lo-
car les banderes i/o símbols oficials d’Espanya, de Catalunya, de la Unió Europea i 
dels ens i corporacions locals.

2. Ocasionalment també estan permesos els símbols següents: 
a) Els representatius d’actes commemoratius o declaracions oficials d’interès lo-

cal, autonòmic, nacional o internacional, d’acord amb el marc legal vigent.
b) Els representatius de condol declarat oficialment.
c) Els símbols històrics o artístics que formen part dels conjunts arquitectònics 

dels immobles o bens mobles afectats.
3. Resta prohibit en els bens immobles i bens mobles de les administracions pú-

bliques catalanes l’exhibició, utilització o col·locació de símbols partidistes, o sím-
bols identificables a una determinada ideologia o formacions polítiques per vulnerar 
la neutralitat política de les institucions.

Article 5. Neutralitat dels espais públics o els espais afectes a serveis 
públics
1. Els espais públics o els espais afectes a serveis públics han de mantenir sem-

pre, i en tot moment, la imparcialitat i la neutralitat política, per aquest motiu, queda 
prohibit en aquests espais l’exhibició, utilització o col·locació, ni que sigui de forma 
temporal, de símbols partidistes, o símbols identificables a una determinada ideolo-
gia o formacions polítiques.

2. La prohibició fixada a l’apartat anterior queda excepcionada d’acord els usos 
previstos legalment durant els períodes electorals.

Article 6. Responsable públics per a garantir la neutralitat política dels 
edificis, bens mobles o espais de titularitat pública
El càrrec públic que ostenti la major responsabilitat directa, o qui el substitueixi, 

en relació als bens immobles, bens mobles de titularitat pública o espais públics en 
els que es detecti un ús impropi d’acord amb els articles anteriors, és el responsable 
d’adoptar les mesures adients per corregir l’ús no permès per aquesta llei.

Article 7. Potestat sancionadora
1. El Govern de la Generalitat i els governs dels ens locals han de sancionar al 

responsable d’adoptar les mesures adequades per al cessament d’un l’ús no permès 
per aquesta llei, si aquest no actués, un cop constatat l’ús irregular dels símbols en 
edificis, béns mobles o espais públics, a fi de garantir el compliment d’aquesta llei, i 
corregir les infraccions que es cometin contra les seves disposicions.

2. Correspon al departament al que estigui afecte el servei públic que es presta al 
bé moble o bé immoble en el qual s’hagi comès la infracció. En el cas que el servei 
públic prestat sigui de titularitat exclusivament local, la potestat sancionadora cor-
respon a l’alcalde. En cas que no es pugui atribuir clarament a una única adminis-
tració pública, o que afecti a diverses, la potestat sancionadora correspon al titular 
del departament de la Generalitat competent en matèria d’administració pública.

3. En el cas d’ús impropi o contrari a la legalitat dels símbols oficials en qualse-
vol espai públic del territori de Catalunya la potestat sancionadora correspon al titu-
lar del departament de la Generalitat competent en matèria d’administració pública.

Article 8. Infraccions lleus
Constitueixen infraccions lleus incomplir les obligacions recollides en a l’apar-

tat 5 de l’article 3 d’aquesta llei.

Article 9. Infraccions greus
1. Constitueixen infraccions greus: 
a) Incomplir les obligacions recollides als apartats 3 i 4 de l’article 3 d’aquesta llei.
b) Incomplir les obligacions recollides a l’apartat 2 de l’article 4 d’aquesta llei.



BOPC 106
21 de juny de 2018

3.01.02. Proposicions de llei 12

c) No adoptar les mesures adients per tal de que cessi de manera immediata l’ús 
no permès o no autoritzat d’acord amb el que estableix aquesta llei, quan s’està obli-
gat a fer-ho, d’acord amb el que disposa l’article 6.

2. Les sancions lleus passaran a ser considerades greus en cas de reincidència, 
per haver comès en el termini d’un any més d’una infracció de la mateixa natura-
lesa, sempre que s’hagi declarat així per resolució ferma.

Article 10. Infraccions molt greus
1. Constitueixen infraccions molt greus: 
a) Incomplir les obligacions recollides en els apartats 1 i 2 de l’article 3 d’aques-

ta llei.
b) Incomplir les obligacions recollides en els apartats 1 i 3 de l’article 4 d’aques-

ta llei.
c) Incomplir les obligacions recollides a l’apartat 1 de l’article 5 d’aquesta llei.
d) Incomplir qualsevol de les obligacions recollides en aquesta llei, en qualsevol 

àmbit públic, destinat, o principalment dirigit, a menors d’edat.
e) Incomplir qualsevol de les obligacions recollides en aquesta llei, en qualsevol 

àmbit públic, quan la persona o persones infractores ostenten la posició d’autoritat 
o funcionari públic.

2. Les sancions greus passaran a ser considerades molt greus en cas de reinci-
dència, per haver comès en el termini d’un any més d’una infracció de la mateixa 
naturalesa, sempre que s’hagi declarat així per resolució ferma.

Article 11. Sancions
1. Les infraccions lleus són objecte de sanció de multa de 100,00 euros a 500,00 

euros.
2. Les infraccions greus són objecte de sanció de multa de 501,00 euros a 

3.000,00 euros.
3. Les infraccions molt greus són objecte de sanció de multa de 3.001,00 euros 

a 6.000,00 euros.

Article 12. Concurrència d’actuacions amb l’ordre jurisdiccional penal
En els casos en què la conducta pugui ser constitutiva de delicte, l’Administració 

passarà el tant de culpa a la jurisdicció competent i s’abstindrà de continuar amb 
el procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència ferma, es 
produeixi el sobreseïment o l’arxiu de les actuacions o el ministeri fiscal retorni 
l’expedient.

Article 13. Responsabilitat
1. Són responsables de les infraccions que preveu aquesta llei la persona o les 

persones físiques que siguin identificades com a responsables directes de les infrac-
cions, i com a responsables hauran d’assumir la sanció imposada, un cop finalitzat 
el procediment administratiu.

2. En el cas en què la responsabilitat per la infracció correspongui a una admi-
nistració pública serà la persona física que ocupi el càrrec de major responsabilitat 
directa, en relació al servei, o l’espai públic, respecte al qual es va cometre la infrac-
ció, la responsable d’assumir la sanció imposada, un cop finalitzat el procediment 
administratiu.

Article 14. Procediment sancionador i règim disciplinari
1. La imposició de sancions en matèria d’aquesta llei es s’efectuarà mitjançant 

un procediment administratiu, que s’ha de tramitar segons el que disposa la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i procediment de les administracions públi-
ques de Catalunya.

2. Quan qui cometi la infracció ho faci en la condició de personal al servei 
de l’Administració pública, i sense perjudici de l’aplicació del règim sancionador 
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previst en aquesta Llei, és aplicable, a més, el règim disciplinari previst en el tí-
tol VII del Reial Decret Legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre, pel que s’aprova el text 
refós la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Article 15. Prescripció de les infraccions i sancions
1. Les infraccions que preveu aquesta llei prescriuen en el termini de tres mesos 

les lleus, de sis mesos les greus i d’un any les molt greus.
2. Les sancions que preveu aquesta llei prescriuen en el termini de sis mesos les 

imposades per infracció lleu, d’un any les imposades per infracció greu i de tres 
anys les imposades per infracció molt greu.

3. El còmput d’aquests terminis i la interrupció de la prescripció es regeix pel 
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i procediment de les ad-
ministracions públiques de Catalunya.

Disposició addicional única
Les administracions públiques catalanes, en el termini de tres mesos des de l’en-

trada en vigor d’aquesta llei, hauran d’eliminar o reemplaçar, dels seus edificis, béns 
mobles o espais públics de la seva titularitat, les banderes els símbols que no s’ajus-
tin al que estableix aquesta normativa.

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy 

Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques
202-00019/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 4676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat, Xavier García Albiol, representant, An-

drea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 111.b del 
Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de reducció de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques

Exposició de motius

I
Catalunya és la comunitat autònoma amb més pressió fiscal tant pel nombre de 

tributs propis com pels tipus impositius aplicats. En particular, el tram autonòmic de 
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l’impost sobre la renda de les persones físiques en vigor a Catalunya és el que més 
castiga les rendes mitjanes i baixes en comparació a la resta d’Espanya.

Efectivament, amb les modificacions que va introduir la Llei 24/2010, de 22 de 
juliol, d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques i amb les modificacions que han introduït les altres comunitats autònomes, 
la Generalitat de Catalunya és la que més castiga les rendes de fins a 30.000 euros.

En primer lloc pel nombre de trams i els imports en què estan fixats i, sobretot, 
pels tipus impositius.

L’any en què es va fer la darrera modificació de l’impost de l’IRPF a Catalunya 
va ser un any d’ajustaments per les administracions públiques i de patiment per a 
molts ciutadans. Com a conseqüència de la crisi que va esclatar l’any 2007 l’econo-
mia es va veure fortament afectada. Les dues principals conseqüències van ser un 
augment sobtat de l’atur i una davallada dels ingressos públics. Tot i així i per tal 
d’assegurar els serveis públics essencials de l’estat del benestar, es va entendre que 
els ciutadans haurien de fer un esforç superior. D’aquesta manera es van apujar els 
tipus impositius per tal d’intentar mantenir els ingressos de la Generalitat.

Afortunadament, ja ha quedat enrere l’època en què els ingressos públics es van 
veure greument afectats per la crisi econòmica. Efectivament, l’any en què es va 
aprovar la darrera modificació va ser l’any en què es va recaptar menys dels darrers 
deu: 5.472 milions d’euros pel tram autonòmic de l’IRPF. L’any 2016 es va recaptar 
un 41,7% més: 7.753 milions.

Per tant, de la mateixa manera que es van apujar els impostos per tal d’assegurar 
els serveis públics, demanant un esforç extraordinari als catalans, és indicat que, un 
cop aquests ja estan assegurats, es reverteixi aquest esforç.

Cal canviar l’estratègia per a la plena recuperació econòmica rebaixant els im-
postos per tal de millorar la renda disponible de les famílies, fomentant així una 
capacitat d’estalvi major que es pugui traslladar a una millora de la productivitat via 
més inversió i, en conseqüència, amb més creació d’ocupació.

II
L’articulat modifica el nombre de trams de l’escala autonòmica de l’impost sobre 

la renda de les persones físiques aprovada per la Llei 21/2010, del 22 de juliol, fent 
coincidir els cinc primers trams amb els estatals. D’aquesta forma la combinació 
dels trams estatals i autonòmics que donava lloc a nou trams ara dóna lloc a sis sim-
plificant sensiblement la complexitat de l’impost.

Els trams l’impost sobre la renda de les persones físiques a Catalunya passen 
de sis a set, amb una rebaixa dels tipus impositius per a totes les rendes inferiors a 
35.200 euros. D’aquesta manera l’escala estatal i l’escala autonòmica coincideixen 
en els imports de l’escalat tret dels dos superiors.

Les modificacions de l’escala rebaixen els tipus impositius de les rendes més mo-
destes i manté les superiors a 35.200 euros.

Així, per exemple, una persona que guanya 24.321 euros (la renda mitjana anual 
de 2015 a Catalunya segons l’enquesta anual d’estructura salarial) tributa a un ti-
pus mitjà de 12,5%: 3.050 euros. Amb la present modificació, ho fa al 10,8%: 2.630 
euros. Curt i ras, pagarà un 14% (420 euros) menys pel tram autonòmic de l’IRPF.

Article 1. Modificació de l’escala autonòmica del l’impost sobre la renda 
de les persones físiques
Es modifica l’article únic de la Llei 24/2010, de 22 de juliol, d’aprovació de 

l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que queda 
redactat de la manera següent: 
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«Article únic. Escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques

S’aprova l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
següent: 

Base liquidable 
fins a (euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta base liquidable 
fins a (euros)

Tipus aplicable 
percentatge (%)

0,00 0,00 12.450,00 9,5

12.450,00 1.182,75 7.750,00 11,5

20.200,00 2.074,00 15.000,00 13,5

35.200,00 4.099,00 24.800,00 18,5

60.000,00 8.687,00 60.000,00 21,5

120.000,00 21.587,00 55.000,00 23,5

175.000,00 35.512,00 En endavant 25,5

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2019.

Antecedents referents a la proposició de llei de reducció de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques a Catalunya

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei
L’any 2011 va entrar en vigor la Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de l’es-

cala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Aquesta llei va 
implantar una nova escala autonòmica a l’IRPF que va incrementar d’una banda els 
trams de l’escala autonòmica, passant de quatre a sis, i d’una altra, els tipus imposi-
tius d’alguns d’aquests trams.

Aquesta proposició de llei té com a objectiu reactivar l’economia de les famílies 
catalanes reduint els tipus impositius de rendes mitjanes i baixes, i modificant el 
nombre de trams de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques fent-los coincidir majoritàriament amb els trams estatals.

2. Normativa afectada
– Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost 

sobre la renda de les persones físiques.
– Article 1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i adminis-

tratives.
– Article 3 del Decret Llei 1/2008, d’1 de juliol, de mesures urgents en matèria 

fiscal i financera.
– Article 14 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres.

3. Competència
– Llei 22/2009, del 18 de setembre, per la qual es regula el sistema de finança-

ment de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia.
– Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya.
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4. Afectacions pressupostàries
Les despeses que pugui comportar els preceptes d’aquesta proposició de llei, tin-

dran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a 
l’exercici posterior a la seva aprovació.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy 

Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC

Proposició de llei de garantiment de la neutralitat institucional en 
l’espai públic i en les institucions públiques catalanes
202-00020/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta, Carlos Carrizosa Torres, portavoz 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: 

Proposición de ley de garantía de la neutralidad institucional en el 
espacio público y en las instituciones públicas catalanas

Memoria justificativa/Antecedentes
Las instituciones públicas tienen el deber de mantener estrictamente la neutrali-

dad, la imparcialidad ideológica y la objetividad en sus actuaciones y deben guiarse 
en la búsqueda y la prosecución del interés general de toda la ciudadanía, en virtud 
de lo establecido en el artículo 103.1 de la Constitución Española.

En este sentido, es reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional que establece 
que las instituciones, administraciones públicas y entes locales no gozan del derecho 
fundamental a la libertad de expresión y que en caso de colisión de derechos, debe 
prevalecer el principio de neutralidad institucional.

En los últimos años y sobre todo meses, hemos visto como los edificios públi-
cos, los espacios públicos y el mobiliario urbano de nuestras ciudades y pueblos se 
han visto ocupados por pancartas y símbolos partidistas, que no generan consenso 
en la ciudadanía, rompiendo el carácter objetivo que debe presidir la actuación de 
cualquier institución.

Por ello, es imprescindible que los poderes públicos garanticen la neutralidad 
institucional en el espacio público, en las instituciones públicas y en los actos insti-
tucionales, cumpliendo con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

Exposición de motivos

I
Las instituciones públicas tienen el deber de mantener estrictamente la neutrali-

dad, la imparcialidad ideológica y la objetividad en sus actuaciones y deben guiarse 
en la búsqueda y la prosecución del interés general de toda la ciudadanía, en virtud 
de lo establecido en el artículo 103.1 de la Constitución Española.

En los últimos tiempos, en Cataluña se viene constatando que para dar mayor re-
levancia a las reivindicaciones políticas de una parte de los ciudadanos, pero no de 
todos ellos, en los edificios, oficinas, dependencias o centros públicos gestionados 
por la Administración pública, como es el Palau de la Generalitat de Cataluña y en 
los espacios públicos de las ciudades y pueblos, como son las playas, las plazas y las 
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calles de estas ciudades y pueblos, se está permitiendo el uso de símbolos no ofi-
ciales, partidistas e ideológicos que no generan consenso y no representan a toda la 
ciudadanía de Cataluña.

Y por lo tanto, al permitir este tipo de acciones, las administraciones públicas 
catalanas se están posicionando políticamente en favor de una determinada idea, 
vulnerando de manera evidente (i) el deber que tienen los poderes públicos de velar 
por la libertad de conciencia de los ciudadanos, (ii) el deber jurídico de abstención 
y no intervención en la esfera jurídica ideológica, en aras a proteger el carácter ob-
jetivo, neutral e imparcial que debe presidir su actuación y (iii) el deber de proteger 
los intereses generales de todos los ciudadanos catalanes, independientemente de su 
ideología.

A este respecto, cabe destacar que ni la Constitución ni la legislación autonómi-
ca ni legislación local vigente, permiten incluir dentro de las potestades y finalida-
des legalmente asignadas a las administraciones públicas, una actuación, ni siquiera 
simbólica, de promoción difusión o propaganda de programas o reivindicaciones 
políticas, ya que cualquier símbolo representativo de una ideología, supone una in-
tromisión ilegitima de la esfera ideológica de aquellos ciudadanos que no se sienten 
identificados con esa simbología partidista.

Sin embargo, determinadas administraciones públicas catalanas incumplen esta 
clara y sucinta legalidad relativa a la neutralidad y objetividad institucional incu-
rriendo en un uso impropio y parcial de sus propios intereses.

Es por ello, que es urgente garantizar la objetividad, la imparcialidad y la neu-
tralidad institucional en el (i) espacio público, (ii) en las instituciones públicas cata-
lanas y (iii) en los actos institucionales.

Se ha de garantizar porque el espacio público y las instituciones públicas cata-
lanas, son de todos los catalanes y no de aquellos que defienden una ideología de-
terminada. Se ha de garantizar porque en cualquier Estado de derecho, los poderes 
públicos, las administraciones públicas y las instituciones han de actuar con pleno 
sometimiento a las leyes y al derecho, con lealtad institucional, observando lo es-
tablecido en el ordenamiento jurídico, a pesar que sus intereses políticos pudieran 
verse limitados por su cumplimiento. Y se ha de garantizar porque las administra-
ciones públicas son entes independientes y no instrumentales ni patrimonializables 
por una organización social, ideológica o política.

En este sentido, es extremadamente grave que las administraciones públicas to-
leren y permitan el incumplimiento de la legislación vigente y vulneren un principio 
constitucional básico como es la neutralidad institucional. Por ello, no se puede tole-
rar la utilización de símbolos ideológicos o partidistas en las instituciones públicas, 
en los actos institucionales y en el espacio público, ya que seguir fomentando este 
tipo de actividades supone vulnerar nuestro ordenamiento jurídico y también un 
ejercicio arbitrario de las funciones de las Administraciones Públicas (art. 9.3CE), 
en tanto en cuanto la legislación actual obliga a excluir en todo momento la venali-
dad en las decisiones de los poderes públicos, ya que en caso contrario la Adminis-
tración incurre en vías de hecho en cuanto usa potestades que no le han sido confe-
ridas por nuestro legislador y pone en riesgo la libertad ideológica de los empleados 
públicos, ya que les obliga a aceptar aquellas decisiones arbitrarias tomadas por la 
Administración Pública, aunque no las compartan.

II
El objetivo primordial de esta ley es garantizar la imparcialidad, la objetividad 

y la neutralidad ideológica en las instituciones públicas, en los actos instituciona-
les y en los espacios destinados al uso público, salvaguardando en todo momento el 
interés general de toda la ciudadanía, en virtud de lo tipificado en el artículo 103.1 
y 9.3 de la Constitución.
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Es por ello, que el objeto de esta ley es señalar el uso de la simbología permiti-
da en el espacio público, en las instituciones públicas y en los actos institucionales.

III
La presente ley se estructura en 9 artículos, agrupados en tres títulos, tres dis-

posiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 
una disposición final.

El Título I, los artículos 1, 2 y 3 establecen el objeto de la ley, el ámbito de apli-
cación y el principio general de actuación de las administraciones públicas.

El Título II, los artículos 4, 5, 6 y 7 establecen cual es el uso de simbología per-
mitida en las instituciones públicas catalanas, en los actos institucionales y en el 
espacio público.

El Título III, los artículos 7, 8 y 9, regulan la responsabilidad por el uso inapro-
piado de la simbología en las instituciones públicas catalanas, en los actos institu-
cionales y en el espacio público.

Asimismo, a través de la disposición adicional primera, se modifica el Decreto 
Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley municipal y de régimen local de Cataluña, adicionando un nuevo artículo que 
regule el uso de los símbolos en los municipios, en aras a que los municipios velen 
por la convivencia cívica en su espacio público y no permitan el uso de símbolos que 
no mantengan la imparcialidad y neutralidad de la institución pública.

A través de la disposición adicional segunda, se modifica el artículo 12 la Ley 
10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad Mossos d’Esquadra, con el 
objetivo de establecer que una de las funciones de los Mossos d’Esquadra es velar 
y proteger la neutralidad en el espacio público. Con la misma finalidad se modifica, 
en la disposición adicional tercera, el artículo el artículo 11 de la Ley 16/1991, de 10 
de julio, de las Policías Locales, con el objetivo de establecer que una de las funcio-
nes de las Policías Locales es velar y proteger la neutralidad en el espacio público.

Por último, a través de la disposición transitoria primera se habilita al Gobier-
no para que en el plazo de 2 meses regule un procedimiento sumario para que los 
ciudadanos puedan denunciar el incumplimiento de esta ley. Y a través de la dispo-
sición transitoria segunda se habilita al gobierno para dictar las disposiciones regla-
mentarias precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la ley.

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

Proposición de ley de garantía de la neutralidad institucional en el 
espacio público y en las instituciones públicas catalanas.

Título I

Artículo 1. Objeto de la ley 
La presente ley establece y regula las bases para garantizar la imparcialidad, la 

objetividad y la neutralidad ideológica en las instituciones públicas, en los actos ins-
titucionales y en los espacios destinados al uso público.

Artículo 2. Ámbito de aplicación 
La presente ley se aplica a: 
1. Todas las instituciones públicas. En particular: 
– Las administraciones públicas catalanas.
– Las entidades que integran la administración local de Cataluña.
– El sector público institucional.
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, del Régi-
men Jurídico del Sector Público y lo establecido en la legislación catalana.

2 .Todo el espacio destinado al uso público.
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A los efectos de esta ley se considera espacio público: 
– Todos los bienes muebles o inmuebles de dominio público, y 
– Todos aquellos bienes que estén afectos al uso público o a los servicios públi-

cos, tales como, calles, plazas, puentes, parques, jardines, fuentes, lagos, playas o 
el mobiliario urbano, en general, así como los elementos de ornamento y cualquier 
bien de titularidad pública.

3. Todo acto institucional que lleven a cabo las Administraciones públicas cata-
lanas, las entidades que integran la Administración Local de Cataluña y el sector 
público institucional.

Artículo 3. Principio general de actuación de las administraciones públicas
Las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales de 

los ciudadanos y han de actuar y garantizar la neutralidad institucional y política de 
los espacios públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 103.1 de la Consti-
tución y en el artículo 6.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

Título II

Artículo 4. Uso de simbología en las instituciones públicas catalanas 
1. En los edificios, oficinas, dependencias o centros públicos gestionados por la 

Administración pública de Cataluña o sus organismos autónomos solo se podrán 
lucir los símbolos y las rotulaciones oficiales reconocidas en la Constitución y en el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña.

También se permitirá el uso en los edificios, oficinas, dependencias o centros pú-
blicos gestionados por la Administración de Cataluña o sus organismos autónomos 
el uso de símbolos oficiales de: 

– La Unión Europea, 
– De cualquier otro Estado,
– De cualquier otra comunidad autónoma, y
– Cualquier símbolo oficial de la corporación pública.
2. Excepcionalmente, se permitirá el uso de símbolos que representen actos con-

memorativos de carácter oficial reconocidos por la legislación vigente, los símbolos 
de declaraciones oficiales de interés general, los símbolos históricos o artísticos que 
sean parte del conjunto arquitectónico o aquellos símbolos reconocidos por organi-
zaciones internacionales en las que España sea miembro.

3. En ningún caso, se permitirá el uso de símbolos que no mantengan la impar-
cialidad y neutralidad de la institución pública, y por tanto, comprometa la objetivi-
dad al interés general y la actividad neutral de la administración pública.

En particular, no se permitirá el uso de símbolos que: 
– Incluyan en su diseño o contenido siglas, anagramas o logotipos de partidos 

políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y demás asociaciones y entida-
des privadas.

– Impliquen vulneración de los principios constitucionales o lesión a los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos.

– Fomenten o inciten la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, reli-
gión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

– Tengan un carácter eminentemente ideológico o político o se caractericen por 
su exhibición y uso de determinadas opciones políticas.

Artículo 5. Uso de simbología en el espacio público
En aras a garantizar el principio constitucional regulado en el artículo 103, las 

instituciones públicas catalanas velarán por evitar en el espacio público con carác-
ter temporal, el uso de cualquier pancarta, cartel o cualquier elemento con mensaje, 
anuncio o comunicación de carácter eminentemente ideológico o político o se mani-
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fiesten por su exhibición y uso de determinadas opciones políticas. A los efectos de 
esta ley se considera espacio público lo regulado en el artículo 2.2 de la presente ley.

En todo caso, para poder colocar símbolos en el espacio público con carácter 
temporal se deberá solicitar la autorización administrativa oportuna a la administra-
ción competente, en base a lo establecido en la legislación vigente. En el caso que la 
administración competente no responda en tiempo y forma, se entenderá denegada 
la autorización administrativa solicitada.

Artículo 6. Uso de simbología en los actos institucionales
En cualquier acto institucional llevado a cabo por la Administración Pública el 

uso de símbolos permitidos serán los establecidos en el artículo 4 de la presente ley.
En todo caso, la Administración pública velará por evitar, en cualquier acto insti-

tución de la administración pública, el uso de cualquier pancarta, cartel o cualquier 
elemento con mensaje, anuncio o comunicación de carácter eminentemente ideoló-
gico o político o se manifiesten por su exhibición y uso de determinadas opciones 
políticas.

Título III

Artículo 7. Responsabilidad del uso inapropiado de la simbología en las 
instituciones públicas catalanas
La Administración Pública competente será la encargada de adoptar las medidas 

oportunas para velar por el cumplimiento de esta ley. El responsable del incumpli-
miento de lo contenido en la presente ley en relación a la utilización inapropiada de 
simbología en las instituciones públicas catalanas será aquel que ocupe el cargo de 
mayor responsabilidad. En todo caso, en la Generalitat de Catalunya, el responsable 
de un uso apropiado de la simbología en la institución será el secretario general del 
departamento donde sea colocada dicha simbología.

Artículo 8. Responsabilidad del uso inapropiado de la simbología en el 
espacio público 
La Administración Pública competente en cada ámbito de los señalados en esta 

ley será la encargada de adoptar las medidas oportunas para velar por el cumpli-
miento de esta Ley. En todo caso, el responsable de un uso apropiado de la simbo-
logía en los espacios públicos en los municipios, será el concejal responsable en la 
materia.

Artículo 9. Responsabilidad del uso inapropiado de simbología en los 
actos institucionales 
La entidad pública que lleve a cabo un acto institucional deberá velar por el cum-

plimiento de esta ley. En todo caso, en la Generalitat de Cataluña, el responsable de 
un uso apropiado de la simbología en los actos institucionales será el consejero del 
departamento que organice dicho acto y sea colocada la simbología.

Disposición adicional primera. Adición de un artículo 38 bis en el 
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña
Artículo 38 bis. Uso de símbolos en los municipios
Los municipios deberán velar por la convivencia cívica en su espacio público y 

no permitirán el uso de símbolos que no mantengan la imparcialidad y neutralidad 
de la institución publica, y comprometa la objetividad al interés general y la activi-
dad neutral del municipio.

En particular, no se permitirá el uso de símbolos que: 
– Incluyan en su diseño o contenido siglas, anagramas o logotipos de partidos 

políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y demás asociaciones y entida-
des privadas, 
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– Impliquen vulneración de los principios constitucionales o lesión a los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos.

– Fomenten o inciten la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, reli-
gión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

– Tengan un carácter eminentemente ideológico o político o se caractericen por 
su exhibición y uso de determinadas opciones políticas.

Disposición adicional segunda. Modificación del artículo 12 de la 
Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad - Mossos 
d’Esquadra
Artículo 12
El Cuerpo de «Mossos d’Esquadra», como policía ordinaria e integral, ejerce las 

funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, y, en concreto: 

Primero: Funciones de policía de seguridad ciudadana: 
a) Proteger a las personas y bienes.
b) Mantener el orden público.
c) Vigilar y proteger a personas, órganos, edificios, establecimientos y dependen-

cias de la Generalidad, garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones y 
la seguridad de los usuarios de los servicios.

d) Vigilar los espacios públicos y garantizar la neutralidad institucional del es-
pacio público.

e) Proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones 
humanas.

f) Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, y 
participar en la ejecución de los planes de protección civil en la forma que se deter-
mine en las leyes.

g) Prestar auxilio en las actuaciones en materia de salvamento, si se le requiere.
h) Cumplir, dentro de las competencias de la Generalidad, las funciones de pro-

tección de la seguridad ciudadana atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en la Ley Orgánica 1/1992.

i) Prevenir actos delictivos.
j) Las demás funciones que le atribuye la legislación vigente.

Disposición adicional tercera. Modificación del artículo 11 de la Ley 
16/1991, de 10 de julio, de las policías locales
Artículo 11
Corresponden a las Policías locales, en su ámbito de actuación, las siguientes 

funciones: 
a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales y vigilar y custodiar 

los edificios, instalaciones y dependencias de dichas Corporaciones.
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el núcleo urbano, de acuerdo con lo 

establecido en las normas de circulación.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación acaecidos dentro del núcleo 

urbano, en cuyo caso comunicarán las actuaciones realizadas a las Fuerzas o Cuer-
pos de Seguridad competentes.

d) Ejercer como Policía administrativa, a fin de asegurar el cumplimiento de Re-
glamentos, Ordenanzas, Bandos, Resoluciones y demás disposiciones y actos muni-
cipales, de acuerdo con la normativa vigente.

e) Ejercer como Policía judicial, de acuerdo con el artículo 12 y la normativa vi-
gente.

f) Realizar diligencias de prevención y actuaciones dirigidas a evitar la comisión 
de actos delictivos, en cuyo caso, comunicarán las actuaciones realizadas a las Fuer-
zas o Cuerpos de Seguridad competentes.
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g) Colaborar con las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía 
autonómica en la protección de las manifestaciones y en el mantenimiento del orden 
en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridas para ello.

h) Cooperar en la resolución de los conflictos privados, cuando sean requeridas 
para ello.

i) Vigilar los espacios públicos y garantizar la neutralidad institucional del es-
pacio público.

j) Prestar auxilio en accidentes, catástrofes y calamidades públicas, participando, 
de acuerdo con lo dispuesto en las leyes, en la ejecución de los planes de protección 
civil.

k) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio am-
biente y de protección del entorno.

l) Realizar actuaciones dirigidas a garantizar la seguridad vial en el Municipio.
m) Cualquier otra función de Policía y de seguridad que, de acuerdo con la legis-

lación vigente, les sea encomendada. [...]

Disposición transitoria primera. Procedimiento de denuncia
Se habilita al Gobierno para que en el plazo de 2 meses regule un procedimien-

to administrativo sumario para que los ciudadanos puedan denunciar el incumpli-
miento de esta ley y de dicho modo puedan instar a la Administración competente 
en cada ámbito a que se cumpla lo previsto en esta ley.

Disposición transitoria segunda. 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. En todo 
caso, reglamentariamente se regulará el régimen sancionador y el régimen discipli-
nario del incumplimiento del contenido de esta ley.

Disposición derogatoria única
Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opon-

gan a esta ley, la contradigan o sean incompatibles con lo que dispone.

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.

Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta, Carlos Carrizosa Torres, portavoz, GP Cs
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Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00021/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta, Jorge Soler González, diputado 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: 

Proposición de ley de medidas urgentes para la mejora de la calidad en 
la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios

Antecedentes
La preocupante situación del sistema público sanitario de la Generalitat de Cata-

luña en lo que a la calidad y la prontitud de la prestación de servicios sanitarios se 
refiere provoca y agrava problemas de importancia fundamental para los ciudadanos 
como es la protección de su salud. Los poderes públicos tienen un deber de protec-
ción de la salud de los ciudadanos, debiendo procurar la adopción de medidas que 
permitan remediar la grave situación de la calidad y la puntualidad en la prestación 
de servicios sanitarios.

Exposición de motivos
La situación que vive la sanidad pública en Cataluña es realmente preocupante.
Casi trescientas mil personas se encuentran afectadas por el negativo fenóme-

no de las listas de espera en la prestación de servicios sanitarios. La media de los 
tiempos de espera supera en muchas ocasiones los seis meses. Las prestaciones sa-
nitarias relativas a patologías graves como las cardíacas, las relativas al esófago o el 
colon tienen periodos de espera superiores a un año.

Esta circunstancia es una muestra de las deficiencias en la gestión de la sanidad 
pública de Cataluña y las prestaciones que ofrece, cuyos principales afectados son 
los ciudadanos usuarios de la misma.

Esta situación es sumamente preocupante por el impacto negativo que tiene so-
bre la salud física y mental y la integridad de los ciudadanos.

Lamentablemente esta situación acaba teniendo un mayor impacto en aquellos 
ciudadanos usuarios de la sanidad pública con mayores necesidades, lo que acre-
cienta o al menos, no ayuda a disminuir las desigualdades sociales.

Además, esta triste realidad que sufren los ciudadanos se ve especialmente agra-
vada en los recurrentes periodos de epidemias como la gripe.

De ahí que sea indispensable establecer unos especiales deberes de vigilancia 
y diligencia en la prevención y el tratamiento de dichas epidemias ante los perju-
diciales efectos que el fenómeno de las listas de espera ocasiona en la salud de los 
ciudadanos. 

Por ello y teniendo en cuenta el deber que pesa sobre los poderes públicos de ve-
lar por la salud de los ciudadanos, es indispensable establecer una serie de medidas 
urgentes que mejoren la calidad de la sanidad pública en Cataluña.

Teniendo en cuenta los graves recortes presupuestarios realizados por los su-
cesivos gobiernos de la Generalitat a la financiación del sistema sanitario público, 
es imprescindible la adopción de una serie de indicadores que permitan evaluar de 
manera fiable la actual calidad y la puntualidad en la prestación de servicios tan 
esenciales y así iniciar la reversión de tales recortes con pleno conocimiento de sus 
consecuencias.
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Es por ello que, partiendo de las amplias competencias de las que dispone la 
Generalitat de Cataluña y de su responsabilidad en el sistema sanitario público de 
Cataluña, es imprescindible establecer una serie de medidas urgentes destinadas a 
mejorar la transparencia y la efectividad en la prestación de este tipo de servicios.

Esta ley recoge una serie de parámetros cuya medición, publicación y posterior 
análisis permitirán evaluar la calidad y efectividad en la prestación de servicios de 
sanidad, cuya publicidad proactiva y actualizada es un deber de la Generalitat de 
Catalunya.

Asimismo, se establece un primer marco jurídico aplicable a las listas de espera 
en la prestación de servicio. Este marco aplicable gravita sobre el principio de trans-
parencia en la gestión de los servicios públicos e implica el deber de publicar las 
listas de espera existentes, así como los criterios para su elaboración y en su caso 
modificación.

Además, se establece como derecho legal del usuario a conocer en todo momen-
to su posición en la lista de espera, sin perjuicio de dar absoluto y riguroso cumpli-
miento a la normativa relativa a la protección de datos personales.

Se establece un registro único como mecanismo de coordinación de la oferta y 
la demanda de servicios sanitarios.

Ley de medidas urgentes para la mejora de la calidad en la prestación de servi-
cios sanitarios y sociosanitarios

Capítulo 1. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad 
La presente ley tiene por objeto introducir una serie de medidas urgentes, pero 

permanentes, con la finalidad última de mejorar la prontitud y en general la calidad 
en la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios.

Artículo 2. Principios 
Los principios aplicables a la evaluación de la calidad de la prestación de los ser-

vicios sanitarios y sociosanitarios son la claridad, la transparencia, la independen-
cia, la neutralidad, la objetividad y la diligencia.

Artículo 3. Deberes de los poderes públicos 
1. Los poderes públicos velarán por adoptar y aplicar en cada momento los sis-

temas de evaluación que más adecuadamente permitan evaluar la calidad de los 
servicios sanitarios y sociosanitarios con aplicación de los principios anteriormente 
indicados.

2. En todo caso, los procesos de evaluación deberán mostrar la imagen más fiel 
posible de la calidad real de los servicios sanitarios y sociosanitarios.

Capítulo II. Medidas relativas al tiempo de espera y las listas de espera 
en la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios

Artículo 4. Tiempo de espera y listas de espera 
1. Se entiende por tiempo de espera el tiempo efectivamente transcurrido entre 

la solicitud del interesado en la prestación de cualquier servicio y la efectiva pres-
tación de cualquier servicio o servicios que preste la administración a resultas de 
dicha solicitud.

2. Se entiende por lista de espera el registro del conjunto de solicitantes de pres-
tación de servicios sanitarios y/o sociosanitarios existentes en cada momento pen-
diente de recibir la prestación del servicio en cuestión, ordenados según los criterios 
cronológicos y sanitarios aplicables.
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Artículo 5. Criterios para la confección de listas de espera 
1. La Generalitat de Cataluña establecerá mediante norma con rango reglamen-

tario y con periodicidad, al menos, anual los criterios estrictamente sanitarios y de 
salud pública para la confección y modificación de las listas de espera.

2. La Generalitat de Cataluña velará por que los criterios que se establezcan sean 
neutrales, no discriminatorios y aseguren la estricta aplicación de criterios sanita-
rios y de salud pública de la manera más efectiva posible.

Artículo 6. Deberes de los prestadores en relación con las listas de 
espera 
1. Los prestadores de servicios sanitarios y sociosanitarios de titularidad pública 

o de titularidad privada, cuando presten servicios por cuenta de los poderes públi-
cos, deberán: 

A. Contar con un registro específico de listas de espera para cada uno de los ser-
vicios que ofrezcan.

B. Contar con mecanismos que permitan el conocimiento en todo momento al 
usuario del lugar que ocupa en la lista de espera correspondiente.

C. Aplicar en la confección de las listas de espera para, cada uno de los servicios 
que ofrezcan, los criterios estrictamente sanitarios y de salud pública establecidos 
en cada momento por la Generalitat de Cataluña.

D. En el caso de los prestadores de servicios de titularidad privada, el registro 
específico de listas de espera se circunscribirá solamente a las prestaciones de ser-
vicios que lleven a cabo por cuenta de los poderes públicos.

2. La incorporación, conservación y tratamiento de los datos personales de los 
usuarios solicitantes de servicios sanitarios y sociosanitarios deberá realizarse de 
conformidad con la normativa de protección de datos.

Artículo 7. Sistema de coordinación y mejora de la eficiencia de la 
oferta pública de servicios sanitarios y sociosanitarios 
1. La Generalitat de Cataluña establecerá un sistema de coordinación y mejora 

de la eficiencia de la oferta pública de servicios sanitarios y sociosanitarios basada 
en la utilización de un registro único organizado por servicios.

2. En dicho registro único, constarán de manera separada los servicios sanita-
rios y sociosanitarios ofertados por el sistema público de salud de la Generalitat de 
Cataluña, con indicación tanto de la disponibilidad de ofrecimiento por cada uno 
de los centros de atención sanitaria como de las posibles listas de espera existentes 
en cada momento.

3. La Generalitat de Cataluña velará por que, en estricta aplicación de criterios 
de urgencia sanitaria y salud pública, los centros de atención sanitaria que en cada 
momento tengan mayor disponibilidad asuman la prestación del servicio a aquellos 
usuarios que se encuentren en listas de espera de otros centros con menor disponi-
bilidad o mayor demanda.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, con la finalidad de prestar los 
servicios sanitarios correspondientes de la forma más temprana posible y con abso-
luto respeto al principio de calidad de los datos personales, en aplicación del sistema 
de coordinación previsto en este artículo los centros de atención sanitaria implica-
dos podrán comunicarse los datos personales de los usuarios solicitantes sin necesi-
dad de contar con su consentimiento.

5. La Generalitat de Cataluña velará por que en la aplicación del sistema de 
coordinación el tratamiento de los datos personales de los usuarios solicitantes sea 
conforme con la normativa de protección de datos personales. En particular, deberá 
velar por que se aplique una política activa de anonimización y/o disociación de da-
tos siempre que sea técnicamente posible y seguro.
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Capítulo III. Medidas de transparencia y de medición de la calidad de 
los servicios sanitarios públicos.

Artículo 8. Registro público de tiempos de espera 
1. Los prestadores de servicios sanitarios y sociosanitarios de titularidad pública 

o de titularidad privada, cuando presten por cuenta de los poderes públicos, debe-
rán contar con un registro público de tiempos de espera en el que se consignará de 
manera individualizada y para cada uno de los servicios que ofrezcan los tiempos 
medios de espera.

2. Para el cálculo de los tiempos medios de espera se tomarán en cuenta los da-
tos de cada mes natural relativos al total de las solicitudes de servicios recibidas por 
parte de los usuarios y las prestaciones de servicio efectivamente realizadas, con 
especificación individualizada para cada uno de los servicios de los tiempos medios 
de espera.

3. Dicho registro público deberá ser periódicamente actualizado. En todo caso, 
los datos contenidos en cada momento en el registro deberán actualizarse con una 
periodicidad mínima de carácter mensual.

4. En el caso de los prestadores de servicios de titularidad privada el registro pú-
blico de tiempos de espera se circunscribirá solamente a las prestaciones de servi-
cios que lleven a cabo por cuenta de los poderes públicos.

Artículo 9. Publicidad y transparencia del Registro Público de Tiempos 
de Espera 
1. El Registro Público de Tiempos de Espera en la prestación de Servicios Sani-

tarios deberá ser fácilmente accesible para todos los ciudadanos.
2. El Registro Público de Tiempos de Espera en la prestación de Servicios Sani-

tarios deberá ser accesible en todo momento a través de medios telemáticos y físi-
cos, debiéndose identificar destacadamente su acceso en la sede electrónica o sitio 
web principal del prestador de servicios y no exigiéndose requisito especial alguno 
para acceder a dicho registro.

3. El Registro Público de Tiempos de Espera en la prestación de Servicios Sani-
tarios deberá ir incorporando y publicando los datos históricos correspondientes a 
meses transcurridos permitiendo su consulta con facilidad.

4. Los valores publicados en el Registro Público de Tiempos de Espera en la 
prestación de Servicios Sanitarios durante el año deberán incorporarse a las memo-
rias evaluativas de los servicios.

Artículo 10. Especiales deberes de prevención, vigilancia y tratamiento 
ante situaciones de epidemias recurrentes 
A efectos de mitigar el impacto que las listas de espera comporta en el trata-

miento de situaciones de epidemias recurrentes, la Generalitat de Cataluña deberá: 
– Diseñar, revisar y aplicar planes de contingencia periódicamente actualizados, 

de contenido previsible, dotación de recursos suficientes y que prevean su inicial 
aplicación automática en cada uno de los periodos en los que previsiblemente sobre-
vienen epidemias recurrentes.

– Diseñar, revisar y aplicar políticas de cobertura asistencial adicional.

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 entrarán en vigor, en la parte que suponga una afecta-
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ción presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en vigor 
de la presente normativa.

Palacio del Parlamento, 12 de junio de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Jorge Soler González, diputado, GP Cs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’actuació d’Israel respecte a la Franja 
de Gaza
250-00116/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 5692).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport al professorat de l’Institut El Palau, 
de Sant Andreu de la Barca
250-00228/12

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

Reg. 4640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Elisenda 
Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent de 
suport al professorat de l’INS Palau de Sant Andreu de la Barca, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament.

Exposició de motius
El dilluns de Sant Jordi, 23 d’Abril de 2018, es feia pública a través dels mit-

jans de comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discrimi-
nació envers nou docents de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons 
aquesta, els dies 2 i 20 d’octubre de 2017 alguns professors del centre haurien 
vexat els fills de guàrdies civils per raó de la seva nacionalitat i injuriat als cossos 
de seguretat de l’Estat. Ni en la denúncia ni en la divulgació oficial que se’n va 
fer es va prendre en consideració les declaracions del professorat realitzades en el 
mes de gener davant la Guàrdia Civil, que negaven taxativament aquelles infona-
mentades acusacions.

Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1 d’octu-
bre es van fer partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública catalana i 
que l’INS El Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. 
Les expressions que s’atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són 
certes i tergiversen les diverses intervencions a les classes. Tot i que fins a dia d’avui 
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no s’ha registrat cap queixa formal, ni al centre ni als serveis d’inspecció, el mateix 
3 d’octubre ja es van activar els mecanismes docents habituals per generar espais de 
trobada entre alumnat, docents, institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abor-
dar la situació, contrarestar el relat esbiaixat que s’estava projectant i garantir la in-
timitat de l’alumnat.

El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als re-
presentants sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a terme les 
pertinents indagacions i que no s’havia trobat cap indici d’actuació indeguda. Alho-
ra, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, convocava a les famílies implicades 
i al director de l’Institut a una trobada, a la qual les famílies afectades no s’hi van 
presentar. El dia 6 de novembre, el Consell Escolar - òrgan màxim responsable de 
la cura de la convivència en el centre i en el que hi tenen representació el profes-
sorat, les famílies, els alumnes i l’Ajuntament– aprovava per assentiment unànime 
un comunicat en el qual es rebutjaven les greus acusacions contra el professorat i es 
defensava la professionalitat dels docents.

Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l’alum-
nat com als docents, que havíem optat per no incentivar el debat públic per deixar 
espai a la dinàmica educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa envers les crí-
tiques i la hostilitat que ha rebut i continuen rebent. Malgrat tot, enlloc d’arxivar el 
cas, la Fiscalia ha impulsat l’inici d’un procediment judicial tant desorbitat com in-
adequat, utilitzant els qualificatius del Síndic de Greuges en el seu informe de 2 de 
maig del 2018. Així, el dia 24 d’abril, després de l’aparició en premsa de la denúncia 
de la Fiscalia, l’assemblea de professors va decidir trencar el silenci, tot mantenint 
sempre la intimitat i el respecte d’uns i altres.

La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i foto-
grafies del professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns mitjans 
de comunicació en clau d’escarni i d’instrumentalització política, causant l’assenya-
lament del professorat implicat, però també dels alumnes que s’hi citen, danyant 
a tota la comunitat educativa. Aquella malintencionada divulgació ha desatès tota 
ètica, en no respectar la presumpció d’innocència i limitar-se a una reproducció me-
cànica de la denúncia.

D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reu-
nir-se amb les persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels 
fets, sense tan sols sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari, 
per endurir la seva ofensiva, el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments 
per investigar més suposats casos, la majoria ja arxivats pel Departament i la prò-
pia fiscalia.

Malgrat l’energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament, 
les mostres de suport es multipliquen, com en la concentració de l’1 de Maig con-
vocada per ex-alumnes a les portes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i 
l’acte amb la lectura el dia 10 de Maig del comunicat de suport de pares i mares de 
l’institut.

Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de La Seu– per desacredi-
tar el model educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora 
d’una divisió inexistent. A banda d’atemorir tota la comunitat educativa, cerca con-
vertir-los en símbol d’un suposat trencament de la convivència a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva solidaritat amb el professorat i 

tota la comunitat educativa de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca, així com 
altres que puguin trobar-se en situació similar.

2. El Parlament de Catalunya exigeix que: 
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a. S’abandoni la via oberta de la judicialització contra el professorat de l’INS del 
Palau i d’altres docents de l’escola pública catalana.

b. S’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra l’ense-
nyament públic català, que és l’escola de tots i totes.

3. El Parlament de Catalunya es compromet en la protecció i suport públic del 
professorat i insta el Govern de la Generalitat a fer el mateix, així com a que es fa-
cin públiques les indagacions realitzades per la inspecció educativa que exonerava 
el professorat d’El Palau.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Elisenda 

Alamany Gutiérrez, GP CatECP; portaveus. Carles Riera Albert, representant SP 
CUP-CC

Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització i 
l’extremisme violent que porten els joves al terrorisme
250-00229/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Bertran Román, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la prevenció de 
la radicalització i l’extremisme violent que porten al terrorisme per part dels joves, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El terrorisme és un fenomen que ha estat present durant bona part de la nostra 

història democràtica i que ha suposat una greu amenaça per a la convivència. A Ca-
talunya, com a la resta d’Espanya, es va patir el terrorisme d’ETA, entre altres, en 
els tràgics atemptats d’Hipercor a Barcelona, de la Caserna de la Guàrdia Civil a 
Vic o amb l’assassinat del polític Ernest Lluch. Afortunadament, hem vist com la 
banda armada no va poder vèncer l’estat de dret i recentment declarava públicament 
la seva dissolució.

En aquests moments, però, una altra amenaça terrorista pren força a Catalunya, 
a Espanya i a tot Europa, la d’arrel jihadista. Es podria dir que ha proliferat des de 
principis dels anys 2000, amb organitzacions com Al Qaeda, però que ha augmentat 
substantivament en els darrers anys degut a l’aparició i creixement del Daesh (Estat 
Islàmic), causant una gran i contínua quantitat de morts i ferits a Europa i a tot el món.

En aquests moments en què s’està derrotant el Daesh com a estat convencional, 
aquest darrer està focalitzant les seves energies en radicalitzar els joves i fer-los co-
metre atemptats als seus països d’origen a Europa; i sembla que el risc és creixent. 
A Barcelona i a Cambrils, aquest passat estiu del 2017, vam veure com un grup de 
joves radicalitzats van utilitzar la violència per a causar desenes de morts i centenars 
de ferits. Aquests fets ens donen un senyal d’alarma en el sentit que hi ha moltes co-
ses a millorar en la prevenció, detecció i desradicalització dels joves que han passat 
per aquests processos.

Fins ara, els Departaments d’Ensenyament i d’Interior han elaborat conjunta-
ment els anomenats PRODERAI (protocols de prevenció, detecció i intervenció de 
processos de radicalització als centres educatius), però no hi ha hagut un debat polí-
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tic suficient sobre com tractar de forma exhaustiva una problemàtica que afecta prin-
cipalment els joves, que va més enllà de l’àmbit estrictament curricular i que implica 
la família i la comunitat, i la societat en el seu conjunt.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar protocols d’actuació similars als PRODERAI (protocols de pre-

venció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius) 
per a aquelles persones que tractin amb persones joves en àmbits apart del pròpia-
ment educatiu curricular.

2. Desenvolupar campanyes de comunicació dirigides a aquests col·lectius per a 
contrarestar la potent propaganda utilitzada pels grups jihadistes.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Bertran Román, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions catalanes
250-00230/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 4895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció en defensa de les institucions catalanes, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les forces polítiques independentistes amb representació parlamentària van pro-

var de derogar la Constitució i l’Estatut, en la sessió plenària del 6 al 8 de setembre 
de 2017, durant la XIa Legislatura, i de desnaturalitzar i substituir les institucions 
catalanes per un nou marc institucional que es trobava definit en la Llei 20/2017, de 
8 de setembre, de transitorietat jurídica i fundacional de la república, i que tot això 
pretenia fer-ho sense cap legitimitat democràtica, sinó amb total desconeixement 
dels procediments de reforma del marc de convivència, sense majoria suficient i 
amb menyspreu als drets de les minories parlamentàries i a una majoria social que 
no compartia el seu projecte.

Fracassada l’estratègia d’imposició unilateral d’un nou marc institucional i d’una 
nova realitat política, des de les forces polítiques independentistes s’ha impulsat un 
debat públic al voltant de la conveniència d’adaptar la seva estratègia, impulsant la 
creació d’una doble institucionalitzat a Catalunya, mitjançant la superposició de no-
ves institucions (com ara una «assemblea d’electes» i un «consell de la república», 
com a transsumpte d’un pretès poder legislatiu i executiu paral·lel).

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a respectar l’Estatut d’Auto-

nomia de Catalunya en el seu conjunt, i específicament en allò que té a veure amb 
la institució del Parlament de Catalunya, la seva posició institucional, naturalesa, 
composició i funcions, així com al seu caràcter d’òrgan representatiu del poble de 
Catalunya, tal com estableix l’article 55.1 EAC. Així, l’insta a no desnaturalitzar 
el sistema institucional de Catalunya mitjançant la creació o el finançament de cap 
«assemblea d’electes» ni cap òrgan semblant que pretengui atribuir-se o simuli atri-
buir-se les funcions i naturalesa pròpia del Parlament de Catalunya, ni a desnatu-
ralitzar-lo per la via d’establir cap vincle institucional amb cap forma d’«assembla 
d’electes» que pugi suposar un menyscapte o una usurpació, real o aparent, de la 
posició institucional del Parlament de Catalunya.

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a respectar l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya en el seu conjunt, i específicament en allò que té a veure amb la 
institució del Govern de la Generalitat de Catalunya, la seva posició institucional, 
naturalesa, composició i funcions, així com a les funcions executives i la potestat 
reglamentària que li són pròpies. Així, l’insta a no desnaturalitzar el sistema insti-
tucional de Catalunya mitjançant la creació o el finançament de cap «consell per la 
república» ni cap òrgan semblant que pretengui atribuir-se o simuli atribuir-se les 
funcions i la naturalesa pròpia del Govern de la Generalitat de Catalunya, ni a des-
naturalitzar-lo per la via d’establir cap vincle institucional amb cap forma de «con-
sell de la república» que pugi suposar un menyscapte o una usurpació, real o apa-
rent, de la posició institucional del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00231/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 4959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Raúl More-

no Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma de Gramenet, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La sanitat pública, universal i de qualitat ha estat una de les conquestes més im-

portants de les que configuren el nostre Estat del Benestar. No només ha garantit el 
dret a la salut, a la vida i a la nostra dignitat, sinó que ha contribuït de valent en el 
desenvolupament econòmic, social i comunitari del nostre país.

Assegurar un sistema públic de salut és assegurar la igualtat d’oportunitats de 
tots i totes.

La salut està influenciada per nombrosos determinants i el 20% dels factors d’in-
cidència tenen a veure amb l’accessibilitat i la qualitat de l’atenció sanitària (30% 
amb conductes relacionades amb la salut, 40% entorn socioeconòmic i 10% entorn 
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físic). Està constatat que els factors socioeconòmics i demogràfics d’una població 
estan relacionats amb les desigualtats en salut les quals es tradueixen en dificultats 
en l’accessibilitat al sistema i en una mortalitat més elevada.

Per tant garantir l’accessibilitat al sistema sanitari és imprescindible per tal de 
millorar i mantenir un bon estat de salut de la població.

En els darrers anys, les retallades pressupostàries en salut, així com l’increment 
de les privatitzacions, han posat en perill la qualitat assistencial. Avui dia són els i 
les professionals de la sanitat pública els i les garants de la qualitat en l’atenció, però 
necessitem recuperar la inversió d’anys anteriors per mantenir la suficiència del ser-
vei, la reducció de les llistes d’espera i la inversió necessària en els nostres centres 
hospitalaris.

Santa Coloma de Gramenet, no ha estat aliena a aquestes retallades. El municipi 
pertany a la Regió Sanitària de Barcelona (Inclou els municipis de les comarques 
de l’Alt Penedès, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i 
Vallès Oriental i, a Barcelona, els districtes de Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Hor-
ta-Guinardó, Les Corts, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Sar-
rià-Sant Gervasi). Té sis Centres d’Atenció Primària de Salut i un hospital comar-
cal de referència, la Fundació Privada de l’Esperit Sant (d’ara en endavant FHES). 
A més, compta amb la referència de l’Hospital Germans Trias i Pujol (d’ara en en-
davant HGTiP) quant a l’atenció sanitària especialitzada que no s’ofereix a l’FHES.

Abans de la darrera reordenació territorial del sistema sanitari i coincidint amb 
la crisi econòmica, la flexibilitat en l’atenció especialitzada va quedar molt limitada 
per part dels hospitals de referència. Per a les persones que viuen a Santa Coloma 
de Gramenet va quedar reduïda a la FHES, de manera que una persona ja no pot 
adreçar-se a l’HGTiP si ho desitja. Aquesta manca de flexibilitat fa que en cas d’ur-
gències ateses per una ambulància, tot i tenint historia clínica a l’HGTiP, no puguin 
portar a la persona a aquest hospital. Es porta a la FHES i en funció de la seva valo-
ració es deriva a l’HGTiP. Tanmateix, si una persona es ingressada d’urgències (sen-
se ambulància) a l’HGTiP una vegada estabilitzada es derivada a la FHES. Aquest 
fet sol desorientar molt a les famílies i a vegades també suposa una major vulnera-
bilitat en la persona malalta que no pot decidir.

No podem obviar que durant els darrers anys l’HFES ha hagut de prendre mesu-
res que sens dubte han incidit tant en les condicions de treball dels i les professionals 
com en les llistes d’espera per a l’atenció especialitzada.

Per tal de cercar una bona atenció per al conjunt dels ciutadans i ciutadanes de 
Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament ha aprovat vàries mocions al Ple Munici-
pal que concreten els aspectes de millora de l’atenció sanitària a la ciutat. Existeix 
un consens molt ampli quant a la necessitat d’ampliar la referència hospitalària a 
l’Hospital Germans Trias i Pujol, ja que compta amb serveis especialitzats no dis-
ponibles a l’Hospital de l’Esperit Sant.

Des de l’Ajuntament també s’ha dinamitzat un grup de treball tècnic per fer un 
seguiment de les llistes d’espera de l’atenció especialitzada i l’atenció primària de 
salut i s’han pres mesures de reorganització i optimització dels recursos.

Tot i així, existeixen dues febleses relacionades amb els factors següents: la co-
bertura sanitària de la població es pública quasi al 100%, cada vegada la població 
està més envellida i amb problemàtiques de salut complexes i cròniques, encara les 
llistes d’espera no responen a les necessitats que la població expressa de manera 
reiterada.

Un altre element que cal incorporar com una dificultat d’accessibilitat al sistema 
de salut son les diferents prestacions de la Targeta sanitària individual(TSI, els ni-
vells de cobertura). Les persones beneficiàries son aquelles que son assegurades o 
beneficiaries de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que és l’organis-
me que reconeix i acredita aquesta condició en el Sistema Nacional de Salut. Aquest 
element fa que persones vulnerables quedin fora del sistema i que la seva cobertu-
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ra sanitària no cobreixi les serves necessitats aspecte que fa que els serveis socials 
municipals destinin recursos a donar suport a les necessitats d’atenció farmacèutica 
i d’altres prestacions.

Per altre banda, la millora d’alguns dels serveis que avui dia es donen a l’Hospi-
tal de l’Esperit Sant (pediatria, cardiologia, entre d’altres) contribuiria a oferir a la 
ciutadania una atenció de qualitat. Com a eix complementari de l’atenció sanitària 
al territori, ja s’ha demanat al Servei Català de la Salut (CatSalut) la implementació 
d’un Centre d’Atenció d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP). Aquest recurs com-
plementaria l’atenció sanitària al territori i descongestionaria les atencions a nivell 
de la FHES. Igualment caldria un treball a nivell comunitari que incorporés l’edu-
cació sanitària de la població amb la participació de les entitats locals amb l’objec-
tiu d’empoderar a la població en la gestió de la seva pròpia salut i aconseguir un ús 
adequat dels recursos al territori (el propi sistema és un sistema complex).

En definitiva, volem un sistema sanitari centrat en la persona i que doti la ciu-
tadania d’autonomia, criteris i elements per poder participar en la gestió de la seva 
pròpia salut. Aquest és un repte pendent de la sanitat pública per garantir l’eficàcia i 
eficiència dels recursos sanitaris.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Ampliar la referència hospitalària a l’Hospital Germans Trias i Pujol per a la 

ciutadania de Santa Coloma de Gramenet. Flexibilitzar la derivació de les ambulàn-
cies d’urgències.

2. Dotar al municipi d’un CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària) que 
ofereixi una atenció de qualitat a aquelles persones amb malalties cròniques que ne-
cessiten observació mèdica temporal, afavorint així la reducció de les situacions de 
col·lapse als hospitals.

3. Dotar d’una Unitat de Cures Intensives a la Fundació Hospitalària de l’Esperit 
Sant així com de dos boxs més de RCP.

4. Dotar de servei de pediatria neonatal pels naixements que tinguin lloc a la 
FHES així com una UCIN per les necessitats que es puguin donar.

5. Cobrir les baixes i substitucions dels i les professionals de pediatria, família i 
especialistes que atenen en l’Atenció Primària de Santa Coloma de Gramenet, amb 
immediatesa.

6. Portar a termes les accions necessàries per reduir les llistes d’espera tant en 
metges de família i pediatria com les dels i les especialistes de proves diagnòstiques 
i intervencions quirúrgiques.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Raúl Moreno Mon-

taña, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el material tecnològic dels centres 
sanitaris de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
250-00232/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 4963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
el material tecnològic dels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut i el Sis-
cat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Entre els anys 2010 i 2016 el Servei Català de la Salut va reduir en un 37% com 

a mitjana global el pressupost destinat a la inversió en tecnologia i material sanita-
ri, inclosa la reparació dels edificis dels centres de salut. Des de l’any 2011 aquesta 
inversió està congelada i el Govern no ha augmentat el pressupost destinat a la reno-
vació del material sanitari. Es va passar de 356 milions d’euros l’any 2010 a 227 mi-
lions d’euros l’any 2016. L’any 2017 el Departament de Salut tenia previst recuperar 
un 9% de la inversió que es va perdre, molt lluny del 37% retallat.

L’any 2017 Metges de Catalunya (MC) va qualificar de molt delicada la situació 
que pateixen els centres sanitaris públics a causa de l’obsolescència dels seus apa-
rells quirúrgics i de diagnòstic, la majoria dels quals no es renoven des de fa 10 anys.

Els equipaments sanitaris de l’Institut Català de la Salut (ICS) han estat els més 
afectats per aquestes retallades. La capacitat per renovar quiròfans, equips d’anestè-
sia o de llits es va retallar un 57% l’any 2016 respecte el 2010.

En el darrer any, només s’han produït les substitucions dels equips de radioterà-
pia que han estat finançades per la Fundació de Amancio Ortega. El que es coneix 
com els «zaratrons». O el quiròfans de Mitsubichi o Cellex.

Més enllà de les aportacions de grans equipaments, és necessari la renovació 
i reposició del material quotidià al temps que s’ha de garantir l’equitat territorial.

El president de la Generalitat, en el seu discurs d’investidura del dia 14 de maig 
de 2018, va afirmar que a Catalunya s’han de fer inversions en tecnologia sanitària 
i en infraestructures.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realitzar una diagnosi de l’estat de material tecnològic, dels aparells quirúr-

gics i de diagnòstic, dels centres de l’Institut Català de la Salut (ICS) i del Sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), de totes les àrees bà-
siques de salut.

2. D’acord amb el mapa que sorgeixi de l’estudi realitzat sobre el material tecno-
lògic, aparells quirúrgics i de diagnòstic, dels centres sanitaris, elaborar un pla de 
necessitats, indicant els índexs de renovació i reposició d’aquest material.

3. Fer una previsió plurianual de la cobertura de les necessitat que se’n derivin 
dels estudis anterior
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4. Presentar a la Comissió de Salut l’esmentada previsió en un període no supe-
rior a tres mesos.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre l’alliberament de l’activista turc Taner 
Kiliç
250-00233/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 4964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció per l’alliberament de Taner Kiliç, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Després dels tràgics esdeveniments de l’intent de cop d’Estat de juliol de 2016 a 

Turquia, el Govern turc va endurir encara més la persecució de l’oposició política, 
de la premsa opositora i de les organitzacions de la societat civil, incloent-hi les de 
defensa dels drets humans, sota l’acusació de connivència amb el cop o amb Fethu-
llah Gülen, a qui les autoritats turques acusen de ser l’organitzador del putsch. Mi-
lers de persones han estat detingudes i processades, milers de funcionaris, incloent-
-hi mestres i professors, han estat depurats dels seus llocs de treball, s’han tancat 
mitjans de comunicació i s’ha detingut i processat a líders polítics de l’oposició.

Taner Kiliç, president d’Amnistia Internacional-Turquia, va ser detingut el 6 de 
juny de 2017 acusat de «pertinença a l’organització terrorista Fethullah Gülen». 
Malgrat que no es va presentar cap prova versemblant en la seva contra, el 35è Tri-
bunal Penal per als delictes greus d’Esmirna va decidir mantenir-lo a la presó.

Taner Kiliç és conegut per la seva llarga trajectòria en organitzacions de la so-
cietat civil a Turquia i pel seu compromís infrangible amb els drets humans. Des del 
2002 ha estat membre de la junta directiva d’Amnistia Internacional Turquia i des 
de 2014 és el president de l’organització. És per això que l’acusació de pertànyer a 
l’«organització terrorista Fethullah Gülen» és absolutament inversemblant. No obs-
tant això, les acusacions de terrorisme contra Taner Kiliç podrien suposar fins a 15 
anys de presó.

D’altra banda, al juliol de 2017 es va produir la detenció dels assistents a un taller 
sobre seguretat digital i gestió de la informació que s’estava celebrant a Istanbul: Idil 
Eser (directora d’Amnistia internacional Turquia), Günal Kurşun, Veli Acu, Özlem 
Dalkıran, Nalan Erkem, Ali Gharavi, Peter Steudtner, İlknur Üstün, Nejat Taştan i 
Şeyhmus Özbekli. Després d’estar un temps en presó preventiva van ser posats en 
llibertat, però encara se’ls acusa de càrrecs relacionats amb terrorisme.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Efectuar les gestions necessàries, dins l’àmbit de les seves competències, per 

instar al Govern d’Espanya a interessar-se davant el Govern de la República de Tur-
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quia per l’alliberament immediat i sense càrrecs de Taner Kiliç, president d’Amnis-
tia Internacional-Turquia.

2. Efectuar les gestions necessàries, dins l’àmbit de les seves competències, per 
instar al Govern d’Espanya a interessar-se davant el Govern de la República de Tur-
quia per la retirada de càrrecs sobre els 10 defensors i defensores dels drets humans 
en llibertat condicional després de la seva estada en presó provisional: Idil Eser, Gü-
nal Kurşun, Veli Acu, Özlem Dalkıran, Nalan Erkem, Ali Gharavi, Peter Steudtner, 
İlknur Üstün, Nejat Taştan i Şeyhmus Özbekli.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte miner d’extracció 
de tungstè i or al Parc Natural de l’Alt Pirineu
250-00234/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 4973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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, 
presenten la Proposta de resolució sobre aturar el projecte de mina de wolframi i or 
a l’Alt Pirineu, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
Recentment s’ha fet públic que l’empresa Neometal Spania ha iniciat els passos 

per poder extreure wolframi (també conegut com a tungstè) i or al Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, concretament a la zona del Port de Salau. Per la seva banda, la seva 
filial francesa, Neo Metal France, també ha manifestat la voluntat de realitzar pros-
peccions a la veïna regió de l’Arieja, en territori francès. Ambdues empreses perta-
nyen al grup Apollo Minerals, amb seu a Austràlia, que empra les dues empreses als 
respectius Estats per eludir la normativa que imposa que els permisos miners siguin 
només concedits a societats amb seu social a l’Estat on es demanen.

Segons les informacions disponibles de moment estan en la primera fase de pro-
jecte, és a dir, la de demanar el permís per fer la recerca, sense que s’hagi efectuat 
(o, al menys, facilitat a les administracions competents, un Estudi d’Impacte Ambi-
ental). Mentrestant, fan exploracions geològiques recorrent el territori a peu o mi-
rant-lo a través de fotografies aèries per redactar una memòria ambiental. Aquest és 
el pas previ per a obtenir el permís per la investigació minera en la qual ja es realit-
zarien sondatges per conèixer si hi ha reserves en profunditat.

Les activitats previstes suposarien afectar una superfície d’uns 55 km2, reobrint 
antigues mines (Salau i Bonabé, tancades i abandonades paradoxalment per la man-
ca de rendibilitat), compresa dins un territori ambientalment molt sensible, dins del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu, que comprèn el PEIN de l’Alt Àneu, l’espai Xarxa 
Natura 2000 Alt Pallars i la reserva natural de Noguera Pallaresa-Bonaigua. Tots 
aquests espais preserven espècies de flora i fauna protegides, així com un patrimoni 
de biodiversitat, paisatge, geologia i cultura que no s’han de malmetre, valors na-
turals que estan estretament vinculats al seu impacte econòmic i social, que en el 
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Parc Natural de l’Alt Pirineu es quantifica en uns 8.000.000€ anuals i en 200 llocs 
de treball, segons estudi de l’Institut Cerdà

En aquest sentit, cal considerar que la mateixa fase d’investigació ja suposa ac-
cions d’agressió a l’espai, especialment per la contaminació acústica, el moviment 
de terres, els sondatges (se’n preveuen de fins a 100 metres de profunditat), l’elevat 
trànsit de maquinària (i l’afectació dels accessos) i la gran despesa (i consegüent 
contaminació) dels recursos hídrics, impactes que afecten directament la biodiver-
sitat i el medi ambient.

Més enllà, cal tenir molt present que en la mineria d’or i tungstè, s’utilitzen subs-
tàncies químiques, moltes de les quals són molt perilloses i contaminants per al sòl 
i els recursos hídrics, com el cianur i el mercuri, substàncies verinoses, potencial-
ment letals i molt agressives amb el medi ambient i amb la salut, prohibides en di-
versos Estats de la Unió Europea. De fet, és de plena actualitat la gran mobilització 
ciutadana a Galícia que va reunir milers de persones el passat dissabte 9 de juny a 
Santiago de Compostel·la en contra de la reobertura d’unes mines de similars carac-
terístiques a Touro y a O Pino.

Diverses entitats naturalistes i mediambientalistes, entre elles IPCENA, així 
com d’altres col·lectius, com la Societat internacional de geologia i mineria per al 
desenvolupament i gestió del territori (SIGMADOT) i el Comitè d’Organització del 
Congrés de Patrimoni Miner, han redactat un comunicat en què reivindiquen la ne-
cessitat de «vetllar per la preservació de la integritat del Medi Natural dels Pirineus 
i en especial de les zones situades dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu» i afegeixen 
que de manera especial per «les zones afectades per les investigacions mineres des-
tinades a l’explotació del wolfram (també anomenat tungstè)», tot demanant mini-
mitzar aquestes actuacions i si s’escau evitar-les.

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. Traslladar a l’empresa Neometal Spania que aquest Govern no comparteix cap 

projecte miner a desenvolupar dins de cap espai natural protegit i, per tant, tampoc 
al Parc Natural de l’Alt Pirineu.

2. Denegar qualsevol permís a l’empresa Neometal Spania per a realitzar qualse-
vol activitat de recerca, prospecció o sondatge en aquesta zona protegida.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, Yolanda López 

Fernández, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la persecució dels defensors dels drets 
humans a Turquia
250-00235/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 4974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució 
sobre la persecució de defensors i defensores dels Drets Humans a Turquia, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El 6 de juny del 2017, fa ja un any, Taner Kiliç, president d’Amnistia Interna-

cional Turquia, va ser detingut i empresonat acusat de «pertinença a l’organització 
terrorista Fethullah Gülen» juntament amb 10 defensors i defensores més dels drets 
humans coneguts com «els 10 d’Istanbul».

Malgrat no presentar-se cap prova versemblant en la seva contra, el 35è Tribu-
nal Penal per als delictes greus d’Esmirna decidí mantenir el president d’Amnistia 
Internacional Turquia a la presó. Conegut per la seva llarga trajectòria en organit-
zacions de la societat civil a Tuquia, Kiliç ha mostrat sempre un compromís infran-
gible amb els drets humans. Tot i comptar amb aquesta llarga trajectòria, les acusa-
cions de terrorisme podrien suposar fins a 15 anys de presó.

No només trobem aquest cas a Turquia, però: d’ençà el fallit cop d’estat de l’any 
2016, l’assetjament que pateixen els defensors i defensores dels drets humans al país 
no ha fet més que augmentar, segons denuncien organitzacions defensores dels drets 
humans com Amnistia Internacional, que treballen sobre el terreny a l’Estat turc. 
Tal com aquesta mateixa organització denuncia, aquests processaments són una in-
justícia, un atac injustificat a les persones i organitzacions que, dia rere dia, treballen 
en defensa dels drets humans a Turquia.

El Parlament de Catalunya no pot restar impassible davant aquesta agressió als 
drets humans per part d’un Estat que és habitual soci de la Unió Europea.

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

Proposta de resolució
Primer. Mostrar un compromís ferm amb la defensa dels drets humans a tot el 

món instant a l’alliberament de forma immediata i incondicional a Taner Kiliç.
Segon. Instar les autoritats turques a retirar els càrrecs sobre els 11 defensors i 

defensores dels drets humans, inclòs Taner Kiliç i els qui estan en llibertat condicio-
nal: Idil Eser, Günal Kurşun, Veli Acu, Özlem Dalkıran, Nalan Erkem, Ali Gharavi, 
Peter Steudtner, İlknur Üstün, Nejat Taştan i Şeyhmus Özbekli.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP 

CatECP

Proposta de resolució sobre l’ocupació d’habitatges
250-00236/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 5008 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, 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 
sobre l’ocupació d’habitatges a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la 
comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Esclat de la bombolla immobiliària ha deixat a les nostres viles i ciutats un 

panorama d’habitatges buits, per una banda, i de persones sense sostre per una altra.
Aquests dos fenòmens conjunts han provocat la proliferació del fenomen de 

l’ocupació arreu del territori català.
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És clara la necessitat de tirar endavant estratègies i plans per intervenir i resol-
dre aquesta situació, fent que els pisos buits deixin d’estar-ho i compleixin la seva 
funció social i que les persones que no disposen d’un habitatge assequible puguin 
proveir-se’n. D’igual manera, cal que les situacions de conflicte veïnal i que atemp-
tin contra la convivència, generades per situacions a la pràctica d’infrahabitatge o 
la presència de màfies siguin resoltes amb una major implicació de les administra-
cions, en especial de la Generalitat.

Solucions parcials, simplement centrades en processos judicials, més o menys 
accelerats, no resolen el problema. Cal un enfoc global i transversal, en què no es 
deixi tot el pes de l’ocupació i les seves conseqüències als Ajuntaments.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Posar en marxa, d’acord amb les seves competències, un Pla Integral d’Abor-

datge del Fenomen de l’Ocupació d’Habitatges a Catalunya.
2. Impulsar, en el marc d’aquest Pla, convenis de cooperació amb els municipis 

catalans, a on delegui, amb recursos, les tasques d’inspecció i control de l’impost de 
pisos buits, així com la capacitat sancionadora que emana de la llei de l’Habitatge de 
2007 i que està en risc de veure’s retallada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LARSAL).

3. Fer, en el marc d’aquest Pla i dels convenis de cooperació amb els municipis, 
un cens continu d’habitatges buits i d’habitatges ocupats, identificant els perfils dels 
ocupants, les qualitats dels habitatges i els propietaris dels mateixos.

4. Reclamar, en el marc d’aquest Pla, als grans tenidors perquè regularitzin mit-
jançant contractes de lloguer social els casos de persones ocupants, en risc de vul-
nerabilitat social, que acreditin arrelament al municipi, i absència de problemes de 
convivència. En el cas de no produir-se aquesta regularització, reclami als grans 
tenidors la cessió temporal d’aquests habitatges, a fi de procedir a la regularització 
mitjançant un contracte de lloguer social d’acord amb el Reglament de regularit-
zació de situacions residencials sense títol que se’n deriva de la Llei 4/2016, del 23 
de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial.

5. Preveure, en el marc d’aquest Pla, les modificacions legals necessàries per a 
la creació de la figura del domicili en absència, un registre voluntari gestionat pels 
cossos policials, al qual podran acudir aquells propietaris residents, que per raons 
personals o professionals deixin el seu pis buit durant un màxim de 18 mesos. En 
aquests casos, la inscripció en aquest registre dotarà de mecanismes de prova els 
cossos policials en casos d’ocupacions no consentides de l’habitatge, reforçant la 
seva capacitat d’intervenció.

6. Enfortir, en el marc d’aquest Pla, els mecanismes d’intervenció dels cossos 
policials competents, per casos d’ocupacions generadores de conflicte convivencial, 
delictives o mafioses, revisant els protocols i dotant de més mitjans unitats especia-
litzades.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública 
dels terrenys de l’Incasòl
250-00237/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la titulari-
dad pública de los terrenos, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Una de las principales funciones del Incasòl es la promoción de suelo residencial 

para facilitar el acceso a la vivienda y combatir la exclusión residencial. Para poder 
llevar a cabo políticas residenciales inclusivas, que sirvan como instrumento de las 
políticas de igualdad y cohesión social, resulta imprescindible que la administración 
disponga de un importante parque público de vivienda.

Atendiendo a que el parque público de viviendas es insuficiente, inferior al 1,8% 
sobre el total y, por tanto, se encuentra completamente alejado del objetivo del 15% 
establecido hace 10 años en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda, trabajar para 
disponer de ese parque debería ser una tarea prioritaria para el Gobierno de la Ge-
neralitat, a la que no deberían escatimar recursos públicos ni esfuerzos políticos.

Ese objetivo debería conllevar que todo el suelo residencial propiedad del In-
casòl disponible en municipios considerados de alta demanda acreditada según la 
Ley 4/2016, se destine a aumentar el parque de vivienda pública, en régimen de al-
quiler asequible o de cesión de uso, incorporándolo al futuro Plan Autonómico de 
Vivienda de Cataluña.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta a que el Gobierno de la Generalitat a: 
1. Llevar a cabo las modificaciones legales y normativas necesarias para que to-

das las parcelas propiedad del Incasòl calificadas de uso residencial en municipios 
considerados de alta demanda acreditada según la Ley 4/2016, mantengan la titula-
ridad pública y sólo puedan tener como destino la promoción de vivienda en régi-
men de alquiler asequible o de cesión de uso.

2. Llevar a cabo las modificaciones legales y normativas necesarias para esta-
blecer criterios de excepcionalidad a la obligación señalada en el apartado anterior, 
que deberán ser debidamente justificados y presentados con antelación de 3 meses 
y de forma preceptiva ante la Comisión de Territorio del Parlamento de Cataluña.

3. Revisar y reconsiderar, de acuerdo con los objetivos señalados en los aparta-
dos anteriores, las operaciones de venta de terrenos urbanos propiedad del Incasòl 
que están actualmente en marcha o se prevea realizar en el futuro.

4. Buscar los mecanismos de financiación oportunos para las promociones de vi-
viendas en las parcelas propiedad del Incasòl mantengan la titularidad pública y se 
gestionen en régimen de alquiler asequible o cesión de uso.

5. Facilitar los instrumentos de financiación oportunos a aquellos ayuntamientos 
y otras administraciones públicas dependientes de la Generalitat que tengan parce-
las calificadas de uso residencial en zonas de alta demanda acreditada puedan llevar 
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a cabo promociones de vivienda pública en régimen de alquiler asequible o cesión 
de uso.

Palacio del Parlamento, 13 de junio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les 
disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
250-00238/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la elabo-
ración y aprobación de un Texto Refundido de las Disposiciones Legales en materia 
de tributos cedidos por el Estado, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A lo largo de los años, la Comunidad Autónoma de Cataluña ha venido ejercien-

do su potestad legislativa en materia tributaria dentro del marco que la Constitución 
Española y la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Como consecuencia 
de este ejercicio se han aprobado un número de leyes que regulan aspectos parcia-
les de los distintos impuestos cedidos por el Gobierno de España, muchas veces de 
manera inconexa y aislada.

Esta situación ha llevado a una dispersión normativa inasumible que provoca 
inseguridad jurídica para el ciudadano y nuestro tejido empresarial e industrial, 
aumentando además los costes de asesoramiento y cumplimiento normativo. Así, 
con la excepción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuyas disposicio-
nes normativas fueron refundidas en la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación 
del impuesto sobre sucesiones y donaciones y su reglamento de desarrollo (Decre-
to 414/2011, de 13 de diciembre), el resto de impuestos están regulados a través de 
un absurdo mosaico de normas de distinto rango y antigüedad. Además, estas dis-
posiciones están muchas veces descoordinadas entre sí y son difíciles de encontrar 
porque se incluyen en leyes que no regulan específicamente un impuesto, sino que 
se aprobaron con otra finalidad y, sin embargo, incorporaron en algún punto de su 
articulado una modificación parcial del impuesto.

Para muestra, en el caso del principal impuesto del sistema impositivo, el IRPF, 
el buscador de la Generalitat arroja más de 10 leyes referentes a este impuesto: 

– El tipo impositivo autonómico se recoge en la Ley 24/2010, de 22 de julio, de 
aprobación de la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas.

– En la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y adminis-
trativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos 
está regulada la parte en vigor de la deducción por adquisición de vivienda habitual.

– La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y adminis-
trativas regula la deducción para «Ángeles Inversores» (Business Angels) y para in-
versiones en empresas cotizadas en el segmento de empresas en expansión y el MAB.

Fascicle segon
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– La Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras recoge 
una deducción por donaciones a determinadas entidades en beneficio del medio am-
biente, la conservación del patrimonio natural y de custodia del territorio.

– El Decreto Ley 1/2008, de 1 de julio, de medidas urgentes en materia fiscal y 
financiera recoge la deducción por rehabilitación de vivienda habitual.

– La Ley 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financieras recoge la deduc-
ción a entidades que fomenten la lengua catalana u occitana.

– En la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas 
se regula la deducción por alquiler de la vivienda habitual y por el pago de intereses 
de préstamos para los estudios de máster y de doctorado.

Y así sucesivamente.
En el caso del Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP) y Actos Jurídicos Do-

cumentados (AJD), el mismo buscador muestra más de 20 disposiciones normativas 
aprobadas en el ámbito del ITP y AJD, nueve de ellas con rango de Ley. La mayoría 
de ellas no incluye en su título la palabra Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les Onerosas y Actos Jurídicos Documentados y, de hecho, el buscador no devuelve 
todas las leyes existentes. Más en concreto: 

– Para encontrar el tipo general aplicable hay que consultar la Ley 25/1998, de 31 
de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro.

– En la Ley 2/2016, de 2 de noviembre, de modificaciones urgentes en materia 
tributaria encontramos una bonificación en la cuota para las escrituras de separación 
y divorcio, en medio de medidas dispares y aisladas en materia tributaria que tocan 
desde el Impuesto sobre el Patrimonio al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

– En la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas 
se encuentran tipos especiales para jóvenes y empresas inmobiliarias, la Ley 5/2007, 
del 4 de julio, de medidas fiscales y financieras contiene más tipos especiales para 
jóvenes, y así sucesivamente.

– En la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas 
se encontrarían algunas medidas de apoyo a familias numerosas o personas con dis-
capacidad.

Esta misma situación se repite en el ámbito de otros impuestos cedidos, a lo que 
hay que sumar las numerosas normas que regulan los impuestos autonómicos. Todo 
ello dificulta enormemente que nuestros ciudadanos conozcan las normas y las apli-
quen correctamente. No se trata de un problema exclusivo de nuestra comunidad au-
tónoma, pero en el resto de autonomías se está resolviendo mediante la aprobación 
de textos refundidos de las Disposiciones Legales en materia de tributos cedidos por 
el Estado, que recogen la totalidad de normas tributarias aprobadas por cada órgano 
legislativo. Como ejemplos: 

– En la Comunidad de Madrid se ha aprobado el Decreto Legislativo 1/2010, de 
21 de octubre.

– En Andalucía, el Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre.
– En Aragón, el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre.
– En las Islas Baleares, el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio.
– En Asturias, el Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre.
– En Galicia, el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio.
Estas normas son un gran avance en la compilación de normas tributarias, facili-

tan el acceso y conocimiento del sistema tributario y el cumplimiento de este. Ade-
más, facilita su revisión y actualización para adaptarse a las nuevas circunstancias 
sociales y económicas al poder tener una visión de conjunto de todas las disposicio-
nes existentes. Todo ello repercute en un incremento de la competitividad de las co-
munidades autónomas que han tomado esta iniciativa, y Cataluña se está quedando 
atrás en esta cuestión.

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



BOPC 106
21 de juny de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 43 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
Elaborar y presentar ante el Pleno para su aprobación, en el plazo máximo de 6 

meses, un Texto Refundido de las Disposiciones Legales en materia de tributos ce-
didos por el Estado.

Palacio del Parlamento, 12 de junio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la recuperació de la relació bilateral 
Generalitat-Estat i sobre els recursos presentats pel Govern de 
l’Estat a lleis del Parlament de Catalunya
250-00239/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 5083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier Domènech Sampere, president, Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució per a recuperar la relació bilateral Generalitat-Estat i sobre els recursos 
presentats pel Govern espanyol a nombroses lleis del Parlament de Catalunya, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
Al llarg dels darrers anys, desenes de lleis aprovades pel Parlament de Catalunya 

han sigut recorregudes al Tribunal Constitucional per part del Govern de Mariano 
Rajoy, en una mostra més del menyspreu del PP a la sobirania d’aquesta cambra.

Moltes d’aquestes lleis van ser aprovades per una àmplia majoria dels diputats i 
diputades del Parlament, arribant en alguns casos a tenir el suport de la unanimitat 
de cambra.

Els recursos presentats al Tribunal Constitucional per part del Govern espanyol 
suposen la suspensió cautelar de la llei aprovada per aquest Parlament, fent que la 
llei no pugui aplicar-se des del moment de l’admissió a tràmit del recurs.

Aquesta actitud del govern espanyol ha provocat en massa ocasions una afecta-
ció negativa a la qualitat de vida de les persones, ja que algunes de les lleis suspeses 
tracten sobre aspectes relacionats amb els drets socials. També en alguns moments 
el Govern de la Generalitat de Catalunya s’ha excusat en aquests recursos per no 
aplicar les parts plenament vigents d’algunes lleis.

És necessari recuperar una relació de bilateralitat entre la Generalitat de Catalu-
nya i el Govern espanyol, que s’ha vist trencada des del 2011, superant el bloqueig 
dels darrers anys.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament manifesta que els recursos presentats pel Govern de Mariano Ra-

joy al Tribunal Constitucional sobre lleis aprovades per aquesta cambra van suposar 
una ingerència intolerable a la sobirania del Parlament.

2. El Parlament constata que la suspensió per part del Tribunal Constitucional de 
nombroses lleis aprovades per àmplia majoria d’aquesta cambra, fins i tot per una-
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nimitat, ha afectat de forma molt negativa el progrés social i econòmic de la ciuta-
dania de Catalunya.

3. El Parlament reclama al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern 
espanyol que iniciïn una nova etapa de relacions basada en el diàleg, el respecte ins-
titucional i el principi de bilateralitat per afrontar el conflicte polític.

4. El Parlament emplaça al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern 
espanyol a convocar, en el termini d’un mes, una reunió de la Comissió Bilateral 
Generalitat-Estat en la que es tracti: 

a) la resolució dialogada dels conflictes competencials, acordant la retirada dels 
recursos existents presentats al Tribunal Constitucional sobre lleis aprovades pel 
Parlament de Catalunya

b) la reactivació de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat per tal 
d’avançar en el traspàs de transferències pendents

5. El Parlament insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a aplicar la nor-
mativa que es manté plenament vigent d’aquelles lleis catalanes recorregudes al Tri-
bunal Constitucional.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Xavier Domènech Sampere, president; Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, 

GP CatECP

Proposta de resolució sobre el tancament i la reobertura d’una línia 
de P3 a l’Escola Sant Julià, de Sabadell
250-00241/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada, Laura Vílc-

hez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre el tancament d’una línia de P3 a l’escola Sant Julià de Sabadell 
(Barcelona), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
L’escola Sant Julià ha apostat per una projecte innovador per tal que els nens i 

nenes de la zona Nord de Sabadell puguin accedir a aquest tipus de metodologia in-
novadora al si de l’escola pública. Malgrat això, el Departament d’Ensenyament ha 
decidit tancar una línia de P3 dificultant que les famílies puguin apostar per l’esco-
la pública del seu barri i triar el model educatiu que desitgin pels seus fills. Aquest 
canvi en el model educatiu havia de servir per fidelitzar a les famílies de la zona i, a 
més, el claustre d’aquesta escola s’ha implicat enormement en el barri, en el projecte 
de Zona Nord i en els projectes d’entorn.

Aquesta decisió del Departament d’Ensenyament afavoreix la fugida dels nens i 
nenes del barri cap a escoles concertades i cap a altres zones. A més, hi ha un greu-
ge comparatiu perquè durant el curs 2017-18 s’han mantingut línies obertes a la ma-
teixa zona amb 14 alumnes.

Aquest tipus de decisions fan palès que les campanyes publicitàries sobre les 
escoles públiques i l’aposta per l’escola del barri (com la campanya municipal de 
Sabadell «Estima l’escola del barri» d’abril de 2018) són això, simples campanyes 
publicitàries sense una política real i conseqüent en aquesta línia.
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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 de la Generalitat a: 
1. Obrir una 2a línia de P3 a l’escola Sant Julià de Sabadell per tal de permetre 

que les famílies de la zona Nord que ho desitgin puguin triar l’escola pública del seu 
barri i que l’escola pugui seguir essent de dues línies com sempre havia estat.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, Laura Vílchez Sánc-

hez, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental
250-00242/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jorge Soler González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre las clínicas 
odontológicas iDental, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
A finales del año 2017 las clínicas iDental, clínicas odontológicas catalogadas 

como «de bajo coste» y presentes en 22 provincias de España, habían recibido, se-
gún información del Gobierno de España, casi 1.500 reclamaciones en seis Comu-
nidades Autónomas, de las diez en la que están presentes, cuyos principales motivos 
eran los siguientes: 

– Incumplimiento de las condiciones de la contratación.
– Disconformidad con los tratamientos recibidos.
– Demora en la prestación del servicio de manera injustificada.
– La no devolución de las cantidades cobradas ante la falta de prestación del 

servicio.
– Incumplimientos del derecho de desistimiento.
– Facturaciones incorrectas.
En estos días estamos siendo testigos de cómo el problema causado por estas clí-

nicas ha aumentado de manera significativa y de cómo la gravedad del asunto está 
llegando a tales niveles que los mecanismos judiciales se están poniendo en marcha 
a raíz de decenas de denuncias de clientes en diferentes Comunidades Autónomas, 
hasta el punto de que ayer mismo se llamó a declarar a los administradores de las 
clínicas dentales, por supuestos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación 
indebida.

De hecho, los colegios profesionales de dentistas han empezado a promover ac-
tuaciones colectivas contra las clínicas de iDental. El Colegio de Dentistas de Sevi-
lla ha anunciado recientemente que interpondrá una denuncia penal contra iDental 
y sus responsables por la comisión de presuntos delitos de estafa, apropiación inde-
bida y publicidad falsa, ya que tiene constancia de más de 1.200 quejas de afectados 
por la mala praxis de las clínicas o el cierre repentino de éstas. Desde la Comuni-
dad de Madrid aseguran que han interpuesto hasta 12 expedientes a la empresa por 
incumplir la normativa técnico-sanitaria. De momento, organizaciones de consu-
midores como FACUA, tienen constancia de 610 reclamaciones en esta Comunidad 
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y sólo en Cataluña hay otras 600 más. En Albacete, los afectados han constituido 
una plataforma que iniciará las medidas oportunas para que se finalicen los trata-
mientos que han quedado a medias tras el cierre repentino de la clínica o se devuel-
van las cuantías abonadas sin haber iniciado tratamientos. El Servicio de Consumo 
cántabro ha abierto cinco expedientes sancionadores contra la empresa por más de 
cincuenta reclamaciones en las que detecta infracciones administrativas, cláusulas 
abusivas en los contratos, mala praxis y retrasos injustificados en el inicio de trata-
mientos y durante su ejecución.

Dado el cariz que la situación estaba tomando hace ya unos días, la Agencia Es-
pañola de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), emitió una 
serie de recomendaciones para los afectados a fin de que puedan ejercer sus dere-
chos ante los órganos pertinentes. Entre las recomendaciones encontramos las de 
presentar reclamaciones por escrito ante las clínicas, preferiblemente vía fax; soli-
citar los historiales a las clínicas vía buro-fax o medio fehaciente y en caso de no 
obtener respuesta, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); 
presentar reclamaciones ante las autoridades de consumo y sanitarias de las Comu-
nidades Autónomas, en caso de ser preciso realizar una peritación por un profesio-
nal de la odontología y presentar una denuncia ante los juzgados de su localidad; 
en caso de tener créditos vinculados, presentar la correspondiente denuncia ante los 
servicios de defensa de los clientes de las entidades financieras con las que se tenga 
el crédito vinculado, pudiendo desistir en los créditos firmados hace menos de 14 
días naturales; así como guardar toda la documentación relativa al caso.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, preocupado desde hace meses con esta 
problemática, presentó y llevó a debate a la Comisión de Sanidad y Consumo, del 
Congreso de los Diputados, una proposición no de Ley sobre la regulación de la 
publicidad y el funcionamiento de las clínicas dentales en España que se aprobaría 
con el siguiente texto: 

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 
1. Cumplir el mandato de la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de 

Sanidad y Servicios Sociales el 27 de abril de 2016, en los términos siguientes, a fin 
de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que: 

– Las clínicas franquiciadas continúen con su funcionamiento habitual, garanti-
zándose los derechos de los profesionales y la atención a los usuarios que tuvieran 
servicios contratados.

– Con la colaboración de las asociaciones de consumidores, se refuercen o im-
planten sistemas de prevención y garantía que eviten o reduzcan los perjuicios a los 
consumidores ante estas situaciones.

– Se establezcan los protocolos de actuación, en los que participen las asociacio-
nes de consumidores, para canalizar tanto la información como las posibles recla-
maciones que afecten a los consumidores y usuarios.

– De común acuerdo con las Comunidades Autónomas, se establezcan medidas 
eficaces para el control de la publicidad y propaganda comercial sanitaria. En todo 
caso, no se podrán incluir ofertas económicas, rebajas, premios o cualquier otro tipo 
de atractivo económico.

– No se podrá obligar al cliente a la financiación o al pago anticipado de trata-
mientos no realizados.

– Obligar a que sean transparentes y accesibles al público el nombre y número 
de colegiado de los especialistas de odontología, especificando el nombre y núme-
ro de colegiado de aquel que ejerza la dirección técnica del centro.

– Dictar instrucciones a la inspección de trabajo para que revise la existencia de 
«falsos autónomos» al servicio de las clínicas.

– Establecer un portal de transparencia para los prestadores de servicios sanita-
rios, en el que figuren el tipo, número y porcentaje de tratamientos.
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– Obligatoriedad por parte de los colegios de Odontólogos, dentro del ámbito de 
sus competencias, de llevar un registro de las resoluciones sobre las reclamaciones 
realizadas, accesible al público general.

2. Cumplir el mandato de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Po-
pular, aprobada en sus términos en la sesión de la Comisión de Sanidad y Servicios 
Sociales celebrada el 24 de noviembre de 2016, por la que se instaba al Gobierno a 
realizar un análisis integral y coordinado de la normativa vigente en materia de pu-
blicidad de centros, establecimientos y servicios sanitarios y, como consecuencia, y 
al objeto de elaborar una norma que contenga la regulación básica del Estado sobre 
esta materia, que: 

a) Mejore, actualice y clarifique la regulación de la publicidad de centros, esta-
blecimientos y servicios sanitarios.

b) Garantice la seguridad de pacientes y usuarios, persiguiendo la publicidad en-
gañosa y evitando los posibles perjuicios que puedan producirse.

c) Regule de forma detallada la inspección, el control, las responsabilidades y 
las sanciones que se deriven de la publicidad engañosa en estos centros, cualquiera 
que sea el régimen jurídico bajo el que presten sus servicios (franquicias, etcétera).

3. Una vez realizado el análisis integral y coordinado de la normativa vigente, de 
común acuerdo con las Comunidades Autónomas, que se impulsen medidas eficaces 
para el control de la publicidad y propaganda comercial sanitaria incluyendo, en su 
caso, restricciones en este tipo de publicidad que impidan incluir ofertas económi-
cas, rebajas, premios o cualquier otro tipo de atractivo económico.

4. Coordinar con las Comunidades Autónomas un plan específico de inspección 
laboral en las clínicas dentales para verificar el cumplimiento de la normativa vi-
gente en materia laboral.

5. Inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de titulación profesional en las 
clínicas odontológicas y de los criterios de acreditación de la formación especiali-
zada que ofertan algunas de estas clínicas, todo ello en coordinación con las autori-
dades y organizaciones profesionales competentes.

6. Apoyar a los afectados en las pruebas periciales para la acreditación de los 
presuntos daños provocados en las clínicas dentales.»

Desde Ciudadanos, consideramos que las Comunidades Autónomas, como ad-
ministraciones responsables de garantizar los derechos de los consumidores y usua-
rios, además de acreditar y supervisar el correcto funcionamiento de los centros 
sanitarios de su territorio, han concurrido en una grave dejación de funciones, des-
embocando su irresponsabilidad en graves perjuicios para miles de ciudadanos en 
todo el territorio nacional. Pero también consideramos que desde la Administración 
General del Estado pueden llevarse a cabo medidas concretas que faciliten los pro-
cedimientos de reclamación y defensa de los derechos de los consumidores afecta-
dos por esta situación.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Entablar conversaciones con las plataformas y asociaciones de afectados por 

las clínicas iDental a fin de trasladarles la información precisa para que puedan ejer-
cer la defensa de sus derechos en materia de consumo y sanidad ante los organismos 
correspondientes de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

2. Trasladar al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
este problema a fin de que se mejoren los procedimientos de acreditación y super-
visión de centros sanitarios, así como de la publicidad sanitaria que se emita desde 
ellos.

3. Coordinar y asumir las necesidades de peritaje que precisen los afectados por 
iDental.
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4. Constituir una mesa de expertos independientes, a fin de: (i) determinar si la 
administración autonómica ha podido incurrir en responsabilidad patrimonial de las 
administraciones públicas obligadas a efectuar labores de inspección y supervisión 
en el ámbito sanitario; (ii) informar, en su caso, sobre las posibles respuestas legales 
dirigidas a resarcir a los afectados de los daños ocasionados como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de la administración pública.

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre les noves línies de secundària a l’Escola 
Rafael Alberti, de Badalona
250-00243/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 5103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl More-

no Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre les noves línies de secundària a l’Escola Rafael 
Alberti de Badalona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la ciutat de Badalona, la proximitat de l’inici del curs escolar 2018-2019 ha 

fet aflorar alguns problemes greus en relació a les preinscripcions i adscripcions a 
alguns centres escolars.

És, entre d’altres, el cas dels i les alumnes que cursen avui dia 6è de primària 
a les escoles Pere de Tera, Rafael de Casanova i Antoni Botey i que han de conti-
nuar els seus estudis en un centre de secundària de la ciutat. Un total de 35 alum-
nes d’aquests tres centres han vist denegada la seva primera opció en el procés de 
preinscripció, procedint a atorgar la segona opció triada o bé la inscripció a l’IES 
Eugeni d’Ors.

Cal advertir que el barri de Llefià de Badalona se situa en la frontera amb el 
barri de Fondo i Santa Rosa de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, una zona 
d’alta densitat de població agreujada per les condicions en la preinscripció pel que 
fa al lloc de residència dels alumnes. També cal destacar que en aquesta zona es 
concentren diversos Centres de Màxima Complexitat, tal i com els qualifica el 
Departament d’Ensenyament. Aquesta realitat necessita de l’esforç i la complici-
tat d’Administracions locals i teixit social per establir projectes comunitaris de 
barri que enforteixin la cohesió social i per aconseguir-ho les escoles són fona-
mentals.

Els alumnes del barri de Llefià, amb un domicili situat entre les poblacions de 
Santa Coloma de Gramenet i Badalona, per manca de places als IES de Can Pei-
xauet i l’IES Terra Roja (Santa Coloma), i havent acabat els estudis de primària a 
l’escola Pere de Tera, són enviats a centres que es troben a molta distància del seu 
domicili familiar, com l’IES La Bastida situat a 22 parades de bus del seu barri, amb 
les complicacions que suposa tant pel desplaçament dels menors fins al centre esco-
lar com per la conciliació de la vida familiar i laboral.

Les AMPAS i diversos pares i mares de les escoles Pere de Tera, Rafael de Ca-
sanova i Antoni Botey, atès que el curs escolar és a punt de començar, proposen al 
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Departament d’Ensenyament i a l’Ajuntament de Badalona, la posta en marxa de 
noves línies a l’escola Rafael Alberti. Un centre que any rere any perd alumnat de 
primària i que disposa de les condicions estructurals adequades per poder absor-
bir bona part de les necessitats educatives dels alumnes del barri. Caldria iniciar, 
per tant, un nou projecte educatiu en aquest centre tant en la primària, la secundà-
ria i el batxillerat. Altres solucions proposades per les administracions passen per 
la construcció de nous barracons, previ canvi de planejament, cessió del solar a la 
Generalitat, projecte, licitació i construcció... Alternatives que estan molt lluny de 
donar resposta a aquestes famílies que veuen que, si no es pren una decisió ràpida i 
efectiva respecte a l’escola Rafel Alberti, els seus fills només tindran opció a anar a 
centre llunyans al seu domicili.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Posar en marxa de manera immediata noves línies de secundària a l’Escola 

Rafael Alberti de Badalona per tal d’assegurar que els i les alumnes del barri de Lle-
fià de Badalona pugin estudiar en un centre proper al seu domicili a partir de l’inici 
del curs escolar 2018-2019.

2. Assegurar els recursos econòmics suficients per part del Departament d’Ense-
nyament per fer efectiva la posada en marxa de noves línies de secundària a l’Escola 
Rafael Alberti de Badalona.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Mon-

taña, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les mesures de classificació i protecció 
de passos a nivell
250-00244/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5128 i 5181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, Jean Castel Sucarrat, 

diputados del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por 
los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de 
resolución sobre medidas de clasificación y protección de pasos a nivel, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El tren siempre ha sido un medio de transporte básico para el crecimiento eco-

nómico de la industria y para la movilidad de los ciudadanos.
El gran crecimiento de la población y los pueblos y ciudades ha ocasionado que 

muchas vías de tren que en un principio estaban alejadas de las zonas urbanas, se 
encuentren hoy en día dentro de ellas haciendo incluso que separen zonas de las 
mismas.

Para ello se disponen de pasos a nivel que realizan la función regulatoria del trá-
fico para que vehículos y peatones puedan cruzar a diferentes zonas de la población 
o de la ciudad ante el paso de un tren.

En España existen aproximadamente 3.200 pasos a nivel, de los cuales 257 per-
tenecen a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Muchos de ellos deben ser supri-
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midos siempre con un criterio de prioridad, teniendo en mayor consideración los que 
se encuentren en zonas de mayor riesgo, pobladas o dentro de la misma zona urbana, 
lo que ocasiona en algunos casos la segmentación de las poblaciones afectadas y aún 
peor, accidentes mortales por el cruce de peatones.

El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados presen-
tó una Propuesta No de Ley (PNL) sobre medidas de clasificación y protección de 
pasos a nivel, y que resultó aprobada en el pasado mes de Mayo, donde se fijan mo-
dificaciones en los criterios para la supresión de pasos a nivel, haciendo que muchos 
de ellos que no se contemplaban ahora lo estén. Además, gracias a la PNL de Ciu-
dadanos, se elaborará un Plan Nacional de Protección de Pasos a Nivel en coordi-
nación con las diferentes Comunidades Autónomas para que todos los pasos a nivel 
sean de protección activa.

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

Propuesta de resolución
1. Realizar una campaña de sensibilización ciudadana sobre los peligros de los 

pasos a nivel y la importancia de respetar la señalización existente.
2. Reforzar la señalización viaria en las carreteras advirtiendo del riesgo de cru-

ce de vías.
3. Colaborar con el Gobierno de España y el Ministerio de Fomento para facilitar 

la ejecución de las obras y asegurar la eliminación de los pasos a nivel.
4. Colaborar con los ayuntamientos para facilitar la formalización de los acuer-

dos y protocolos entre administraciones necesarios para la elaboración de los pro-
yectos y la financiación de las obras de supresión de pasos a nivel o la creación de 
nuevos pasos inferiores o superiores.

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, Jean Castel Sucar-

rat, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la gestió i la planificació públiques de 
l’acollida de temporers de la fruita
250-00245/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 5198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció per a una gestió i planificació públiques de l’acollida de temporers a Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La problemàtica a Catalunya que arrossega la campanya de la fruita i la gestió 

dels milers de temporers o aspirants a temporers, és una situació que es repeteix 
any rere any des de fa almenys dues dècades però la seva gestió, o la seva manca de 
gestió pública, no havia estat mai tant preocupant com fins ara, tal i com apunten 
els sindicats de CCOO, UGT i el sindicat agrari Unió de Pagesos i també diferents 
mitjans de comunicació. La campanya afecta Tarragona i Girona però molt especial-
ment afecta les Terres de Lleida i la Franja.
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Entre els anys 2000 i 2008, la gestió dels allotjaments per part dels sindicats 
agrícoles, va aconseguir controlar la pràctica totalitat dels contractes i per tant la 
inserció i la intermediació laborals entre agricultor i temporer, gràcies a una aposta 
pública de la inserció laboral a través de la implicació dels sindicats, entitats sense 
ànim de lucre, el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat. Si més no, aquesta 
contractació estava basada en la contractació en origen fet que suposava, en part, un 
greuge cap als temporers que ja es trobaven aquí amb papers o sense. No obstant, 
aquests treballadors podien recórrer a les oficines dels sindicats agraris o del SOC. 
Tot i que la gestió en la primera dècada del 2000 no era perfecta el seu funciona-
ment era correcte fins l’arribada de la crisi econòmica. Durant els darrers deu anys, 
la gestió d’aquests contractes i allotjaments ha caigut en mans d’empreses privades 
i màfies organitzades en forma de Societats Limitades que aboquen als temporers a 
la precarietat i marginalitat més absoluta. Un fet que no podem continuar esquivant, 
especialment des de les administracions públiques.

Malauradament, la gestió de les ETT ha demostrat no ser la més adequada per 
al poder adquisitiu tant del temporer com de l’agricultor, que han de pagar pels ser-
vers de l’ETT a pesar de la seva situació de vulnerabilitat econòmica, molt més pro-
nunciada, evidentment, en el cas dels temporers. Certament les ETT ho fan sota la 
legalitat però les Societats Limitades ho fan sota l’aparença de legalitat, tot abusant 
generalment de la necessitat del més dèbil.

Actualment a Catalunya tenim dos tipus d’allotjaments destinats als temporers: 
A) Els privats: generalment acullen temporers regularitzats però de vegades tam-

bé temporers esporàdics. Són els mateixos allotjaments que els agricultors van fer 
a prop de les seves finques per poder acomplir així amb el conveni que demana fa-
cilitar allotjament als treballadors/es si viuen més enllà d’un radi de 75km i que la 
majoria van ser construïts a principis dels anys 2000 sota la petició i supervisió dels 
sindicats agrícoles. Cal tenir en compte que els agricultors poden cobrar fins a un 
10% del sou al temporers segons conveni, fet que fa que siguin inassequibles per als 
temporers que tenen contracte però que no treballen de forma continuada o diària.

B) Els albergs socials: alguns d’ells són de titularidad municipal com és el cas 
d’Alcarràs. Aquests albergs estan destinats a allotjar persones tan si treballen de 
forma fixa com esporádica per evitar la formació d’assentaments descontrolats o la 
utilització d’infrahabitatges. També n’hi ha de la Generalitat, si més no en el cas del 
de Torres de Segre, està gestionat per una ETT i el seu funcionament no sembla ser 
el més adequat per falta de professionals especialitzats en gestió de la diversitat i de 
les necessitats dels temporers.

Contradictòriament, els allotjaments no estan sempre al límit de la seva capacitat 
perquè els temporers no sempre hi són ben rebuts o bé no poden assumir la despesa, 
pel que, quan arriba la campanya es formen assentaments al voltant dels municipis 
lleidatans on la campanya agrícola és més forta i s’espera més feina. Aquests as-
sentaments no disponen d’unes condicions adequades de salubritat, generalment no 
disponen ni de llum, ni aigua corrent, ni cuina, ni instal·lacions sanitàries. També es 
poden agrupar en infrahabitatges que solen ser cases mig derruïdes, granges i cons-
truccions abandonades. Un focus d’extrema pobresa perillós per als que hi viuen, 
que ja ha causat més d’un incendi, i perillós per als propis ciutadans del municipi, 
pel que fa a propagación d’epidèmies.

L’any 2008 la crisi econòmica va començar a invertir la situació d’immigració 
per la d’emigració i calia sobretot fer front a l’atur. Tot i que en el sector agrícola la 
crisi econòmica va trigar una mica més en arribar, no era coherent seguir apostant 
per la contractació en origen i les polítiques públiques per fer front a l’arribada de 
temporers. Conseqüentment aquesta gestió es van anar abandonant paulatinament.

Si més no, amb la recuperació econòmica no hi ha hagut una recuperació de les 
polítiques públiques de gestió de temporers, a pesar de que en els darrers anys tor-
nen a arribar de forma contundent a les Terres de Lleida i a la Franja. Actualment la 
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problemàtica recau principalment en els municipis, Consells Comarcals i Diputaci-
ons però no compten amb una visió global ni estratègica ni amb el recolzament de 
la Generalitat ni de l’Estat. Generalment la seva actuació es limita a convenis amb 
entitats assistencials com són Creu Roja o Càritas que s’ocupen de les necessitats 
més bàsiques i urgents d’aquestes persones. Entitats que fan una labor encomiable 
i que, ara com ara, són les úniques encarregades de fer respectar mínimament els 
DDHH dels temporers, si més no, la gestió pública de la problemàtica continua que-
dan en un llimb.

La campanya 2017 va atreure gairebé 28.000 temporers a les Terres de Lleida i 
en el cas de la ciutat de Lleida, malgrat establir una oficina d’acollida, van quedar 
desbordada ràpidament per la massiva afluència. Alguns temporers, com és el cas de 
Seròs, van iniciar vagues queixant-se de la indignitat dels habitatges i de que se’ls 
pagava per sota del preu de conveni. La queixa es va estendre també als temporers 
de la Granja d’Escarp. Si bé, tot i que uns pocs agricultors van ser sancionats per 
aquesta pràctica d’explotació, cal dir que la majoria acompleixen amb el conveni.

A tall d’exemple de la manca de planificació estratègica, l’any passat la Generali-
tat no comptava, ni tan sols, amb un mapa aproximat de quants assentaments i infra-
habitatges hi ha de temporers a les Terres de Lleida o a la Franja. Aragó pateix una 
situació similar però no sembla haver-hi una estratègia ni col·laboració preventiva 
entre ambdues comunitats autònomes. Lluny queda la gestió de concatenació de les 
diferents campanyes agrícoles que es va intentar durant uns anys amb col·laboració 
de l’Estat i de les diferents CCAA que acullen temporers.

El passat 12 de juny, el Congrés dels Diputats va aprovar una moció presentada 
pel grup Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la que s’ins-
tava al Govern de l’Estat a «impulsar la creació d’una Taula de Negociació d’Àmbit 
Estatal que permeti la signatura d’un Conveni Marc de Relacions Laborals al Camp 
que contempli les condicions de vida i treball mínimes i comuns com són: salari, 
habitatge, transport, entre altres». Així mateix, la moció instava a intensificar les 
inspeccions de treball i de les ETT entre altres qüestions.

Davant la urgència de que la Generalitat prengui el lideratge en la situació de 
vulneració de DDHH dels temporers a Catalunya, el compliment dels convenis per 
part del sector agrícola i la gestió de la convivència per a l’interès comú de tota la 
ciutadania, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Fer una aposta clara i decidida per la gestió pública a Catalunya de la campa-

nya de la fruita i la pal·liació de les necessitats més bàsiques dels temporers tot pre-
nent consciència de que tots els actors que intervenen en la campanya han d’assumir 
la seva responsabilitat: sindicats de treballadors, sindicats agraris, administracions 
municipals, supramunicipals, Generalitat i Govern de l’Estat. L’aposta per una inser-
ció laboral pública o subvencionada ha de poder descarregar de costos als agricul-
tors i temporers sempre que actuen de forma legal i exemplar front els que no ho fan.

2) Endegar amb urgència una taula de coordinació des de la Secretaria per a la 
Immigració de la Generalitat de Catalunya (d’àmbit català) per asseure tots els ac-
tors implicats: SOC, Habitatge, administracions municipals, comarcals i diputacions 
afectades, sindicats agrícoles amb representativitat; sectorials d’agricultura dels sin-
dicats de classe, així com les associacions de veïns per fer front a les diferents cam-
panyes agrícoles tot evitant la vulneració de DDHH dels temporers i assegurant una 
relació contractual digna entre agricultors i temporers. Aquesta taula es coordinarà 
amb les ja existents a l’Aragó i al Ministeri de Treball.

3) Elaborar un mapa dels infrahabitatges on s’assenten habitualment els tempo-
rers amb la col·laboració dels Consells Comarcals, Ajuntaments i entitats assisten-
cials amb la finalitat de planificar actuacions d’urgència i a llarg termini.
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4) Procurar que totes les places dels allotjaments de temporers quedin cobertes i 
establir un mecanisme de subvenció per a aquells temporers que no poden assumir 
els costos de l’allotjament per no poder treballar de forma continuada.

5) Recórrer a la instal·lació de mòduls itinerants per cobrir les necessitats més 
bàsiques d’allotjament amb condicions de salubritat tot evitant la proliferació d’as-
sentaments incontrolats mentre s’estudia la possibilitat d’endegar projectes, amb la 
col·laboració dels Ajuntaments i de l’Estat, per a la construcció de nous allotjaments 
en els municipis de major concentració (Aitona, Seròs, Granja d’Escarp, Acarràs, 
Corbins...)

6) Incrementar les inspeccions de treball i fer-les efectives. Homogeneïtzar les 
inspeccions a tots els territoris tot fent inspeccions en cap de setmana i utilitzant al-
tres metodologies que no sigui només la comprovació de papers.

7) Establir una revisió del Conveni per tal de que estigui adaptat a totes les parts, 
els agricultors tenen pics de feina imprevisibles que fan que requereixin de treballa-
dors a demanda, cal que tant l’agricultor com el treballador tinguin una seguretat ju-
rídica en aquest sentit. Cal dotar el Conveni dels recursos adequats per fer-lo efectiu.

8) Sancionar les males praxis dels agricultors que no acompleixen amb els con-
venis per tal de que els que l’acompleixin, una majoria, no paguin les conseqüències 
dels que no ho fan.

9) Sancionar les ETT que abusen dels agricultors i temporers per fer d’interme-
diari en la inserció laboral.

10) Denunciar les Societats Limitades que abusen dels temporers i de la seva ne-
cessitat de trobar feina al camp.

11) Sancionar les grans distribuïdores que també són corresponsables d’aquesta 
situació perquè requereixen de la mà d’obra precaritzada del temporer però alhora 
exploten els pagesos comprant la fruita sota preu de cost i fent inviables les explo-
tacions.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, 

GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a 
intoleràncies i al·lèrgies alimentàries
250-00246/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Elisabeth Valencia Mimbrero, 

diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de re-
solución sobre la alimentación específica para intolerancias y alergias alimentarias, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según el Observatorio de la Cruz Roja, un 2,3% de las familias atendidas por la 

organización en la lucha contra la pobreza tiene algún miembro que sufre intoleran-
cia alimentaria, mayoritariamente celiaquía. Debido a esta situación, Cruz Roja en 
Cataluña, contando con el asesoramiento de la Asociación de Celíacos de Cataluña, 
ha iniciado un proyecto destinado a este colectivo, que cuenta con la financiación de 
la Diputación de Barcelona.
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Este proyecto está dirigido a familias con menores de 1 a 16 años que estén en 
situación de vulnerabilidad y que presentan alguna intolerancia o alergia alimenta-
ria. El proyecto tiene en cuenta los siguientes criterios: 

– Ingresos económicos mensuales inferiores al IPREM (532€ mensuales), más 
125€ por hijo o persona dependiente.

– Aspectos relacionados con la familia.
– Red de apoyo formal e informal con la que se cuenta.
– Informe que confirme el diagnóstico y la necesidad de una dieta específica.
Teniendo en cuenta la falta de recursos específicos para este colectivo y con el 

objetivo de proteger el interés superior del menor y las consecuencias directas sobre 
la salud de las personas que no se pueden permitir este tipo de alimentación, se ne-
cesita desarrollar una cobertura para menores vulnerables que no puedan llevar una 
dieta acorde a su intolerancia alimentaria.

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. Firmar un convenio de colaboración con Cruz Roja con el objetivo de dar apo-

yo a su proyecto para atender a los menores con intolerancias y/o alergias alimen-
tarias en situación de vulnerabilidad, contando con el apoyo y asesoramiento de la 
Asociación de Celíacos de Cataluña. El fin de la colaboración debe ser el de propor-
cionar cobertura a la totalidad de personas afectadas de Cataluña.

2. Adaptar el catálogo de prestaciones destinadas a Infancia para que éste sea 
flexible y tenga en cuenta circunstancias como las intolerancias y/o alergias alimen-
tarias en caso de menores en situación de vulnerabilidad.

3. Establecer, mediante el presupuesto destinado a Infancia, una prestación para 
cubrir las necesidades alimentarias de productos específicos, adaptados a cada caso 
de intolerancia o alergia a productos como el gluten, la lactosa, el huevo o los lác-
teos, para menores que tengan un diagnóstico médico y se encuentren en situación 
de vulnerabilidad.

Palacio del Parlamento, 14 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Elisabeth Valencia Mimbrero, 

diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el garantiment de la llibertat de 
pensament i d’expressió a les universitats
250-00247/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Luz Guilarte Sánchez, 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 ga-
rantiment de la llibertat de pensament i d’expressió a les universitats de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El preocupant i creixent nombre de coaccions, amenaces i agressions perpetra-

des per grups i plataformes separatistes contra entitats organitzadores, col·lectius 
d’estudiants i assistents a actes de caràcter polític i cultural, desenvolupats pacífi-
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cament, i dins de l’ordre democràtic, a les universitats catalanes, evidencien que la 
fractura social existent entre catalans està assolint uns nivells de tensió impropis 
d’una democràcia del segle xxi.

Serveix d’exemple, entre molts altres esdevinguts en els últims mesos, la situació 
viscuda pels assistents a l’acte d’homenatge a Miguel de Cervantes, amb l’hispanis-
ta francès Jean Canavaggio, que s’havia iniciat a la Universitat de Barcelona el 7 
de juny, i que el rectorat de la universitat va obligar a cancel·lar, amb l’argument de 
«que no podia garantir la seguretat dels presents».

La manca reiterada de previsió i resposta, juntament amb la passivitat de l’ad-
ministració catalana i, en especial, dels rectorats universitaris, davant l’assetjament 
permanent patit pels estudiants i col·lectius que no s’alineen amb el «procés», pot 
ser entesa com un pla definit amb l’objectiu d’expulsar els catalans no nacionalistes 
de l’espai públic. Els rectorats acumulen nombroses queixes formals dels afectats, 
que denuncien actituds antidemocràtiques i violentes per part de grups separatistes 
a través de pintades a les parets del campus, als despatxos de professors, als vehicles 
dels pàrquings universitaris, a les aules, etc.

La universitat pública catalana ha de ser un espai obert a la societat que fomenti 
la democràcia i la convivència cívica, on tinguin cabuda totes les formes de pensa-
ment i idees en el marc del respecte mutu i la no-tolerància amb els comportaments 
violents. És responsabilitat de l’administració pública, a través dels diferents meca-
nismes i òrgans de govern, el procurar uns espais institucionals neutres per a tots els 
ciutadans; i d’especial obligació en l’àmbit de l’educació i formació de les futures 
generacions, en pro de la construcció del necessari debat social.

L’actual conjuntura política a Catalunya està immersa en una tempesta alar-
mant i ens obliga a reflexionar, entre altres qüestions prioritàries, sobre quina forma 
d’existència política ha de mantenir la universitat en l’espai públic democràtic; per 
poder resoldre aquesta qüestió, és fonamental tenir un cos de govern universitari pú-
blic regit per una racionalitat cognitiva neutra pel que fa als valors, i que exerceixi 
el seu mandat des del respecte a la pluralitat social i ideològica que la composa, tot 
contribuint a crear una societat més justa i equilibrada per a tots.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Condemnar els atacs violents i repressius esdevinguts a la UB el passat 7 de 

juny durant l’homenatge a Miguel de Cervantes, i que atempten frontalment contra 
el dret a la llibertat de reunió i d’expressió, un dels drets fonamentals recollits a la 
constitució espanyola.

2. Instar als rectorats universitaris a la identificació i l’aplicació de mesures disci-
plinàries i de sanció a les persones o col·lectius que practiquin l’ocupació dels espais 
compartits de les universitats públiques catalanes, amb simbologies i elements pro-
pagandístics que atemptin contra l’honor i la dignitat de les persones i entitats que 
organitzen, composen i/o participen en la activitat pròpia dels campus universitaris 
públics de Catalunya, així com aquelles manifestacions que atemptin contra la seva 
llibertat de pensament i expressió com pintades, pancartes i boicot d’actes.

3. Retirar d’immediat de les universitats públiques els símbols i resta d’elements 
que incitin a l’odi contra altres col·lectius o persones.

4. Elaborar i coordinar, per part de la Conselleria d’Empresa i Coneixement, 
conjuntament amb els rectorats de les universitats públiques catalanes, un protocol 
d’actuació que prevegi i que garanteixi el desplegament immediat de les mesures 



BOPC 106
21 de juny de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 56

necessàries de seguretat per al desenvolupament de totes aquelles activitats que se 
celebrin al campus.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Luz Guilarte Sánchez, Laura Vílchez 

Sánchez, Jorge Soler González, Antonio Espinosa Cerrato, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a 
intoleràncies i al·lèrgies alimentàries
250-00248/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Elisabeth Valencia Mimbrero, 

diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de re-
solución sobre la alimentación específica para intolerancias y alergias alimentarias, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según el Observatorio de la Cruz Roja, un 2,3% de las familias atendidas por la 

organización en la lucha contra la pobreza tiene algún miembro que sufre intoleran-
cia alimentaria, mayoritariamente celiaquía. Debido a esta situación, Cruz Roja en 
Cataluña, contando con el asesoramiento de la Asociación de Celíacos de Cataluña, 
ha iniciado un proyecto destinado a este colectivo, que cuenta con la financiación de 
la Diputación de Barcelona.

Este proyecto está dirigido a familias con menores de 1 a 16 años que estén en 
situación de vulnerabilidad y que presentan alguna intolerancia o alergia alimenta-
ria. El proyecto tiene en cuenta los siguientes criterios: 

– Ingresos económicos mensuales inferiores al IPREM (532€ mensuales), más 
125€ por hijo o persona dependiente.

– Aspectos relacionados con la familia.
– Red de apoyo formal e informal con la que se cuenta.
– Informe que confirme el diagnóstico y la necesidad de una dieta específica.
Teniendo en cuenta la falta de recursos específicos para este colectivo y con el 

objetivo de proteger el interés superior del menor y las consecuencias directas sobre 
la salud de las personas que no se pueden permitir este tipo de alimentación, se ne-
cesita desarrollar una cobertura para menores vulnerables que no puedan llevar una 
dieta acorde a su intolerancia alimentaria.

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. Firmar un convenio de colaboración con Cruz Roja con el objetivo de dar 

apoyo a su proyecto para atender a los menores con intolerancias y/o alergias ali-
mentarias en situación de vulnerabilidad, contando con el apoyo y asesoramiento 
de la Asociación de Celíacos de Cataluña. El fin de la colaboración debe ser el de 
proporcionar cobertura a la totalidad de personas afectadas de Cataluña.

2. Adaptar el catálogo de prestaciones destinadas a Infancia para que éste sea 
flexible y tenga en cuenta circunstancias como las intolerancias y/o alergias alimen-
tarias en caso de menores en situación de vulnerabilidad.
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3. Establecer, mediante el presupuesto destinado a Infancia, una prestación para 
cubrir las necesidades alimentarias de productos específicos, adaptados a cada caso 
de intolerancia o alergia a productos como el gluten, la lactosa, el huevo o los lác-
teos, para menores que tengan un diagnóstico médico y se encuentren en situación 
de vulnerabilidad.

Palacio del Parlamento, 14 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Elisabeth Valencia Mimbrero, 

diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la qualitat educativa a Salt
250-00249/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

Héctor Amelló Montiu, 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 la calidad educativa en Salt (Girona), para 
que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Durante los últimos años la ciudadanía de Salt ha demandado mejorar las pers-

pectivas educativas del municipio y buscar soluciones a las dificultades con las que 
se enfrenta. Estas demandas han estado orientadas principalmente a atender tanto 
la diversidad y complejidad del municipio, como para dignificar las instalaciones 
educativas, especialmente aquellas que a día de hoy se encuentran en barracones.

En el municipio de Salt viven personas de casi 200 nacionalidades distintas que 
hablan 130 lenguas diferentes, existiendo, por tanto, una diversidad cultural que 
también se refleja en las aulas. Todas las escuelas e institutos públicos de Salt han 
sido catalogados por el Departament d’Ensenyament como centros de alta comple-
jidad.

Esto implica que para mantener la calidad de la enseñanza, la atención a la diver-
sidad y los retos con los que se enfrenta la comunidad educativa, entre otras cosas, 
los ratios de alumnos por clase deben ser menores en estos centros que los generales 
(22 alumnos en primaria y 27 en ESO frente a 25 y 30 respectivamente) y la reali-
dad es que en el municipio de Salt en muchas aulas se han superado.

De la misma forma, Salt debe contar con unos espacios y aulas educativas sufi-
cientemente dignas, en las mejores condiciones, y superar las precarias condiciones 
en las que algunos de sus centros se encuentran, como puede ser el Institut Salvador 
Sunyer y la Escola Les Arrels, ambas en barracones.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dignificar y mejorar todos los equipamientos educativos y construir los edi-

ficios pendientes en los plazos de tiempo menores, especialmente aquellos que per-
miten eliminar los barracones del Institut Salvador Sunyer y la Escola Les Arrels.

2. Aplicar las medidas correctoras necesarias para reducir los ratios de alumnos 
por clase y alcanzar la recomendación para los centros de alta complejidad.
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3. Ampliar los recursos de apoyo para niños con necesidades educativas espe-
ciales y específicas para garantizar una buena atención y educación del alumnado.

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Sonia Sierra Infante, Héctor 

Amelló Montiu, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació 
infantil i primària i la destinació de recursos per a construir un 
institut a Cunit
250-00250/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada, Maialen Fer-

nández Cabezas, diputada, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el man-
tenimiento de las líneas de P3 en el municipio de Cunit (Tarragona), para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Departament d’Ensenyament ha anunciado el cierre de como mínimo 11 lí-

neas de P3 en centros educativos públicos para el próximo curso 2018-2019.
En el término municipal de Cunit hay un total de tres escuelas y un instituto de 

titularidad pública, contando cada uno de ellos con dos líneas hasta el curso 2013-
2014. A partir del curso siguiente 2014-2015, se suprimió una de esas líneas, con-
cretamente en la escuela Pompeu Fabra y para el curso 2015-2016 la reducción de 
líneas afectó también a la escuela Cossetans, con el consiguiente aumento de las 
ratios en las aulas de estas escuelas.

De la misma manera que ocurre con el resto de poblaciones de la provincia en 
las que también se están cerrando líneas de P3, se utilizan y argumentan criterios 
basados en aspectos demográficos que no siempre están acreditados de manera su-
ficiente.

En el caso concreto de la escuela Pompeu Fabra hay que añadir que se trata de 
un centro que tiene la consideración de máxima complejidad, teniendo en cuenta 
que en el centro se concentra la mayoría de la población marroquí del municipio 
representando un total del 44 % de los alumnos, un 11 % de los alumnos proceden-
tes de otras nacionalidades y el resto de alumnos procedentes del área metropolita-
na de Barcelona, provocando una situación de gran diversidad. Además, a partir del 
curso 2016-2017 cuenta con una unidad de soporte de educación especial (USEE), 
reduciendo la ratio a un máximo de 22 alumnos por aula.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el municipio ha tenido desde septiembre 
del año pasado una matrícula viva de 59 alumnos, incrementando la problemática.

En el caso del instituto Ernest Lluch Martín, en la actualidad tiene 5 líneas de 
ESO y 6 líneas de bachillerato, es decir, un total de 26 grupos. Al mismo tiempo 
cuenta con cuatro aulas abiertas de atención a la diversidad, produciendo una masi-
ficación en las aulas por el aumento en las ratios de alumnos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
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1. Recuperar las líneas suprimidas en los centros educativos de titularidad públi-
ca del municipio de Cunit en el ámbito de la educación infantil y primaria para el 
próximo curso 2018-2019.

2. Plantear una oferta inicial de plazas que permita establecer una planificación 
educativa en los diferentes centros de manera equilibrada con las necesidades de 
escolarización.

3. Destinar recursos para la construcción de un nuevo instituto que permita des-
congestionar el actual, reduciendo la ratio de alumnos por aula y aumentando la ca-
lidad de la educación.

Palacio del Parlamento, 7 de junio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, Maialen Fernández Ca-

bezas, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados, GP Cs

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació 
de la convivència
255-00001/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, que constitueixen una quarta part dels membres d’aques-

ta cambra, d’acord amb el que estableix l’article 156.2 del Reglament del Parlament,

Sol·liciten
Que es faci un debat general al Parlament sobre la priorització de l’agenda social 

i per a la recuperació de la convivència entre catalans, perquè sigui substanciat du-
rant l’actual període de sessions.

D’acord amb el que disposa l’article 156.4 del Reglament del Parlament, a con-
tinuació es consigna el guió dels temes que es proposen com a objecte del debat: 

El Parlament de Catalunya culminarà, durant aquest mes de juliol, un any de 
paràlisi quant a la seva activitat principal: l’impuls i control de les polítiques públi-
ques de tot allò sobre el que el Govern de la Generalitat té competències; incloent 
les polítiques i mesures socials, de salut, d’ensenyament i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica i empresarial.

La societat catalana ha vist com, després d’anys de retallades pressupostàries en 
àmbits fonamentals per al seu desenvolupament, la passada legislatura el Govern 
de Junts pel Sí, amb el suport de la CUP, aparcava les agendes social i econòmica 
per centrar-se, únicament, en el desenvolupament d’un procés separatista contrari a 
l’Estatut d’Autonomia i a la Constitució Espanyola que no ha aportat cap solució als 
problemes reals dels catalans.

Al contrari, aquesta paràlisi a què els partits separatistes han sotmès al Parla-
ment ha suposat que no es posin en marxa les mesures necessàries per pal·liar els 
greus efectes que ha tingut la crisi econòmica. Així, des del mes de juliol de 2017 no 
s’ha celebrat cap sessió de les comissions d’Afers Socials, Salut, Empresa, Treball i 
Economia; la d’Ensenyament, no es reuneix des de setembre del mateix any; temes 
que són, amb diferència, les principals preocupacions dels catalans.

D’altra banda, el retard arbitrari i injustificat en la formació del nou govern, 
provocat per la proposta sistemàtica de candidats que es sabia inviables, ha generat 
l’anunci per part del nou Govern que no presentarà un pressupost per a l’actual exer-
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cici 2018. Aquesta circumstància agreuja els problemes dels catalans, per no poder 
disposar de tots els recursos generats per emprendre i reforçar les polítiques i mesu-
res necessàries en aquests moments.

Paral·lelament, les accions dutes a terme pels partits separatistes, com la viola-
ció en el Ple dels dies 6 i 7 de setembre de 2017 dels drets fonamentals dels diputats 
contraris a l’anomenat procés i per tant dels ciutadans als quals representen, les di-
ferents declaracions unilaterals d’independència i la instrumentalització de les ins-
titucions i l’espai públic de Catalunya amb finalitats partidistes i ideològiques, han 
provocat una profunda fractura social i un evident deteriorament de la convivència.

Aquesta circumstància comporta, des de fa uns mesos, la inestabilitat social, que 
es reflecteix en els diversos enfrontaments verbals entre ciutadans, i la inestabilitat 
econòmica, amb el resultat de la pèrdua de més de 4.000 empreses que han decidit 
traslladar-se a altres parts d’Espanya per trobar la seguretat que han perdut a Cata-
lunya per l’acció del Govern de la Generalitat.

En aquest sentit, l’elecció com a president de la Generalitat d’una persona que ha 
realitzat nombroses declaracions, mitjançant diversos articles, amb idees racistes i 
xenòfobes, així com la seva afirmació que continuarà el camí de la il·legalitat de for-
ma unilateral, no han fet més que aprofundir en aquesta fractura social, que es mos-
tra cada cop més evident en els fets que han succeït els últims mesos a tot Catalunya.

A les eleccions autonòmiques del 21 de desembre de 2017 la majoria dels cata-
lans va expressar la seva voluntat de recuperar la normalitat institucional i democrà-
tica a Catalunya, en el marc de l’Estatut d’Autonomia i de la Constitució Espanyola, 
i va enviar un clar missatge en el sentit que els diferents partits representats al Par-
lament han de treballar amb l’objectiu de recuperar la convivència entre catalans, 
prioritzant, en tot moment, l’agenda social centrada en les mesures necessàries per 
solucionar els veritables problemes dels catalans.

Per tot això, proposem aquest Ple amb la fi de recuperar la convivència i la co-
hesió social mitjançant allò que ens uneix: aconseguir aquests objectius amb el con-
sens i l’impuls de les polítiques socials.

Objectiu del debat 
Prendre els acords necessaris per prioritzar les polítiques socials i les que unei-

xen a tots els catalans, com a fórmula de superació de les polítiques de confrontació 
que tant estan afectant negativament la convivència.

Temari del debat
– Adoptar mesures per assolir un Pacte transversal per a la priorització de les 

polítiques socials a Catalunya.
– Adoptar mesures per arribar a un Pacte democràtic per a la recuperació de la 

convivència, la neutralitat dels símbols i dels espais públics i la condemna per part 
de totes les forces i entitats polítiques de qualsevol forma de violència.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías 

Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán 
García, David Bertran Román, Marina Bravo Sobrino, José María Cano Navarro, Jean 
Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, Fernando de Páramo Gómez, Carmen de Ri-
vera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, José María Espejo-Saavedra Conesa, 
Antonio Espinosa Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, María del Camino Fernández 
Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, Joan García González, Dimas Gragera Velaz, 
María Luz Guilarte Sánchez, Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Vic-
toria Navarro Pacheco, Javier Rivas Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de 
Fallois, Lorena Roldán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio 
Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia Mim-
brero, María Francisca Valle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, diputats, GP Cs
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a 
les subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, 
corresponent als exercicis de 2015 i 2016
256-00008/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 5192 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 19.06.2018

Al president del Parlament
President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 7/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Oficina de Suport 
a la Iniciativa Cultural, subvencions, exercicis 2015 i 2016.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 15 de juny de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 22.06.2018 al 05.07.2018).
Finiment del termini: 06.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.06.2018.

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2015
257-00003/11

PONÈNCIA DE CARÀCTER INFORMATIU

Comissió de la Sindicatura de Comptes
La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió tinguda el dia 14 de juny de 

2018, d’acord amb l’article 185.2 del Reglament, ha nomenat la Ponència de caràcter 
informatiu per a estudiar l’informe i el Compte general de la Generalitat de Catalu-
nya corresponent al 2015 (tram. 257-00003/11), que resta constituïda pels membres 
següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
José María Cano Navarro

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Narcís Clara Lloret

https://www.parlament.cat/document/publicacions/264365.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/264365.pdf
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Grup Parlamentari Republicà
Noemí Llauradó Sans

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Òscar Ordeig i Molist

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Jéssica Albiach Satorres

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Maria Sirvent Escrig

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de les 
polítiques per a persones amb discapacitat
252-00008/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 5629; 5636).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els 
drets civils i polítics
252-00009/12

PRESENTACIÓ: PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

Reg. 5501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Roger Torrent i Ramió, president del Parlament de Catalunya, d’acord amb el que 

disposen els articles 47.4, 63 i 66 del Reglament del Parlament, proposo a la Mesa 
que acordi i proposi al Ple la creació d’una comissió específica d’estudi sobre els 
drets civils i polítics a Catalunya.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi sobre els drets civils i 
polítics a Catalunya

Exposició de motius
L’Estat Espanyol ha respost de forma autoritària la voluntat majoritària dels 

ciutadans de Catalunya de decidir democràticament el seu futur.
La irresponsabilitat del Govern espanyol d’intentar resoldre per la via judicial un 

problema de naturalesa política ha generat una regressió democràtica sense prece-
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dents i, com a conseqüència d’això, hem vist amb preocupació com es vulneraven 
drets fonamentals i es degradava progressivament la separació de poders.

El respecte als drets civils i polítics no és només un mandat fruit del marc jurí-
dic de l’estat espanyol, particularment la pròpia Constitució Espanyola. Vulnerar-los 
representa atemptar contra allò que està especialment protegit en els tractats inter-
nacionals derivats de la Declaració dels Drets Humans i als quals estem adherits.

Desenes d’institucions, organitzacions i personalitats d’arreu del món, compro-
meses amb la defensa dels drets humans, han denunciat la repressió que el Govern 
espanyol ha exercit contra ciutadans indefensos que feien cues per poder votar, i han 
advertit que a l’Estat espanyol s’han produït vulneracions greus del dret a la partici-
pació política, la inviolabilitat parlamentària, la llibertat d’expressió, els drets de reu-
nió i manifestació, el principi de legalitat penal i el dret a la tutela judicial efectiva.

En aquest mateix sentit, el Síndic de Greuges ha manifestat que les mesures que 
adoptat l’Estat com a reacció als fets ocorreguts a Catalunya durant la tardor del 
2017 han afectat de manera significativa els drets fonamentals i els principis cons-
titucionals.

En definitiva, durant els darrers mesos s’han produït regressions democràtiques 
molt greus al conjunt de l’Estat espanyol que han afectat drets i llibertats fonamentals 
reconeguts tant en el marc jurídic estatal com internacional. Aquesta regressió de-
mocràtica ha tingut una incidència especialment intensa a Catalunya, però no només.

Hem vist com es jutgen i empresonen ciutadans per les seves cançons, piulades 
o idees. Com es censuren pàgines web. Com s’intervenen diaris i revistes. Com es 
cancel·len exposicions artístiques. O com es prohibeixen actes públics en funció de 
qui hi participa.

Aquestes accions prefiguren un panorama de risc per a l’estat de dret. Limitar 
l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques posa en qüestió els propis 
fonaments democràtics i això hauria de ser motiu de preocupació per a tots els de-
mòcrates, a Catalunya, a l’Estat espanyol i al conjunt d’Europa.

Per aquest motiu, es considera necessari crear una comissió d’estudi sobre els 
drets civils i polítics que permeti analitzar la profunditat de les vulneracions que 
s’han produït, la importància d’aquests drets en una societat democràtica avançada, 
les mesures que es poden adoptar per garantir el respecte i el compliment de la lega-
litat internacional en matèria de drets humans individuals i col·lectius, i les accions 
que poden contribuir a generar un marc propici per al lliure exercici d’aquests drets.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de comissió
Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi sobre els drets ci-

vils i polítics, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parlament.

Composició
La Comissió ha d’ésser integrada per vint-i-un membres.

Objecte
L’estudi sobre la situació dels drets civils i polítics a Catalunya.

Termini per a la realització dels treballs de la comissió
La comissió específica per a l’estudi sobre els drets civils i polítics tindrà la vi-

gència corresponent a la de la legislatura en curs.
La Comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb les previsions del Reglament del Parlament. I també es podran dur a terme in-
formes provisionals que seran lliurats al final de cada període de sessions.

Palau del Parlament, 18 de juny del 2018
Roger Torrent i Ramió, president
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.06.2018 al 02.07.2018).
Finiment del termini: 03.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.06.2018.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de les 
polítiques per al millorament de la qualitat de vida de la gent gran
252-00010/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i con-

cordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió específica 
per a l’estudi de les polítiques per a la millora de la qualitat de vida de la gent gran.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi sobre les polítiques per a 
la millora de la qualitat de vida de la gent gran

Exposició de motius
Actualment, a Catalunya el col·lectiu de persones majors de 65 anys arriba fins a 

1.400.000 persones, superant el 18% del total de la població. L’envelliment de la po-
blació a Catalunya és un fet. Segons un informe de la Fundació Pere Tarrés, les pre-
visions apunten que l’any 2030 la població major de 65 anys representarà el 24,8% 
de la població total, és a dir, una de cada quatre persones.

Aquestes dades plantegen reptes importants de present i de futur. Un dels princi-
pals reptes és el de garantir una vida digna d’una part cada vegada més important de 
la societat catalana, resultat de l’augment de l’esperança de vida com a conseqüència 
del desenvolupament i les millores en el nostre sistema sanitari i la implementació i 
i defensa dels sistemes de protecció social.

En una època d’inestabilitat econòmica, d’involució de les polítiques socials i de 
retallades pressupostàries, el col·lectiu de la gent gran ha estat sense dubte un dels 
pilars que ha sustentat la societat catalana en aquests darrers anys en canvi, aquest 
esforç no s’ha vist compensat a causa que les polítiques destinades a aquest col·lectiu 
han estat les que han sofert la majoria de les retallades per part de les diferents ad-
ministracions provocant, entre altres coses, que a Catalunya les llistes d’espera pel 
que fa a la dependència siguin les més llargues de tot l’Estat.

Com a societat, els catalans i catalanes tenim un deute amb la nostra gent gran 
i és per aquest motiu, entre d’altres, que proposem la creació d’aquesta comissió 
d’estudi sobre les polítiques de millora de la qualitat de vida de la gent gran al Par-
lament de Catalunya. Aquest espai ha de procurar abordar de manera integral totes 
les seves problemàtiques i acabar el seu treball amb una proposta de solucions per 
aquest col·lectiu en creixement i poder donar resposta i avançar-nos a problemàti-
ques de present i de futur.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de comissió

Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi sobre les polítiques 
per a la millora de la qualitat de vida de la gent gran, d’acord amb el que estableix 
l’article 63 del Reglament del Parlament.
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Composició

La comissió ha d’ésser integrada per dos membres de cada grup parlamentari, 
amb una mesa col·legiada. 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.

Objecte

L’objecte de la Comissió és estudiar mesures i polítiques que es poden proposar, 
així com els canvis legislatius necessaris per abordar els problemes que pugui te-
nir el col·lectiu de la gent gran a Catalunya. Analitzar el tractament a altres regions 
comparables. Donar veu al sector.

Termini per a la realització dels treballs de la comissió

La comissió específica per a l’estudi de les polítiques per a la millora de la qua-
litat de vida de la gent gran tindrà la vigència corresponent a la de la legislatura en 
curs.

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

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, Elisabeth Valencia 

Mimbrero, diputades, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.06.2018 al 02.07.2018).
Finiment del termini: 03.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.06.2018.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya
252-00011/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 5573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació 
d’una comissió d’investigació sobre l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Es-
panyola a Catalunya i els seus efectes.

Alhora sol·liciten la seva tramitació pel procediment d’urgència extraordinària 
d’acord amb l’article 107.4 del Reglament del Parlament.

Exposició de motius
El 27 d’octubre de 2017 el Govern Espanyol intervé Catalunya amb l’aplicació de 

l’article 155 de la Constitució Espanyola que va comportar l’entrada en vigor d’un 
conjunt de mesures que van limitar, i anul·lar en bona part, l’autogovern de Catalu-
nya, destituint al president i al Govern legítim de Catalunya, la intervenció la Gene-
ralitat de Catalunya i la limitació de les funcions del propi Parlament.
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Com a conseqüència de l’aplicació de l’article 155 es convoquen immediatament 
eleccions al mes de desembre de 2017 obtenint, de nou, majoria absoluta les opcions 
sobiranistes.

Les mesures de l’aplicació de l’article 155 no han estat aixecades fins el passat 
dia 2 de juny quan els nous consellers de la Generalitat de Catalunya prenen posses-
sió del seu càrrec després que el nou president de la Generalitat el MHP Quim Torra 
fos investit el passat 14 de maig de 2018.

L’aplicació del 155 ha suposat un greu atac a l’autogovern de Catalunya i un atac 
a les legítimes aspiracions del poble català.

Es fa necessari, un cop aixecada la seva aplicació després de set mesos en vigor, 
que el Parlament de Catalunya endegui un procés d’avaluació i anàlisi de la seva 
aplicació i els efectes que ha tingut per a Catalunya, els seus ciutadans i les seves 
institucions.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya acorda: 
Primer. Crear una comissió d’investigació sobre l’aplicació de l’article 155 de la 

Constitució Espanyola a Catalunya i els seus efectes.
Segon. La comissió d’investigació té per objecte analitzar els efectes de l’aplica-

ció de l’article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya en el seu sentit més am-
pli, des de les causes que el van motivar, la seva adequació a la legalitat, el caràcter 
de les mesures aplicades, les seves conseqüències, valoració dels danys i possibles 
responsabilitats per la seva aplicació.

Tercer: Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a) Anàlisi sobre les causes i justificació que originen l’aplicació del 155.
b) Anàlisi de la legalitat de la seva adopció i aplicació i de cada una de les me-

sures concretes adoptades.
c) Anàlisi de la vulneració dels drets fonamentals als ciutadans, entitats i institu-

cions a Catalunya, en aplicació del 155.
d) Anàlisi i quantificació dels danys efectuats per l’aplicació de les mesures.
e) Anàlisi de les possibles responsabilitats, incloses les penals, per l’aplicació del 155.
f) Impacte i repercussió internacional.
Quart. La comissió d’investigació podrà incorporar especialistes en un nombre 

no superior al dels diputats membres de la comissió.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP 

ERC. Elsa Artadi i Vila, Laura Borràs i Castanyer, Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull, Narcís Clara Lloret, Josep Costa i Rosselló, Francesc de Dalmases i Thió, 
Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné i Febrer, Imma Gallardo Barceló, Gem-
ma Geis i Carreras, Anna Geli i España, Saloua Laouaji Faridi, Montserrat Macià 
Gou, Aurora Madaula i Giménez, Marta Madrenas i Mir, Jordi Munell i Garcia, 
Teresa Pallarès Piqué, Eduard Pujol i Bonell, Xavier Quinquillà Durich, Josep Ri-
era i Font, Antoni Morral i Berenguer, Mònica Sales de la Cruz, Marc Solsona i 
Aixalà, Anna Tarrés i Campà, Francesc Ten i Costa, Joaquim Torra i Pla, Ferran 
Roquer Padrosa, diputats GP JxCat
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TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC (reg. 5573).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència.
Acord: Mesa del Parlament, 19.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
22.06.2018 al 25.06.2018).
Finiment del termini: 26.06.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.06.2018.

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2018, sobre el 
romanent de tresoreria de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, 
corresponent a l’exercici del 2016
258-00007/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 5193 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 19.06.2018

Al president del Parlament
President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 8/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajuntament de 
Cànoves i Samalús, romanent de tresoreria, exercici 2016.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 15 de juny de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 22.06.2018 al 12.07.2018).
Finiment del termini: 13.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.06.2018.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/264366.pdf
https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/264366.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 4949 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Comissió: Comissió d’Interior
Alta: Aurora Madaula i Giménez
Baixa: Isabel Ferrer i Álvarez

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Salut
410-00009/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 4954 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Comissió: Comissió de Salut
Alta: Lluís Guinó i Subirós
Baixa: Isabel Ferrer i Alvarez

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 4953 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 
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Comissió: Comissió de Justícia
Alta: Josep Costa i Rosselló
Baixa: Lluís Guinó i Subirós

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
410-00013/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 4956 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Comissió: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Alta: Montserrat Macià i Gou
Baixa: Isabel Ferrer i Álvarez

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5006 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Comissió: Comissió de Peticions
Alta: Saloua Laouaji i Faridi
Baixa: Isabel Ferrer i Álvarez

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5007 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Comissió: Comissió del Síndic de Greuges
Alta: Lluís Guinó i Subirós 
Baixa: Saloua Laouaji Faridi 

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

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

RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 de juny 
de 2018, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha ratifi-
cat com a president el diputat Antonio Espinosa Cerrato per a proveir la vacant cau-
sada per la renúncia del diputat Òscar Peris i Ròdenas.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 de juny 
de 2018, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a pro-
posta del Grup Parlamentari Republicà, ha elegit vicepresidenta la diputada Noemí 
Llauradó Sans en substitució de la diputada Teresa Pallarès Piqué.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

ELECCIÓ DEL SECRETARI

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 de juny 
de 2018, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a propos-
ta del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, ha elegit secretari el diputat Ferran 
Roquer i Padrosa en substitució del diputat Rafel Bruguera Batalla.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato
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4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 4951 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions parla-
mentàries: 

Comissió: Comissió d’Igualtat de les Persones
Alta: Anna Geli i España
Baixa: Aurora Madaula i Giménez

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de la Infància
411-00003/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 4970 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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 canvis següents d’adscripcions de diputats i 
diputades a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de la Infància
Alta: Vidal Aragonés Chicharro
Baixa: Natàlia Sànchez Dipp

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
407-00002/12

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 5182 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Ferran Civit i Marti ha estat proposat com a president de la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte Castor i els diputats Josep Lluis Salvadó i Tenesa i Irene Fornós i 
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Curto han estat designats membres de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP CUP-CC; GP PSC-UNITS; GP JXCAT; GP ERC

Reg. 4633; 4960; 5005; 5182 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

Reg. 4633

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 67 del 
Reglament del Parlament, comunica que la diputada Maria Sirvent Escrig ha estat 
designat membre de la Comissió d’investigació sobre el Projecte Castor.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Reg. 4960

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, co-
munica que els diputats Jordi Terrades i Santacreu, com a portaveu, i Rosa Maria 
Ibarra Ollé han estat designats membres de la Comissió d’Investigació sobre el Pro-
jecte Castor.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 5005

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

d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que 
els diputats que es relacionen a continuació han estat designats membre de la Co-
missió d’Investigació sobre el Projecte Castor.

– Mònica Sales de la Cruz
– Narcís Clara i Lloret
Que la diputada Mònica Sales de la Cruz serà la portaveu del grup parlamentari 

en aquesta comissió.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Reg. 5182

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

el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Ferran Civit i Marti ha estat proposat com a president de la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte Castor i els diputats Josep Lluis Salvadó i Tenesa i Irene Fornós i 
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Curto han estat designats membres de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 5868/2017, interposat per diputats del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, contra els acords del Ple del Parlament 
del 6 de setembre de 2017, pels quals s’admet l’alteració de l’ordre 
del dia i s’aprova la supressió de tràmits reglamentaris i legals, i 
contra els acords de la Mesa del 6 de setembre de 2017, pels quals 
es denega la sol·licitud de dictamen i es desestima la petició de 
reconsideració
383-00004/12

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 4642 / Provisió del president del TC de l’11.06.2018

Acord: Mesa del Parlament, 19.06.2018.

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)
414-00001/12

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 4971; 5038 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018

Reg. 4971 

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 71.3 del 
Reglament del Parlament, comunica que el diputat Vidal Aragonés Chicharro ha 
estat designat representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent per a formar part de Consell Assessor del Parlament sobre 
Ciència i Tecnologia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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Reg. 5038 

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, 
comunica que la diputada Alícia Romero Llano ha estat designada representant del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar per a formar part de Consell As-
sessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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