BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · primer període · número 130 · dijous 19 de juliol de 2018

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.20. Interpel·lacions
Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a l’empresa
300-00018/12
Substanciació

9

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències socials, ecològiques i laborals del
model turístic
300-00019/12
Substanciació

9

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil
300-00020/12
Substanciació

9

Interpel·lació al Govern sobre l’aniversari del cop a la democràcia dels mesos de
setembre i octubre del 2017
300-00021/12
Substanciació

9

Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2018-2019
300-00022/12
Substanciació

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 de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011,
de simplificació i millorament de la regulació normativa
202-00003/12
Esmenes a la totalitat

10

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular
202-00005/12
Esmenes a la totalitat

10

Proposició de llei per a l’ensenyament plurilingüe a Catalunya
202-00006/12
Esmenes a la totalitat

11

Proposició de llei d’accessibilitat i seguretat als parcs i les àrees infantils
202-00013/12
Esmenes a la totalitat

12

Proposició de llei sobre l’ús de símbols a les institucions i la neutralitat dels espais
públics
202-00018/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

12

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les persones físiques
202-00019/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
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Proposició de llei de garantiment de la neutralitat institucional en l’espai públic i en
les institucions públiques catalanes
202-00020/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

13

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de
serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00021/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

13

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00024/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

13

Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12
Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP PSC-Units, GP CatECP

13

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre la immobilització del vaixell de Proactiva Open Arms
per les autoritats italianes
250-00099/12
Esmenes presentades

29

Proposta de resolució sobre la repressió de les protestes pel trasllat a Jerusalem
de l’ambaixada dels Estats Units d’Amèrica a Israel
250-00180/12
Esmenes presentades

30

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a tots els alumnes
250-00212/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre la situació penitenciària de les persones empresonades
per la seva activitat política
250-00213/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies de l’Hospital Joan XXIII
de Tarragona
250-00214/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

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

31

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els accidents a la carretera
amb ciclistes implicats
250-00216/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre el Complex Educatiu de Tarragona
250-00217/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes amb trastorn de
l’espectre autista
250-00218/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre el tractament a l’escola de les noves formes d’esclavitud
250-00219/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup interdepartamental per a afrontar
la problemàtica de la manca de graduació en ESO
250-00220/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’educació de 0 a 3 anys
250-00221/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre la redacció d’un projecte de llei de governs locals
250-00222/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària
250-00223/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

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

34

Proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies de P3 a Reus
250-00225/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

34

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

34

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

34

Proposta de resolució de suport al professorat de l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca
250-00228/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització i l’extremisme violent
que porten els joves al terrorisme
250-00229/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions catalanes
250-00230/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma de Gramenet
250-00231/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

Proposta de resolució sobre el material tecnològic dels centres sanitaris de l’Institut
Català de la Salut i el Siscat
250-00232/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

36

Proposta de resolució sobre l’alliberament de l’activista turc Taner Kiliç
250-00233/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

36

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

36

Proposta de resolució sobre la persecució dels defensors dels drets humans a Turquia
250-00235/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

36

Proposta de resolució sobre l’ocupació d’habitatges
250-00236/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

37

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública dels terrenys
de l’Incasòl
250-00237/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Taula de contingut
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

37

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

37

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

38

Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental
250-00242/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

38

Proposta de resolució sobre les noves línies de secundària a l’Escola Rafael Alberti, de Badalona
250-00243/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

38

Proposta de resolució sobre les mesures de classificació i protecció de passos a
nivell
250-00244/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

38

Proposta de resolució sobre la gestió i la planificació públiques de l’acollida de
temporers de la fruita
250-00245/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

39

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

39

Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a intoleràncies i al·lèrgies
alimentàries
250-00248/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

39

Proposta de resolució sobre la qualitat educativa a Salt
250-00249/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

40

Proposta de resolució sobre la creació d’un pacte català contra la violència masclista
250-00293/12
Presentació: GP PSC-Units

40

Proposta de resolució sobre les actuacions de prevenció en matèria de consum durant la temporada estival amb relació al transport aeri
250-00294/12
Presentació: GP Cs

43

Proposta de resolució sobre la indústria dels videojocs
250-00295/12
Presentació: GP Cs

45

Proposta de resolució sobre la gestió de les condicions d’allotjament dels treballadors temporers de Lleida
250-00296/12
Presentació: GP Cs

46

Proposta de resolució sobre l’auditoria del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
250-00297/12
Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució sobre el compliment de les directrius de la iniciativa per a
l’accessibilitat web (WAI) en les pàgines web de la Generalitat
250-00298/12
Presentació: GP Cs

48

Proposta de resolució sobre l’optimització i el suport a usuaris de la plataforma de
contractació pública de l’Administració Oberta de Catalunya
250-00299/12
Presentació: GP Cs

48

Proposta de resolució sobre l’actualització de la guia de prestacions i serveis a les
famílies
250-00300/12
Presentació: GP PSC-Units

50

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets dels ciutadans atesos als
centres d’urgències d’atenció primària
250-00301/12
Presentació: GP PSC-Units

51

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut Voltrera, d’Abrera
250-00302/12
Presentació: GP PSC-Units

53

Proposta de resolució sobre l’atenció a la dependència residencial a l’Hospitalet
de Llobregat
250-00303/12
Presentació: GP Cs

54

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups
de treball
Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’espionatge
a periodistes i polítics pel Govern
252-00013/12
Presentació: GP Cs, GP PSC-Units, GP CatECP, SP PPC

55

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’adjudicació
del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat
252-00014/12
Presentació: GP Cs
Termini de presentació d’esmenes

57
58

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energètica
302-00006/12
Rectificació de l’esmena presentada pel GP JxCat (BOPC 129)

59

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 13/2018, sobre el Compte general de
les corporacions locals, corresponent a l’exercici 2016
258-00010/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

60

4. Informació
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
Composició de l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
395-00042/12
Acord

61

Tramitació de les preguntes a respondre oralment en la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
395-00044/12
Acord

Taula de contingut
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.03. Diputació Permanent
Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12
Substitució de diputats

61

4.45.14. Comissions específiques d’investigació
Composició de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
407-00002/12
Adscripció de diputats del GP Cs

62

4.48. Intergrups parlamentaris
Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva
413-00003/12
Constitució, elecció de la coordinadora i designació d’especialistes, tècnics o membres d’entitats ciutadanes

62

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 11/XII, sobre l’aplicació de la renda garantida de ciutadania
290-00006/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

63

Control del compliment de la Resolució 13/XII, sobre el garantiment de la transparència i els drets dels sol·licitants de la renda garantida de ciutadania
290-00008/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

64

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró davant la Comissió de Medi
Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre l’adjudicació de la gestió de l’empresa
pública Aigües Ter Llobregat
356-00024/12
Decaïment

64

Sol·licitud de compareixença de Pere Fullana i Palmer, director de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic de la Universitat Pompeu Fabra i director del
projecte Ariadna, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi
sobre el projecte Ariadna
356-00054/12
Acord sobre la sol·licitud

64

Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de l’Oficina Antifrau de
Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre
les irregularitats comptables a què fa referència l’Informe de fiscalització 5/2018, de
la Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici del 2015
356-00058/12
Acord sobre la sol·licitud

65

Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de l’Oficina Antifrau de
Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre
les irregularitats comptables a què fa referència l’Informe de fiscalització 5/2018, de
la Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici del 2015
356-00059/12
Acord sobre la sol·licitud

65

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació i els problemes de la ramaderia
de muntanya i la fauna salvatge
356-00123/12
Sol·licitud

Taula de contingut
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Sol·licitud de compareixença del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
perquè informi sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi de preus del
sector de la fruita dolça
356-00137/12
Sol·licitud

65

Sol·licitud de compareixença del president de la Federació de Productors de Mol·
luscos del Delta de l’Ebre davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre els projectes i els problemes del sector
356-00138/12
Sol·licitud

66

Sol·licitud de compareixença del director general de Pesca i Afers Marítims davant
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les
actuacions per a resoldre els problemes derivats del tancament de les badies del
Fangar i els Alfacs, i sobre la crisi del peix blau
356-00139/12
Sol·licitud

66

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre l’impacte de la jornada compactada en
els centres que han participat en el pla pilot de la jornada escolar intensiva a primària
356-00152/12
Sol·licitud

66

Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la
Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb
relació a l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici del 2015
362-00001/12
Acord sobre la sol·licitud

66

Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la
Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb
relació a l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici del 2015
362-00002/12
Acord sobre la sol·licitud

67

Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la
Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb
relació a l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici del 2015
362-00003/12
Acord sobre la sol·licitud

67

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller
de Territori i Sostenibilitat sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00012/12
Substanciació

67

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença de Pere Fullana i Palmer, director de la Càtedra UNESCO de Cicle
de Vida i Canvi Climàtic de la Universitat Pompeu Fabra i director del projecte Ariadna, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el
projecte Ariadna
357-00048/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

67

Compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya,
davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a informar sobre les irregularitats comptables a què fa referència l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici del 2015
357-00049/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

Taula de contingut
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Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió
de la Sindicatura de Comptes per a informar sobre la seva posició amb relació a
l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a
l’exercici del 2015
363-00001/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

68

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
Ratificació de membres
Designació de membres

68
69

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal
Convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir onze places d’uixer o uixera
del Parlament de Catalunya
501-00002/12
Nomenament de l’òrgan qualificador

69

Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball d’analista administrador o
analista administradora de portals d’informació de la Direcció d’Informàtica del Parlament de Catalunya
501-00003/12
Nomenament de l’òrgan qualificador

70

Aquesta publicació és impresa en
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ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a l’empresa
300-00018/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 17.07.2018, DSPC-P 17.

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències socials, ecològiques
i laborals del model turístic
300-00019/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 17.07.2018, DSPC-P 17.

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil
300-00020/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 17.07.2018, DSPC-P 17.

Interpel·lació al Govern sobre l’aniversari del cop a la democràcia
dels mesos de setembre i octubre del 2017
300-00021/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 17.07.2018, DSPC-P 17.

Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2018-2019
300-00022/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 17.07.2018, DSPC-P 17.

1.20. Interpel·lacions
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera
de la Llei 10/2011, de simplificació i millorament de la regulació
normativa
202-00003/12
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 9123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 9123)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la disposició
addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació i millorament de la regulació
normativa (tram. 202-00003/12).
Esmena 1
GP Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 9 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material
curricular
202-00005/12
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 9282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 9282)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i
el material curricular (tram. 202-00005/12).
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Esmena 1
GP Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 10 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

Proposició de llei per a l’ensenyament plurilingüe a Catalunya
202-00006/12
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 7697; 9281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 7697)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la
totalitat a la Proposició de llei per a l’ensenyament plurilingüe a Catalunya (tram.
202-00006/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 20 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 9281)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei per a l’ensenyament plurilingüe
a Catalunya (tram. 202-00006/12).
Esmena 1
GP Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 10 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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Proposició de llei d’accessibilitat i seguretat als parcs i les àrees
infantils
202-00013/12
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 9367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 9367)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten
la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei d’accessibilitat i seguretat als
parcs i les àrees infantils (tram. 202-00013/12).
Esmena 1
GP Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 10 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

Proposició de llei sobre l’ús de símbols a les institucions i la
neutralitat dels espais públics
202-00018/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 9372; 9376; 9394).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 20.07.2018 al 24.07.2018).
Finiment del termini: 25.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les
persones físiques
202-00019/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 9373; 9377; 9395).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 20.07.2018 al 24.07.2018).
Finiment del termini: 25.07.2018; 10:30 h.
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Proposició de llei de garantiment de la neutralitat institucional en
l’espai públic i en les institucions públiques catalanes
202-00020/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 9374; 9396).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 20.07.2018 al 24.07.2018).
Finiment del termini: 25.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la
prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00021/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 9375; 9397).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 20.07.2018 al 24.07.2018).
Finiment del termini: 25.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00024/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 10830).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del
20.07.2018 al 23.07.2018).
Finiment del termini: 24.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12
PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, GP PSC-UNITS, GP CATECP
Reg. 9472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet
i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Eva Granados
Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Elisenda
Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem,
Irene Fornós Curto, portaveu a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Grup Parlamentari Republicà, Imma Gallardo Barceló, portaveu a la
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya, Òscar Ordeig i Molist, portaveu a la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Yolanda López Fernández, portaveu a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord
amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei d’espais agraris
Exposició de motius

La comunitat internacional, en la conferència del Mil·lenni a i la de Johannesburg del 2002, es va marcar com una de les fites reduir significativament la fam al
món i per això, era imprescindible entre d’altres accions, incrementar la producció i
la productivitat agrària a nivell mundial.
L’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO)
estima que la població mundial en l’horitzó 2050 s’incrementarà fins a arribar als
9.700 milions de persones. Per garantir la provisió d’aliments a tot el planeta, i tenint en compte les diferències socials, els canvis continus en la cadena alimentaria
i les costums en l’alimentació, la FAO estima que caldrà incrementar en un 70% la
producció d’aliments. A més a més, estima que només un 20% d’aquest increment
productiu es realitzarà en nous espais agraris, del que se’n deriva la importància de
preservar les terres cultivables disponibles i preveure’n la seva expansió en la mesura del possible, amb l’objectiu principal d’assolir el màxim nivell de sobirania alimentaria a nivell local i global.
A nivell català, segons l’Institut Estadístic de Catalunya (IDESCAT) el nostre
país comptarà amb 600.000 habitants més en l’horitzó 2050 (segons l’escenari mitjà) la qual cosa situa la realitat a nivell català a la mateixa escala que la mundial i fa
necessària una gestió sostenible i a tots els nivells de la producció d’aliments a casa
nostra. En aquest sentit, es fa necessari reconèixer que la multifuncionalitat i la sostenibilitat de l’activitat agrària vénen donades per la capacitat d’assegurar satisfactòriament el vincle entre la producció, la qualitat i la seguretat alimentària, l’equilibri
territorial i la preservació del món rural i els seus habitants, el manteniment del paisatge i el respecte per les condicions mediambientals i la conservació de la biodiversitat; així com la seva contribució a la mitigació del canvi climàtic.
Catalunya té 3,2 milions d’hectàrees de superfície de la qual el 21,6% són conreus de regadiu i de secà, el 7% són pastures i el 64% és forestal. Segons el Mapa
d’Hàbitats de Catalunya hi ha 45.000 hectàrees de conreus abandonats, el que suposa l’1,4% de superfície catalana. Tenint en compte la seva importància quantitativa,
des d’un punt de vista territorial es necessària una regulació substantiva, per tal que
els espais agraris tinguin el reconeixement dels seus valors i estiguin dotats de la
regulació que els correspon.
Al llarg dels anys vuitanta i noranta del segle passat, es produeix una ocupació
continuada del sòl d’ús agrari, en bona mesura, justificada a partir de l’increment de
la demanda de segones residències, a mesura que va millorant la situació de l’economia i augmenta el poder adquisitiu de les famílies catalanes. Val a dir que en aquest
període també es construeixen algunes infraestructures importants per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya com són: el desdoblament de la Nacional II entre Lleida i Barcelona, l’Eix Transversal i el seu posterior desdoblament ja
al segle xxi, per exemple, que igualment exerceixen un impacte destacat sobre el
territori. També cal tenir en compte l’expansió de l’àrea metropolitana de Barcelona
i tota la construcció d’infraestructures que ha generat a banda de la pròpia edificació
i creixement poblacional dels municipis propers com són, per exemple, la xarxa de
transport ferroviari o la millora de la xarxa viaria per acollir majors desplaçaments.
Com a resultat de l’expansió urbana al territori i el gran creixement de l’activitat
immobiliària, Catalunya ha passat de tenir al 2001 927.300 ha de conreus, segons
l’Idescat, a tenir-ne 836.800 ha el 2013, el que suposa una pèrdua de 90.500 ha de
conreus. Aquesta disminució de la superfície agrària s’ha anat desenvolupant amb
una notable inseguretat jurídica.
El Parlament de Catalunya, sobretot a instàncies de les organitzacions agràries,
s’ha anat pronunciant de manera repetida sobre la necessitat d’una llei d’espais agraris que, evidentment, hauria d’establir els criteris bàsics i concretar quins són els es3.01.02. Proposicions de llei
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pais d’alt valor agrari. Aquesta qüestió s’ha tractat a la Llei 23/1983, de política territorial, que establia que el pla territorial havia de «definir les terres d’ús agrícola o
forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per les seves característiques
d’extensió, de situació i de fertilitat» (article 5), i a la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària i les Resolucions 671/VIII de 14 d’abril de 2010 sobre el
món agrari, reiterada en la Resolució 275/IX del Parlament de Catalunya.
Així mateix la resolució 739/X del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari
d’11 de juliol de 2014 fa incidència en la planificació de les infraestructures de comunicació i els regadius, així com dur a terme estudis d’impacte agrari en les xarxes
de comunicacions.
En la vigent legislatura, el Parlament de Catalunya s’ha pronunciat en dues ocasions més urgint a l’aprovació d’una Llei d’espais agraris. Concretament en la Moció 31/XI, on insta el Govern a presentar el projecte de llei del sòl d’ús agrari i en
la Moció 86/XI del Parlament de Catalunya, sobre polítiques agràries, ramaderes i
forestals.
Així doncs, es necessita l’adopció d’aquesta llei pels motius següents:
1. La creixent ocupació del sòl derivada del creixement urbà i de l’expansió de la
superfície forestal, que comporta no tant sols la intrusió en el medi agrari, sinó que
també genera quotes importants d’inseguretat jurídica i pèrdua de competitivitat de
les explotacions.
2. Donar compliment a les Recomanacions de l’Assemblea Plenària de l’Aliança
Mundial sobre els sòls celebrada a Roma el juliol de 2014, i patrocinada per la FAO.
3. Impulsar del Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, i concretament del seu segon Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS 2):
«Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible».
La llei, doncs, té com a objectiu ordenar la gestió dels espais agraris a Catalunya
i dissenyar els mecanismes necessaris per a donar seguretat jurídica als titulars de
les explotacions agràries. Aquesta llei té caràcter de normativa específica en actuacions urbanístiques desenvolupades en els espais agraris. La llei també pretén regular mecanismes per posar en producció finques agràries en desús.
La llei es divideix en un títol preliminar i sis títols. En el títol preliminar es delimita l’objecte i les finalitats de la llei que no és una altra que la planificació i la
gestió dels espais agraris, determinant-ne el seu règim jurídic i la regulació dels supòsits i modalitats d’intervenció pública.
En el títol primer es determinen i desenvolupen els instruments de planificació
territorial sectorial agrària.
El títol segon regula l’Anàlisi d’afeccions agràries com a instrument de les relacions entre la planificació territorial, el planejament urbanístic i la protecció mediambiental.
El títol tercer esmenta els sistemes d’informació per la protecció dels espais agraris com a eina d’avaluació i de control i seguiment de l’estat dels espais agraris i de
la necessària gestió sostenible dels sòls.
El títol quart fa la divisió entre infraestructures d’interès general en sòl agrari
i les infraestructures agràries, així com els camins rurals, per establir la regulació
de les obres, la planificació, programació i execució d’aquestes i la preservació de la
unitat mínima de conreu en l’execució d’aquestes obres.
El títol cinquè es dedica a l’activitat agrària periurbana, com una nova realitat
territorial, i el fet que hagi de ser tinguda en compte en la planificació territorial i en
el desenvolupament de les infraestructures
El títol sisè defineix l’establiment i les funcions del registre de finques agràries
en desús que ha de gestionar les terres que es declarin com a infrautilitzades, tenint en compte els aspectes de la declaració, de les sol·licituds i del lloguer.
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Títol preliminar. Conceptes generals
Article 1. Objecte

1.1. L’objecte d’aquesta llei és establir disposicions per a la definició, la planificació i la gestió dels espais agraris de Catalunya, la determinació del seu règim jurídic
i la regulació dels supòsits i de les modalitats d’intervenció pública, per assegurar
que es pugui utilitzar de la manera més beneficiosa possible pel sector agrari, amb
la finalitat que compleixi amb el seu objectiu, que és la producció d’aliments en el
marc d’una explotació agrària, de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
1.2. Als efectes d’aquesta llei, es defineixen els espais agraris de la següent manera:
Espai agrari: S’entén per espai agrari el conjunt d’espais amb aptitud i vocació
productiva d’ús agrícola, ramader o forestal, que constitueixen ecosistemes transformats per l’explotació i l’ocupació humanes i que són, majoritàriament, destinats a
la producció d’aliments i matèries primeres, o susceptibles de ser-hi destinats, i que
formen part essencial de la matriu territorial.
1.2.1. Aquesta llei classifica els espais agraris de la següent manera:
a) Espai agrícola: S’entén per espai agrícola aquell que està conreat o que és apte
per estar-ne i que disposa de la infraestructura necessària per al desenvolupament
de la seva activitat.
b) Espai ramader: S’entén per espai ramader aquell que està destinat a pastura
o que és apte per estar-ne i que inclou les zones de pastura i d’aprofitament pecuari
dels boscos i la infraestructura necessària per al desenvolupament de la seva activitat. Entenem que les zones de pastura estan constituïdes per zones herbàcies i zones
mixtes de matolls i herbes, aprofitades a dent.
c) Espai forestal: S’entén per espai forestal aquells ecosistemes forestals poblats
amb espècies arbòries, arbustives, de matolls i d’herbes amb aptitud i vocació productiva de bens i serveis, o que constitueixin marges, així com les infraestructures
(pistes i camins forestals, infraestructures i zones estratègiques per la prevenció
d’incendis) necessàries per al desenvolupament de les activitats i funcions.
1.2.2. Segons l’establert als apartats anteriors d’aquest mateix article, aquesta llei
també considera com a espais agraris:
a) Els guarets.
b) Les superfícies de pastura, sense perjudici d’esser considerades com a terreny
forestal de conformitat amb el que estableix l’article 2.2 de la Llei 6/1988, de 30 de
març, forestal de Catalunya.
c) Els erms que tinguin les característiques adequades per ser conreats amb unes
mínimes condicions que permetin obtenir rendiments que facin viable la seva explotació, inclosos els situats en els límits dels boscos.
d) Els que acullen infraestructures o elements de suport i servei a la producció
agrària.
e) Aquells que reuneixin alguna o algunes de les característiques descrites en
l’apartat anterior i estiguin inclosos als espais naturals protegits per qualsevol dels
dispositius previstos en els plans territorials sectorials, sens perjudici de la regulació
sectorial d’aquests espais naturals.
f) Els edificis construïts en sòl no urbanitzable, en ús o no, i que van ser-ho amb
una finalitat agrària o bé, en algun moment, han estat relacionats amb l’activitat
agrària.
g) Qualsevol altra superfície considerada agrària a la normativa de la Unió Europea als efectes de la Política Agrària Comuna.
1.2.3. Espais d’Alt Valor Agrari. A efectes d’aquesta llei es consideren espais
d’alt valor agrari aquells que assoleixen un valor significatiu en els factors socioeconòmics, ambientals i territorials descrits en l’apartat 6.2.1 d’aquesta llei, i que
3.01.02. Proposicions de llei
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per tant són d’interès general per la societat i cal protegir-los, encara que no tingui
activitat agrària en l’actualitat.
1.3. Aquesta llei estableix dos grups d’infraestructures que ocupen l’espai agrari,
en funció de l’interès i la utilització que tenen:
a) Les infraestructures d’interès general, i que no son només per utilització del
sector agrari, i que es relacionen i classifiquen a l’article 16 del Títol quart d’aquesta llei.
b) Les infraestructures agràries, que són les que estan vinculades directament a
l’activitat agrària. Als efectes d’aquesta llei es consideren com a tals les infraestructures necessàries per garantir l’activitat agrària i que es relacionen i classifiquen a
l’article 18 del Títol quart d’aquesta llei.
Article 2. Finalitats

2.1. Aquesta llei té com a finalitats:
a) La preservació i la protecció dels espais agraris, entès en primer lloc, com un
factor de producció d’aliments, així com d’altres productes (béns i serveis)i, en segon lloc, com un element de conservació de la cultura, la biodiversitat i els diferents
ecosistemes naturals que són la base del desenvolupament sostenible que ajuda a
garantir la salut i el benestar dels humans, animals i plantes, i mantenir la diversitat
biològica.
b) La regulació dels edificis construïts a l’espai agrari, en ús o no, i que formin o
hagin format part d’una explotació agrària.
c) Preservar la connectivitat dels espais agraris.
2.2. En concret en relació als espais agraris, pretén:
a) Afavorir la continuïtat de l’activitat agrícola, ramadera i forestal i incrementar-ne l’eficàcia i l’eficiència.
b) Preservar els sòls agronòmicament més valuosos i productius.
c) Protegir els espais d’alt valor agrari.
d) Contribuir a la preservació i millora dels valors paisatgístics i ambientals
associats als espais agraris.
e) Establir les bases jurídiques i tècniques per a la planificació dels espais agraris
f) Afavorir el desenvolupament dels espais agraris en el seu conjunt i dinamitzar-los socioeconòmicament.
2.3. En relació als edificis construïts a l’espai rural pretén:
Establir criteris per la nova utilització d’aquests edificis cap a activitats que siguin
complementàries a l’activitat agrària o bé cap a activitats econòmiques artesanals.
Article 3. Promoció i normes sobre la gestió sostenible dels espais
agraris

3.1. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural ha de
realitzar les actuacions de promoció, assistència tècnica i divulgació de les tècniques
i mètodes per a una gestió sostenible dels espais agraris, en particular les relatives
a l’aplicació de bones pràctiques agràries i a l’adequada fertilització dels conreus.
3.2. En el marc d’aquesta llei s’entén com a sostenibilitat de l’activitat agrària
aquelles activitats agràries que garanteixin els següents elements:
a) La producció i el subministrament de béns i d’aliments a la societat, que l’orienti cap a la sobirania alimentària.
b) L’equilibri territorial i la preservació del món rural.
c) La gestió del medi, el manteniment del paisatge i el respecte per les condicions
mediambientals, i la conservació de la biodiversitat.
d) Capacitat de generar serveis complementaris per a la societat i per tant millorar-ne la qualitat de vida.
e) Ser econòmicament viables.
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3.3. A efectes d’aquesta llei es consideren bones pràctiques agràries el conjunt de
tècniques i pautes orientades a l’explotació agrària enfocades a garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social dels productes agrícoles, ramaders i silvícoles.
3.4. El Departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural ha
d’elaborar i difondre normes i/o recomanacions sobre:
a) Tècniques de conreu, rotacions i alternatives, amb l’objectiu d’assegurar la fertilitat dels sòls i per tant, la seva sostenibilitat futura.
b) La millora de la fertilització i aplicació de matèria orgànica al sòl.
c) En general, treballs i operacions del sòl o en els sòls que puguin incidir sobre
la seva capacitat agrològica (l’erosió, la compactació, la salinització del terreny, etc.).
d) Instruments d’ordenació forestal.
e) Gestió de prats i pastures.
f) Directrius sobre el paisatge agrari.
g) Altres aspectes que entrin en el marc de les competències del Departament
competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural.
Títol primer. Planificació territorial agrària
Article 4. Instruments de la planificació territorial agrària

4.1. Els instruments bàsics de la planificació territorial agrària són els següents:
a) El Pla territorial agrari de Catalunya.
b) Els Plans territorials agraris específics.
4.2. Per tal de complementar el Pla Territorial Agrari es poden desenvolupar
Plans territorials agraris específics en zones que tinguin molt ben definida l’estructura de l’espai agrari. Els Plans territorials agraris específics han de contenir:
a) Una estimació dels recursos disponibles (necessitats i dèficits) territorialitzats
pel sector corresponent.
b) Una determinació de les prioritats d’actuació.
c) Una definició d’estàndards i normes de distribució territorial.
Capítol primer: Pla territorial agrari de Catalunya
Article 5. El Pla territorial agrari de Catalunya

El Pla territorial agrari de Catalunya constitueix el marc de referència per a
l’aplicació arreu de Catalunya de les polítiques previstes en aquesta llei i ha de desenvolupar les previsions del Pla Territorial General de Catalunya i facilitar-ne el seu
compliment.
Article 6. Continguts del Pla territorial agrari de Catalunya

6.1. El Pla territorial sectorial agrari de Catalunya ha de contenir una estimació
dels recursos disponibles, de les necessitats i dels dèficits territorialitats del sector
agrari, També ha de contenir la determinació de les prioritats d’actuació i la definició d’estàndards i normes de distribució territorial.
6.2. El Pla territorial agrari de Catalunya prendrà com a base, entre d’altres, la
informació que figuri en el cadastre, en el Mapa de Sòls de Catalunya, en els registres oficials, en la informació cartogràfica oficial de Catalunya i en el Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC).
El Pla ha d’incloure anàlisis detallades tenint en compte els aspectes següents:
6.2.1. Factors que ajuden a caracteritzar els espais agraris
a) Factors socioeconòmics
i. Productivitat agrícola, ramadera i forestal.
ii. Abandonament.
iii. Model productiu.
iv. Producció en DO i/o IGP i marques de qualitat.
v. Grau d’inversió en infraestructures.
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vi. Grau de diversificació econòmica.
vii. Mà d’obra agrària.
b) Factors ambientals
i. Connectivitat ecològica.
ii. Grau de biodiversitat.
iii. Risc de contaminació i degradació dels sols.
iv. Hàbitats en bon estat de conservació.
v. Espais Protegits de Catalunya, especialment tots aquells inclosos en l’àmbit
d’Espais Naturals de Protecció Especial.
c) Factors territorials
i. Ordenació territorial i urbanística.
ii. Qualitat del sòl i capacitat agrològica del sòl.
iii. Connectivitat de l’espai agrari.
iv. Pressió antròpica.
v. Periurbanitat.
vi. Valors de paisatge.
vii. Orografia i climatologia.
6.2.2. Identificació i localització de les zones d’activitat agrària periurbana –especialment, els parcs agraris existents o de nova creació– i anàlisi de les principals
problemàtiques que les puguin afectar, des del punt de vista de les produccions
agràries.
6.2.3. Identificació i localització de les infraestructures agràries més rellevants i,
en particular, l’inventari dels regadius existents, així com també les previsions per
al futur, d’acord amb allò que estableix el Pla de Regadius de Catalunya i la planificació hidrològica.
6.2.4. Projecció territorial de les dades econòmiques i productives del sector
agrari, tenint en compte la informació que figuri, entre altres, en el cadastre, en el
Mapa de Sòls de Catalunya, en els registres oficials o en la informació cartogràfica
oficial de Catalunya.
6.3. El Pla Territorial Agrari, ha d’incloure, entre d’altres, les següents determinacions:
a) Identificació dels Espais de d’Alt Valor Agrari, definits pels plans territorials
sectorials, la integritat i la naturalesa dels quals es consideri necessari preservar en
funció:
i. Dels seus valors, les seves característiques i de l’interès general que tinguin per
a l’equilibri territorial o per al manteniment i continuïtat de la producció agrària.
ii. Del seu valor social i ecològic.
iii. Del seu emplaçament en zones d’agricultura periurbanes o en àrees afectades significativament per grans infraestructures que puguin ser qualificades com a
sistemes generals.
iv. De la seva funció de creació de mosaic agroforestal per a la prevenció d’incendis forestals.
b) Descripció dels principals valors de cadascun dels Espais de d’Alt Valor Agrari segons l’establert a l’apartat 6.2.1 d’aquesta llei.
c) Criteris per a la localització preferent de les infraestructures de suport a les
activitats agràries que sigui necessari impulsar en les àrees rurals.
d) Els indicadors per al seguiment i avaluació de l’aplicació del Pla.
e) El procediment per a la seva modificació i revisió.
6.4. Els plans urbanístics han d’ésser coherents amb les determinacions del Pla
territorial agrari de Catalunya i facilitar-ne l’acompliment, d’acord amb l’article
13.2 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost.
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6.5. El Pla territorial agrari de Catalunya pot ésser objecte de concreció i desenvolupament parcial mitjançant plans territorials agraris específics, segons que es determini en el propi Pla, d’acord amb el previst a l’article 7 d’aquesta llei.
Article 7. Elaboració i tramitació del Pla territorial agrari

7.1. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural ha
d’elaborar el Pla territorial agrari de Catalunya amb la col·laboració del departament
competent en matèria de planificació territorial, ordenació del territori i protecció
i conservació del medi ambient i la biodiversitat els quals han d’emetre informe preceptiu.
7.2. El procediment d’elaboració ha de comptar amb la participació de la ciutadania i els ens locals, els col·legis professionals, especialment els competents en matèria d’agronomia i forests, entitats ecologistes i altra societat civil organitzada, i la
consulta preceptiva a les Organitzacions Professionals Agràries més representatives
i la representació del món cooperatiu agrari a fi de conèixer i ponderar els interessos
privats i públics relacionats.
7.3. L’elaboració i tramitació del Pla territorial agrari de Catalunya haurà de seguir el procediment d’avaluació ambiental estratègic, d’acord amb la legislació vigent en matèria d’avaluació ambiental.
7.4. Les aprovacions inicial i provisional són competència del conseller o consellera del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural.
7.5. Correspon al Govern aprovar el Pla territorial agrari de Catalunya i donar-ne
compte al Parlament.
Capítol segon. Dels plans territorials agraris específics
Article 8. Els plans territorials agraris específics

8.1. El Pla territorial agrari de Catalunya pot ésser objecte de concreció i desenvolupament parcial mitjançant plans específics segons es determini en el propi Pla.
Aquests plans poden referir-se a àrees concretes del territori en les quals es consideri necessària una intervenció específica per raó de les seves característiques, la
seva problemàtica o les seves singularitats.
8.2. Excepcionalment, aquests plans es poden elaborar i aprovar de forma anticipada al conjunt del Pla territorial agrari de Catalunya, amb el mateix contingut,
procediment i efectes d’aquest, per al territori concret que constitueixi el seu àmbit
d’aplicació. En aquest cas el territori concret que ha de comprendre el Pla Territorial Agrari Específic ha de ser supramunicipal i amb un àmbit geogràfic coherent.
8.3. El procediment d’elaboració i tramitació d’aquests Plans territorials agraris
específics s’ha d’ajustar al que determina l’article anterior.
Títol segon. Anàlisi d’afeccions agràries
Article 9. Les relacions entre la planificació territorial agrària i el
planejament urbanístic i la protecció mediambiental

9.1. El planejament urbanístic ha de ser coherent amb les determinacions de la
planificació territorial agrària i facilitar-ne el seu compliment.
9.2. En la redacció dels Plans Generals Ordenació Urbana Municipal (POUM)
s’haurà de tenir en compte, a l’hora de definir quins terrenys es requalifiquen i passen de ser no urbanitzables a urbanitzables, el que estableix el Pla Territorial Agrari
específic de la seva zona i l’afectació, directa i indirecta, a les explotacions agràries
existents. Aquesta requalificació requerirà un informe del departament competent
en matèria d’agricultura i desenvolupament rural.
9.3. Les declaracions per acord del Govern dels espais naturals i els plans de
gestió i ús d’aquests espais i els plans especials que els regulin i la planificació territorial agrària han de ser coherents entre sí amb integració de tots els béns jurídics.
3.01.02. Proposicions de llei
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Article 10. Anàlisi d’afeccions agràries

Les figures de planejament territorial i urbanístic que afectin als espais agraris,
així com també els projectes d’obres que s’hi hagin de desplegar, totalment o parcialment, han d’incorporar en la seva memòria una Anàlisi d’afeccions agràries que
avaluï les afectacions sobre els espais agraris que es poden derivar del pla o projecte.
S’exceptuen de l’obligatorietat els projectes en supòsits d’emergència o derivats de
situacions hidrològiques extremes.
A l’hora d’elaborar l’Anàlisi d’afeccions agràries es tindran en compte els factors
citats en els apartats a, b i c de l’article 6.2.1.
El contingut dels informes d’Anàlisi d’afeccions agràries serà vinculant per al
promotor del document objecte d’anàlisi, en els termes que estableixi el propi informe. Els instruments d’aprovació de les obres i infraestructures subjectes a la Llei
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, incorporaran, si s’escau, l’Anàlisi d’afec
cions agràries de conformitat amb allò previst en el seu article 12.
Article 11. Contingut de l’Anàlisi d’afeccions agràries

L’Anàlisi d’afeccions agràries contindrà:
a) La descripció, exhaustiva i precisa, de la situació present de l’espai agrari afectat per la nova planificació.
b) La delimitació de les superfícies sobre les quals s’hagin de desplegar les previsions del pla o projecte de què es tracti.
c) La justificació de la demanda d’espai agrari que es pretengui destinar a altres
finalitats que les que es determinen en aquesta llei i en la normativa que la desplega.
d) Una anàlisi comparativa de les distintes alternatives possibles quant a les noves implantacions o nous usos en l’espai agrari, tenint en compte els factors que donen valor als espais agraris enumerats en l’article 6.2.1 de la present llei.
e) El raonament de les solucions proposades, acreditant-les des dels punts de vista jurídic i tècnic.
f) Un anàlisi dels efectes de la planificació o de les actuacions sobre l’activitat
agrària de les explotacions de l’entorn de l’actuació que puguin veure afectada la
seva activitat productiva.
g) Un anàlisi, si s’escau, de les afectacions a les distàncies de les instal·lacions
ramaderes marcades per la legislació sectorial i altres que puguin afectar a edificacions agràries en general. Així mateix, aquesta llei aplicarà el concepte de reciprocitat, que exigeix per a noves construccions no agràries una distància adequada,
d’acord amb la normativa sectorial agrària, a les construccions ramaderes, agrícoles
i forestals ja existents per a que aquestes explotacions puguin dur a terme la seva
activitat normalment.
h) L’establiment de mesures correctores i/o compensatòries (que hauran de ser
necessàriament dins el mateix àmbit geogràfic).
i) Una justificació, si s’escau, que no hi ha alternatives possibles a les actuacions
previstes en l’espai agrari afectat.
j) Un anàlisi i el raonament de les solucions proposades per dotar el conjunt de
carreteres i de camins de servei de funcionalitat vial suficient i sostenibilitat per a
l’ús de vehicles especials agraris.
Article 12. Tramitació

El contingut de l’Anàlisi d’afeccions agràries, que ha de formar part de la memòria de les figures de planejament i dels projectes d’obra indicats en l’article 9 els
articles 9 i 10, ha de ser près en consideració per l’òrgan que els hagi d’aprovar. En
especial l’Anàlisi d’afeccions agràries s’ha de considerar en els informes preceptius
que elabora el departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural.
L’òrgan competent per a l’emissió dels informes preceptius d’Anàlisi d’afeccions
agràries els ha d’emetre en el termini d’un mes, quan es tracti d’informes sobre projectes d’obra i d’infraestructures, i figures de planejament urbanístic derivat, i en el
3.01.02. Proposicions de llei

21

BOPC 130
19 de juliol de 2018

termini de dos mesos, quan es tracti de figures de planejament territorial o de planejament urbanístic general.
Títol tercer. Els sistemes d’informació per a la protecció dels espais
agraris
Article 13. Sistema d’informació d’espais agraris

13.1. Per tal d’assegurar l’adequada protecció dels espais agraris i donar compliment a les prescripcions d’aquesta llei i altra normativa concurrent, el Govern a
través del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural ha de
dissenyar, implantar i gestionar a Catalunya un sistema d’informació i vigilància de
l’estat dels espais agraris.
13.2. El sistema d’informació té per objecte:
a) La caracterització dels espais agraris en relació amb els factors anomenats en
l’article 6.2.1 d’aquesta llei a efectes de protecció. Aquesta caracterització ha de tenir en compte les especificacions per a l’execució del mapa de sòls 1: 5.000, d’acord
amb les funcions de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
b) L’elaboració del catàleg de sòls agraris amb risc degradació.
c) El coneixement de l’evolució de l’estat dels espais agraris al llarg del temps
com a conseqüència de les accions, pressions i amenaces de què puguin ésser objecte.
d) La catalogació dels espais agraris segons els valors assenyalats en el Pla Territorial Agrari indicats a l’article 6.2 d’aquesta llei.
e) L’aportació als agents públics i privats usuaris actuals o potencials dels espais
agraris de la informació necessària als efectes de la seva adequada preservació, gestió i ús.
13.3. El sistema d’informació dels espais agraris de Catalunya té les següents
vessants funcionals:
a) Elaboració i promulgació de normes sobre cartografia i estudis d’espais agraris. Tenint en compte les especificacions per a l’execució del mapa de sòls 1: 25.000,
que, elabora l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. També ha de tenir en
compte els factors anomenats en l’article 6.2.1 d’aquesta llei.
b) L’elaboració de la cartografia, i la gestió de les bases de dades associades, degudament accessibles als usuaris, correspon a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, d’acord amb les funcions que li atorga la Llei 19/2005, de 27 de desembre.
c) Control i seguiment de l’estat dels espais agraris.
13.4. La informació disponible dins el sistema d’informació d’espais agraris serà
d’obligada consideració en totes les activitats de planificació territorial, de caràcter
general o sectorial, sota la competència de qualsevol de les administracions públiques de Catalunya.
Article 14. Normes de caracterització i avaluació dels espais agraris

14.1. Per tal de possibilitar la incorporació de la informació sobre espais agraris
al sistema de manera compatible, homogènia i accessible, el departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural ha de dictar les normes referents a
la metodologia tècnica sobre:
a) L’elaboració de la cartografia i els sistemes de classificació dels espais agraris.
b) La metodologia dels sistemes de mostreig i de la identificació dels espais d’alt
valor agrari.
c) Els mètodes analítics.
d) Els valors de referència dels paràmetres objecte d’avaluació per damunt o per
sota dels quals es donen situacions problemàtiques que han d’ésser objecte de correcció, de restricció d’usos o d’especial atenció.
e) El sistema de suport i de gestió del sistema d’informació d’espais agraris.
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14.2. Aquestes normes són d’obligat compliment en qualsevol activitat de cartografia, caracterització o avaluació dels espais agraris desenvolupada amb fons públics a Catalunya i tenen la consideració de recomanacions quan els treballs es realitzin a càrrec d’entitats privades.
Article 15. Programa de cartografia i seguiment de l’estat dels espais
agraris

15.1. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural establirà, amb caràcter triennal, un pla de seguiment dels espais agraris amb el següent
contingut bàsic:
a) Determinació de prioritats territorials a efectes de caracterització dels espais
agraris, tenint en compte paràmetres de qualitat i risc de degradació o erosió entre
altres, tenint en compte els factors enumerats en l’article 6.2.1 d’aquesta llei.
b) Abast de la tasca cartogràfica a desenvolupar en el trienni.
c) Abast de les activitats de mostreig i analítiques per al seguiment i control regular de la qualitat dels espais agraris i la seva evolució.
d) El pressupost destinat.
15.2. Correspon al departament competent en matèria agrària i desenvolupament
rural la coordinació i, si s’escau, l’execució de les actuacions previstes en el programa de cartografia i seguiment de l’estat dels espais agraris.
15.3. Totes les actuacions sobre la cartografia i seguiment de l’estat dels espais
agraris que puguin ésser realitzades per altres departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya han de tenir en compte en la seva activitat les normes a que
fa referència l’article anterior i ha d’incorporar la informació generada en el sistema
d’informació d’espais agraris.
Títol quart. Les infraestructures en els espais agraris
Article 16. Classificació de les infraestructures d’interès general a l’espai
agrari

Als efectes d’aquesta Llei es consideren infraestructures d’interès general a l’espai agrari, aquelles infraestructures que s’instal·len en l’espai agrari o l’utilitzen,
que no són només d’interès agrari, sinó que ho son de tota la societat i activitat econòmica. S’identifiquen com a infraestructures d’interès general a l’espai agrari les
següents:
a) Aeroports, xarxes ferroviàries, i xarxes viàries (carreteres, autopistes i altres
vies) que ocupen espai agrari.
b) Instal·lacions de producció i transformació d’energia, i xarxes de distribució
d’energia i/o telecomunicacions (aèries o soterrades).
c) Les infraestructures necessàries per la prevenció i l’extinció dels incendis forestals.
Article 17. Obres per la construcció d’infraestructures d’interès general
a l’espai agrari

17.1. Les obres per la construcció d’infraestructures d’interès general a l’espai
agrari hauran de complir el que estableixi el Pla territorial agrari de Catalunya i el
Pla Territorial Agrari Específic de la zona on s’instal·li, amb l’objectiu d’adaptar al
màxim possible l’afectació d’aquesta infraestructura sobre el sòl agrari i la pèrdua
de sòl productiu.
17.2. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural haurà de fer un Anàlisi d’afeccions agràries sobre l’afectació que la infraestructura projectada té sobre l’espai agrari, establint correccions i modificacions al projecte.
17.3. En el cas que la infraestructura projectada tingui una afectació sobre un espai catalogat com d’Alt Valor Agrari es requerirà una justificació específica per part
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del promotor de la infraestructura, que haurà de ser valorada per part del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural.
Article 18. Classificació de les infraestructures agràries

Als efectes d’aquesta llei, es consideren infraestructures agràries el conjunt d’elements materials necessaris per a l’accés a l’espai rural, per a l’exercici de l’activitat
agrària i per a la implantació i manteniment de la indústria agroalimentària. Es classifiquen de la manera següent:
a) Infraestructures hidràuliques vinculades amb la producció i transformació de
productes agraris, que estan formades per tots els elements necessaris per a la captació, transport, emmagatzemament i distribució de l’aigua fins als conreus, les explotacions o altres emplaçaments situats en els espais agraris. Es consideren incloses
en aquesta categoria les xarxes de drenatge i de desguassos generals que discorren
sobre els sòls agraris fins col·lectors principals, rius o rieres naturals.
b) Xarxa viària rural. És la que esta formada per camins rurals i per les vies pecuàries, que es regiran per allò que disposa la seva normativa específica. A efectes
d’aquesta llei els camins rurals són vies, pavimentades o no, que no formen part de
la xarxa de carreteres, però són complementàries d’aquestes i contribueixen a la vertebració del territori rural, i en particular:
i. Donen accés o comuniquen nuclis rurals o masies habitades amb una carretera
o vial d’ordre superior.
ii. Permeten accedir a les explotacions agràries, facilitant els treballs necessaris
per a la producció agrària.
iii. Faciliten la comunicació amb punts d’interès turístic, cultural o patrimonial.
c) Infraestructures necessàries per a la concentració parcel·lària. S’integren en
aquesta categoria els camins rurals que es requereixin per a donar servei a les explotacions un cop reestructurades després del procés de concentració, així com els
dispositius de drenatge i els desguassos necessaris. També en formen part les infraestructures derivades de l’execució de les mesures correctores que es puguin exigir
a través de la corresponent declaració d’impacte ambiental i aquelles altres que siguin necessàries per a la implementació efectiva del procediment administratiu i per
a la conservació i millora dels elements naturals, arquitectònics o ambientals, que
calgui preservar.
d) Altres infraestructures agràries. Aquelles necessàries per garantir l’activitat
agrària diferents de les especificades en les lletres anteriors, com les edificacions
agràries i forestals, les relacionades amb l’energia, les tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC), l’emmagatzematge i el tractament de dejeccions ramaderes,
l’emmagatzematge i el tractament de la biomassa, les que suposin una primera transformació i/o venda directa del producte agrari, les cabanes de pastor, els murs de pedra seca, les basses o els abeuradors. Totes aquestes altres infraestructures agràries
han de ser desenvolupades a l’escala d’explotació agrària per al seu ús.
Article 19. Camins rurals

19.1. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural, elaborarà, en col·laboració amb l’administració local, un inventari dels camins rurals
existents a Catalunya amb l’objectiu de disposar d’un catàleg de camins rurals on
s’especifiqui la titularitat i les característiques de cada un, com és el cas dels camins
ramaders.
19.2. La classificació dels camins rurals es farà seguint els següent criteris:
a) Camins primaris, que son aquells de connectivitat intramunicipal i intermunicipal.
b) Camins secundaris, que donen accés a activitats agràries i a habitatges en ús.
c) Camins terciaris, que son els camins que discorren per l’espai agrari. Es consideren dins d’aquest nivell totes les pistes forestals necessàries per a la gestió de
l’espai forestal.
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Article 20. Obres per la construcció d’infraestructures agràries

20.1. El departament competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural
haurà de planificar, promoure i dur a terme obres per a l’execució d’infraestructures
agràries, i particularment les que tenen relació amb el regadiu, la concentració parcel·lària i amb la xarxa viària rural, sempre seguint les indicacions del que estableix
el Pla Territorial Agrari Específic.
20.2. Així mateix, també es poden realitzar obres en infraestructures agràries
d’iniciativa pública per a la implantació d’instal·lacions industrials vinculades a l’activitat agrària o de grans equipaments o serveis d’interès agrari en el medi rural
quan, per la seva incidència econòmica, social o mediambiental transcendeixin els
interessos locals i donin resposta a les exigències del model d’ordenació territorial
establert en el Pla territorial agrari de Catalunya o en els plans territorials que el
desenvolupin, com són les infraestructures necessàries per dur a terme una gestió
conjunta de les dejeccions ramaderes, entre d’altres; sens perjudici d’aplicació de
normatives sectorials en matèria d’avaluació ambiental.
20.3. Les obres de millora i de construcció d’infraestructures agràries han de
contribuir a la millora de l’eficiència de les activitats desenvolupades als espais agraris, i de tots els mitjans necessaris per a la producció agrària, i molt particularment
dels recursos naturals.
Article 21. Unitats mínimes de conreu

Qualsevol actuació sobre els espais agraris serà analitzada prèviament pel departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural per verificar que
les parcel·les resultants desprès de l’actuació no quedin per sota de les unitats mínimes de conreu establertes per la normativa vigent. Això no serà d’aplicació en casos
degudament justificats ni en les parcel·les inferiors a les unitats mínimes de conreu
abans de l’actuació. En qualsevol cas, el departament competent en matèria agrària
i desenvolupament rural vetllarà per a que la reducció de superfície conreable que
pugui ocasionar l’actuació plantejada sigui sempre la mínima imprescindible.
Títol cinquè. Activitat agrària periurbana
Article 22. Activitat agrària periurbana

22.1. Aquesta llei entén com activitat agrària periurbana aquella que es du a terme en zones perifèriques de zones urbanes i que compleix el següent:
a) La producció d’aliments i també d’altres productes forestals (béns i serveis).
b) La contribució a la qualitat del medi ambient i l’oferiment de serveis ambientals i forestals.
c) És una activitat professional.
d) Aporti valors socials i culturals.
La proximitat urbana la condiciona i la dota d’unes característiques peculiars
fruit del vincle urbà-rural que podem resumir en el següent:
a) Forta pressió urbanística.
b) Competència per part d’altres sectors econòmics per l’ús del sòl i dels recursos
necessaris per la producció d’aliments.
c) Inestabilitat per les perspectives d’ús del sòl.
d) Alta fragmentació parcel·lària.
e) Pressió per un ús social intensiu i que pot generar incompatibilitats amb l’activitat agrària.
22.2. Les zones agràries periurbanes es tindran en compte a l’hora de programar
mesures de foment de l’activitat agrària i de desenvolupament rural, per garantir
que la viabilitat de les explotacions no es vegi compromesa fruit de la seva ubicació.
22.3. El departament competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural haurà d’identificar i delimitar les zones amb activitat agrària periurbana tenint
en compte els factors enumerats a l’apartat 6.2.1 d’aquesta llei, vetllant que tots els
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plans territorials específics reconeguin els parcs agraris existents o altres noves iniciatives de protecció que es puguin proposar.
Títol sisè. Recuperació dels espais agraris. Preservació de la capacitat
productiva de l’espai agrari
Article 23. Concepte de parcel·la agrícola i ramadera en desús

23.1. Als efectes de la present llei, es consideren com a finques agrícoles i ramaderes en desús aquelles que no arribin a assolir almenys el 50% dels rendiments
físics mitjans de les explotacions de la comarca on estigui ubicada, comparant els
mateixos àmbits productius, sempre que sigui per causes imputables als seus propietaris o titular de l’explotació agrària.
Els rendiments s’han de quantificar d’acord amb les estadístiques oficials elaborades i publicades pel Departament competent en matèria agrària i desenvolupament
rural.
23.2. Igualment es considera com a parcel·la agrícola i ramadera en desús aquella
en que es donin una o més de les circumstàncies següents:
a) Parcel·les que tinguin sòls en procés de degradació i sense aplicació de mesures correctores. Es considera que pel manteniment d’una parcel·la agrícola i ramadera en condicions s’han de complir, com a mínim, els criteris de la condicionalitat o
alternativament, el de bones pràctiques agràries.
b) Parcel·les que tinguin sòls on les males pràctiques agràries o usos inconvenients posin en perill collites veïnes, l’aprofitament de les parcel·les confrontants o
el medi natural.
c) Parcel·les que tinguin sòls que romanguin sense activitat agrícola i ramadera
durant tres anys consecutius, llevat que agronòmicament o mediambientalment es
possibiliti o concorrin altres causes justificades.
d) Parcel·les en les quals no s’hagin desenvolupat activitats d’explotació o conservació, en un període d’almenys cinc anys, i sense causa justificada.
23.3. En els espais declarats com a espais naturals protegits, les parcel·les que es
demostri que es destinin a usos ambientals i que disposin d’un pla de gestió específic
poden no han de ser declarades com a parcel·les agràries en desús encara que compleixin les condicions assenyalades en els apartats 1, 2 i 3 d’aquest article.
23.4. La concreció de les consideracions objectives per a la determinació d’una
parcel·la com a parcel·la agrícola i ramadera en desús serà realitzat per reglament, en
consonància amb allò previst a l’article 25.1.
Article 24. Inventari de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

Per tal de preservar la capacitat productiva del sector agrari, el departament
competent en matèria agrària i desenvolupament rural, en col·laboració amb l’administració local i les Organitzacions Professionals Agràries més representatives i la
representació del món cooperatiu agrari, identificarà les zones on sigui probable que
hi hagi parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, amb l’objectiu de tenir un inventari
de les mateixes i poder programar les actuacions a portar a terme.
Article 25. Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

25.1. Es crearà un registre a partir de les parcel·les que formin part de l’inventari
al que es refereix l’article 24 i que s’hagin declarat com a parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, que passaran a estar sota la tutela del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural. Aquest Registre estarà sota la responsabilitat
del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural.
El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural crearà
mecanismes d’intermediació per tal d’afavorir la continuïtat de l’activitat agrària en
aquelles parcel·les que deixin de ser explotades pel seu titular. En aquest sentit, l’esmentat registre impulsarà fórmules de cessió de l’ús de parcel·les agrícoles i rama3.01.02. Proposicions de llei
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deres en desús, podent promoure el seu lloguer, salvaguardant el dret de propietat, i
permetent l’obtenció de rendes.
El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural promourà l’aprovació en el termini d’un any d’un reglament que regularà el funcionament
d’aquest registre.
25.2. Les parcel·les identificades com a parcel·les en desús, de les quals no es
pugui identificar el titular, quedaran sota administració del registre de terres, que
podrà signar contractes d’arrendament i de cessió. En el cas que s’identifiqui el propietari, podrà recuperar la gestió de la parcel·la en les següents condicions:
a) Si no hi ha contracte de lloguer, al mateix moment. El propietari podrà decidir
si la posa a disposició del registre o bé si la posa en producció ell mateix.
b) Si hi ha contracte de lloguer, quan aquest finalitzi. Si el propietari vol cancel·
lar el contracte de lloguer, haurà d’indemnitzar el llogater per l’import de les inversions que hagi realitzat a la parcel·la.
25.3. El registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús tindrà les següents
funcions:
a) Establir un registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, diferenciant
les que estiguin en disposició de ser arrendades de les que no i de les que estiguin en
tràmit d’inscripció al registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús.
b) Establir la renda de lloguer anual per cada una de les parcel·les agrícoles i ramaderes en desús que estiguin en disposició de ser arrendades, valoració que s’ajustarà al que estableixi la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de valoracions.
c) Recollir les sol·licituds de finques agrícoles i ramaderes dels interessats.
d) Adjudicar les parcel·les als sol·licitants, a través de l’establiment d’un contracte
de lloguer entre el propietari de la parcel·la i el sol·licitant, a partir d’una convocatòria pública per concurrència competitiva.
e) Establir les condicions que hauran de complir els interessats per accedir a
les finques seran fixades per reglament. El reglament regulador i les bases de cada
convocatòria prioritzaran l’adjudicació dels contractes als interessats que reuneixin
algun o diversos dels criteris següents:
i. Joves.
ii. Dones.
iii. Persones amb formació reglada en qualsevol àmbit de l’agricultura o la ramadera.
iv. Persones físiques o jurídiques que tinguin com objecte social l’explotació
agrària de la terra i que tinguin la qualificació de prioritàries.
v. Que ja treballin parcel·les a la mínima distància possible de la parcel·la objecte
de la sol·licitud.
f) Fer seguiment del compliment de les clàusules establertes en el contracte de
lloguer.
25.4. El departament competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural vetllarà per la incorporació al Registre d’aquelles parcel·les de titularitat pública
que es trobin en desús.
25.5. El Registre tindrà en compte i establirà mecanismes de relació pertinents
amb les iniciatives que l’administració local hagi posat en funcionament amb aquest
mateix objectiu.
Article 26. Recuperació d’una parcel·la

Quan un propietari que tingui una parcel·la en lloguer al registre vulgui recuperar la possibilitat de treballar-la, podrà fer-ho en les següents condicions:
a) Si no hi ha contracte de lloguer, al mateix moment, amb el compromís de posar-la en producció.
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b) Si hi ha contracte de lloguer, quan aquest finalitzi. Si el propietari vol cancel·
lar el contracte de lloguer, haurà d’indemnitzar el llogater per l’import de les inversions que hagi realitzat a la parcel·la.
Article 27. Declaració de parcel·la agrària en desús

27.1. Poden comunicar la presumpta existència d’una parcel·la agrària en desús
les persones físiques que siguin agricultors professionals, a títol individual o a través
de les organitzacions professionals més representatives, les cooperatives agràries,
les persones jurídiques que tinguin com objecte social l’explotació agrària de la terra
i les persones membres de col·legis professionals relacionats amb l’activitat agrària,
que ho faran al departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural
a les seus dels serveis territorials o a través de la xarxa d’oficines comarcals.
27.2. S’iniciarà igualment un procediment d’ofici quan s’apreciï, per part del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural, la concurrència,
en la parcel·la de què es tracti, de les circumstàncies descrites en l’article 23.
27.3. Des l’inici del procediment de la declaració de parcel·la agrària en desús
el departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural, promourà
el contacte amb la propietat de la parcel·la per esbrinar quines son les causes de la
manca d’activitat agrària a la parcel·la. I apercebrà al titular de les conseqüències del
manteniment d’aquesta situació.
Article 28. Efectes de la declaració com a parcel·la agrària en desús

28.1. La declaració de parcel·la agrària en desús es produirà mitjançant resolució
dictada pel director general competent en matèria de desenvolupament rural amb
fonament en un informe tècnic emès pels serveis del mateix departament. Abans de
dictar la resolució de declaració de parcel·la agrària en desús, s’ha de donar audiència al titular o titulars de la parcel·la afectada i s’ha d’obrir un període d’informació
pública de l’expedient per un termini de vint dies. Contra la resolució que declari la
parcel·la agrària en desús es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller competent en matèria agrària i desenvolupament rural.
28.2. Quan una parcel·la s’hagi declarat com a parcel·la agrària en desús passarà
a formar part, de manera provisional, del registre de parcel·les agràries en desús, fet
que es comunicarà a la propietat i al titular de l’explotació agrària, si s’escau.
28.3. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural realitzarà un seguiment de la utilització de les parcel·les declarades com a parcel·les
agràries en desús.
28.4. Transcorreguts 3 mesos des de la declaració de parcel·la agrària en desús,
si es mantenen les circumstàncies que van motivar la declaració, es considera incomplerta la funció social de l’ús de la terra, per la seva infrautilització, la parcel·la
passarà a formar part, de manera definitiva del registre de parcel·les agràries en desús, moment en què l’administració podrà començar a tramitar l’arrendament de la
mateixa.
28.5. L’arrendament forçós que s’estableixi es regeix per la legislació catalana en
matèria d’arrendaments rústics.
28.6. La durada de l’arrendament és l’establerta per a cada tipologia de contracte
en la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu
a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer,
quart i cinquè.
Disposició transitòria

Les prescripcions contingudes en el Títol segon d’aquesta Llei tindran efectes
des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
l’aprovació definitiva del Pla territorial agrari de Catalunya o dels plans territorials
agraris específics que corresponguin.
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Disposició final

El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Palau del Parlament, 10 de juliol de 2018
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisenda Alamany Gutiérrez, GP CatECP; portaveus.
Irene Fornós Curto, GP ERC; Imma Gallardo Barceló, GP JxCat; Òscar Ordeig i
Molist, GP PSC-Units; Yolanda López Fernández, CatECP; portaveus a la CARPA

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la immobilització del vaixell de Proactiva
Open Arms per les autoritats italianes
250-00099/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8482 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 10.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8482)

Esmena 1
GP Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a mantenir fórmules de col·laboració adients i permanents amb organitzacions catalanes que desenvolupen aquest
tipus de tasca humanitària.
Esmena 2
GP Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3

3. Demana al Govern de la Generalitat que faci gestions davant el Govern d’Espanya per tal que aquest, en les relacions que manté amb la Unió Europea i amb el
Govern d’Itàlia, vetlli per la defensa de l’activitat que duen a terme organitzacions
humanitàries de rescat al Mediterrani, com és el cas de l’ONG Proactiva Open Arms.
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Proposta de resolució sobre la repressió de les protestes pel trasllat
a Jerusalem de l’ambaixada dels Estats Units d’Amèrica a Israel
250-00180/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8481 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 10.07.2018
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ I GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 8481)

Esmena 1
GP Republicà, Junts per Catalunya (1)
De modificació i supressió

1. Condemna la violenta repressió duta a terme pels cossos de seguretat i l’Exèrcit d’Israel violència exercida contra les manifestacions de protesta celebrades contra la decisió adoptada pels EEUU amb relació a la seu de la seva representació diplomàtica a Israel, consistent en traslladar l’ambaixada des de la capital israeliana,
Tel Aviv, a la ciutat de Jerusalem, i com a resultat de la qual han mort 59 persones i
més de 2.000 han resultat ferides.
Esmena 2
GP Republicà, Junts per Catalunya (2)
De modificació i supressió

2. Constata la necessitat de l’establiment d’una investigació independent i amb
participació de la comunitat internacional sobre les possibles vulneracions de drets
humans en l’actuació de la força pública i l’Exèrcit d’Israel durant les anomenades Marxes del Retorn i durant les protestes contra el trasllat de l’ambaixada dels
EEUU a Jerusalem, i lamenta l’obstrucció de l’esborrany de resolució del Consell
de Seguretat de les Nacions Unides que reclamava una investigació independent i
transparent respecte als fets ocorreguts durant les manifestacions contra el trasllat
de l’ambaixada dels EEUU, per part de la representació d’aquest darrer Estat demana que es respecti el consens internacional sobre l’estatus de Jerusalem recollit, entre altres, per la Resolució 478 (1980) del Consell de Seguretat de Nacions Unides.
Esmena 3
GP Republicà, GP Republicà (3)
De modificació i supressió

3. Referma el seu compromís amb l’establiment d’una pau justa i duradora a
la regió, que passa indefectiblement pel final del bloqueig a la Franja de Gaza, pel
desmantellament del Mur de separació, pel reconeixement del dret al retorn de les
persones refugiades palestines, i per la fi de la ocupació israeliana dels territoris
palestins compliment de les resolucions aprovades per les Nacions Unides sobre les
relacions entre Palestina i Israel.
Esmena 4
GP Republicà, GP Republicà (4)
De modificació i supressió

4. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que revisi, dins l’àmbit de les seves competències, eviti dur a terme totes aquelles polítiques que de
manera directa o indirecta puguin estar contribuint al manteniment d’una situació
d’ocupació que contravé el dret internacional i en el context de la qual es vulneren
sistemàticament els drets humans i el dret internacional humanitari contravenir el
dret internacional i contribuir a la vulneració sistemàtica dels drets humans i el
dret internacional humanitari. Així mateix, l’insta a fer les gestions necessàries davant del Govern d’Espanya per tal d’instar-lo a fer la mateixa revisió de polítiques,
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en especial pel que fa a l’autorització de vendes d’armament quina destinació final
pugui acabar sent l’ús contra població civil en vulneració del dret internacional humanitari.

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a tots els
alumnes
250-00212/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11250).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre la situació penitenciària de les persones
empresonades per la seva activitat política
250-00213/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 10868; 11251).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies de
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona
250-00214/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11252).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre l’obertura de la Residència del CAP
Horts de Miró, de Reus
250-00215/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 10869; 11253).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018
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Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els accidents a
la carretera amb ciclistes implicats
250-00216/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11254).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre el Complex Educatiu de Tarragona
250-00217/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11255).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes
amb trastorn de l’espectre autista
250-00218/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11256).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre el tractament a l’escola de les noves
formes d’esclavitud
250-00219/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11257).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018
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Proposta de resolució sobre la creació d’un grup interdepartamental
per a afrontar la problemàtica de la manca de graduació en ESO
250-00220/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11258).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre l’educació de 0 a 3 anys
250-00221/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11259).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre la redacció d’un projecte de llei de
governs locals
250-00222/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11260).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària
250-00223/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11261).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018
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Proposta de resolució sobre la judicialització de la política amb
relació a les llars d’infants
250-00224/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11262).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies de
P3 a Reus
250-00225/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11263).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un mapa digital de sòl
industrial i de serveis
250-00226/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11264).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre la dispensació d’aigua gratuïta en bars,
restaurants i equipaments públics
250-00227/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 10870; 11265).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018
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Proposta de resolució de suport al professorat de l’Institut El Palau,
de Sant Andreu de la Barca
250-00228/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 10871; 11266).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització i
l’extremisme violent que porten els joves al terrorisme
250-00229/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11267).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions catalanes
250-00230/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 10872; 11268).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma de
Gramenet
250-00231/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 10873; 11269).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018
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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
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 10874; 11270).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre l’alliberament de l’activista turc Taner Kiliç
250-00233/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 10875; 11271).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

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
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP JxCat (reg. 10876; 10905; 11272).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre la persecució dels defensors dels drets
humans a Turquia
250-00235/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 10877; 11273).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018
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Proposta de resolució sobre l’ocupació d’habitatges
250-00236/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP CatECP; GP JxCat (reg. 10878; 11203; 11274).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública
dels terrenys de l’Incasòl
250-00237/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CatECP; GP JxCat (reg. 11204; 11275).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

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
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11276).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

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
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 10879; 11277).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el tancament i la reobertura d’una línia
de P3 a l’Escola Sant Julià, de Sabadell
250-00241/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11278).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental
250-00242/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11279).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre les noves línies de secundària a l’Escola
Rafael Alberti, de Badalona
250-00243/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 10880; 11280).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre les mesures de classificació i protecció
de passos a nivell
250-00244/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11281).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018
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Proposta de resolució sobre la gestió i la planificació públiques de
l’acollida de temporers de la fruita
250-00245/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 10881; 11282).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre el garantiment de la llibertat de
pensament i d’expressió a les universitats
250-00247/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11283).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a
intoleràncies i al·lèrgies alimentàries
250-00248/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11284).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre la qualitat educativa a Salt
250-00249/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11285).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018
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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
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11286).
Pròrroga extraordinària: del 19.07.2018 al 06.09.2018, última.
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2018

Proposta de resolució sobre la creació d’un pacte català contra la
violència masclista
250-00293/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 9473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per
la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent:
Exposició de motius

La violència contra les dones constitueix una de les majors manifestacions de
desigualtat entre dones i homes. A més, és un fenomen que vulnera els drets més fonamental de les dones com la vida, la integritat física i psíquica, la salut, la dignitat
i la llibertat de les dones.
Segons l’informe sobre els 10 anys de la Llei del dret de les dones a eradicar la
violència masclista elaborat per l’Institut Català de les Dones, a Catalunya, el nombre mitjà de dones assassinades per violència masclista en l’àmbit de la parella en els
darrers deu anys, ha estat de 10 dones per any, de les quals, el 27% tenien denúncia
prèvia. A Catalunya, més del 26% de les dones han viscut violència masclista greu
al llarg de la seva vida, amb una especial incidència en dones joves. L’any 2017, 9
dones van estar assassinades a Catalunya. Un total de 8 dones l’any 2016, 7 el 2015,
14 el 2014, 4 el 2013, i 13 el 2012, segons dades extretes del Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya.
La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista va crear la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la
Violència Masclista, depenent de l’Institut Català de les Dones, com a òrgan específic de coordinació i assessorament institucionals en el compromís de fer efectiu el
dret de no-discriminació de les dones. Aquesta comissió té com a objectiu impulsar,
fer el seguiment i avaluar les actuacions sobre violència masclista que duu a terme
la Generalitat de Catalunya. Segons ha informat la Consellera de la Presidència
en la sessió parlamentària aquesta comissió va aprovar el pla estratègic, però aquesta
comissió no es convoca des de fa un any.
El 22 de desembre de 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció
82/XI sobre la violència de gènere on instava el Govern a crear el Pacte Català contra la Violència Masclista, que inclogui la violència exercida en l’àmbit de la parella,
les agressions sexuals al carrer, l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe o
per raó d’identitat sexual en l’àmbit laboral i educatiu, el tràfic amb finalitats d’ex3.10.25. Propostes de resolució

40

BOPC 130
19 de juliol de 2018

plotació sexual i laboral de les dones i les nenes, i tot tipus de formes de violència
masclista.
El 21 de juny de 2017, la Consellera de la Presidència va anunciar l’inici de la
tramitació d’un Pacte Nacional contra la violència masclista a Catalunya, però no
s’ha continuat treballant perquè la creació del pacte es faci efectiva.
És urgent que en un termini el més breu possible es materialitzi un pacte contra
la violència masclista a Catalunya que prioritzi aquells aspectes que sorgeixen com
a necessaris després de l’alarma social que ha provocat casos com el de La Manada,
que qüestionen la forma en què s’està abordant la lluita contra la violència de gènere.
La desigualtat envers les dones es manifesta en tots els àmbits de la nostra societat, des de l’etapa escolar, els mitjans de comunicació, la distribució de la riquesa
o els llocs de responsabilitat. La violència masclista és la manifestació més dura
d’aquesta desigualtat. És una violència que s’adreça a les dones només per ser-ho.
Davant d’aquest tipus de violència hem d’actuar i tenir un compromís ferm.
A Catalunya els darrers anys les polítiques adreçades a les dones han patit una
retallades pressupostàries que han dificultat la lluita contra la violència masclista. El
Govern de la Generalitat ha reduït un 31,59% els pressupost destinat a polítiques de
dones des de l’any 2010. A més ha afeblit la xarxa que dóna suport a les dones maltractades, amb retallades en els Serveis per a les dones víctimes (SIAD), els Serveis
d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) i els Serveis d’Acolliment
i Recuperació de la violència (SARVs) que han limitat l’ajuda psicològica a les dones
víctimes i les places d’acollida.
La violència masclista és una qüestió estructural, i tots els partits polítics i el
Govern de la Generalitat han de comprometre’s a elaborar un pacte que prioritzi la
lluita per eradicar-la.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Destinar una dotació pressupostària adequada per a lluitar contra la violència
de gènere a tots els nivells institucionals.
2. Convocar immediatament la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista amb urgència per donar compliment a la Moció
82/XI del Parlament de Catalunya, sobre la violència masclista per crear, abans de 6
mesos, el Pacte Català contra la Violència Masclista a Catalunya.
3. Incloure en el Pacte Català contra la Violència Masclista, entre d’altres, les
mesures següents:
En l’àmbit de l’educació:
– Potenciar la coeducació en el sistema educatiu, prevenint les violències masclistes en totes les etapes educatives i sensibilitzar sobre aquestes.
– Promoure campanyes de jocs no sexistes en els centres escolars i materials
educatius editats amb els criteris d’igualtat i no discriminació, garantint un llenguatge no sexista.
– Garantir la inclusió de continguts i activitats específiques, adaptats a cada tram
educatiu, sobre el significat de la igualtat d’oportunitats.
– Promoure la formació específica en gènere adreçada a la formació universitària
i els estudis de grau mitjà.
– Incloure la perspectiva de gènere en la formació del professorat d’educació primària, secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i idiomes.
En l’àmbit de la sensibilització i la prevenció:
– Promoure una adequada capacitació professional de les persones que intervenen al llarg del procés de detecció i atenció als casos de dones víctimes de violència
de gènere i els menors a càrrec, garantint la seva protecció.
3.10.25. Propostes de resolució
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– Realitzar una formació obligatòria específica en gènere per a les persones treballadores públiques.
– Reforçar les polítiques de sensibilització i prevenció en violència de gènere,
amb especial incidència en la població més jove i en la transmissió d’estereotips
sexistes a través dels mitjans de comunicació.
– Fer una avaluació anual per conèixer l’impacte general de les polítiques de gènere, realitzant un estudi amb perspectiva de gènere de les polítiques d’intervenció,
detecció, prevenció i sensibilització en violència de gènere.
En l’àmbit de l’atenció a les víctimes:
– Elaborar un procediment d’acompanyament personalitzat a les víctimes durant
tot el procés, assegurant que coneixen els seus drets i que no es sentin desprotegides.
– Dissenyar, des del Departament de Justícia, i amb l’assessorament explícit i
vinculant dels diversos col·lectius feministes experts en la lluita contra la violència
masclista, un pla de formació específic en matèria de violència masclista, obligatori
per al personal que depèn del Departament de Justícia amb la finalitat d’introduir-lo
en la identificació de les diferents formes de violència de gènere.
– Desenvolupar i aplicar el Conveni d’Istanbul, en compliment de les recomanacions de la Convenció per a l’eliminació de totes les formes de discriminació envers
les dones.
– Desenvolupar les Unitats de Valoració Forense integral (UVFI) recollides en la
llei 1/2004, el desplegament de les quals mandata el Pacte d’Estat sobre la Violència de Gènere en el termini de dos anys des de la seva aprovació, que va tenir lloc
el mes de setembre de 2017.
– Prioritzar l’adequació dels jutjats de violència contra la dona i els jutjats especialitzats amb dependències especials que impedeixin la confrontació entre la víctima i l’agressor i també per als infants.
– Facilitar i reforçar la recuperació integral de les víctimes de violències masclistes i de les seves famílies mitjançant atenció professional o ajudes.
– Reforçar i millorar l’atenció sanitària integral per a les víctimes i els menors a
càrrec, mitjançant l’establiment d’equips multidisciplinaris que tinguin com objectiu
l’assistència i prevenció de la violència contra les dones.
– Atès que la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista reconeix que la violència masclista es pot manifestar en el tràfic i
explotació sexual de dones i nenes,
• s’ha de reconèixer l’explotació sexual i el proxenetisme com una forma brutal
de submissió de les dones i una nova forma de violència masclista,
• s’han d’impulsar polítiques que garanteixin l’atenció, protecció i recuperació de
les dones i infants que han estat explotades sexualment.
En l’àmbit pressupostari:
– Augmentar els recursos i millorar la xarxa d’atenció a les dones i menors víctimes.
– Blindar els recursos materials, personals i econòmics, garantint l’augment de
la dotació pressupostària necessària per desenvolupar i implantar les mesures del
pacte.
– Realitzar una memòria econòmica i un calendari per l’aplicació de cada una de
les mesures del pacte.
En l’àmbit dels mitjans de comunicació:
– Obrir un diàleg amb els mitjans de comunicació i publicitaris amb la finalitat
de treballar contra els estereotips de gènere, demanant que elaborin programes i
emissions de missatges que contribueixin a l’educació en valors d’igualtat, especialment adreçats a adolescents i joves.
– Promoure una formació en gènere als professionals del mitjans de comunicació.
– Garantir un tractament adequat de la violència de gènere en els mitjans de comunicació.
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– Elaborar campanyes publicitàries enfocades a oferir pautes d’actuació a les víctimes, identificant les situacions de riscos que existeixen i posant el focus a l’agressor.
– Garantir que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) vetlli per al compliment de la legislació vigent en temes de violència masclista.
En l’àmbit de l’ocupació:
– Combatre la discriminació i l’assetjament sexuals i l’assetjament per raó de
sexe en l’àmbit laboral.
– Reforçar la col·laboració amb el teixit empresarial per implantar plans d’igualtat.
– Garantir una contractació pública responsable i fomentar la responsabilitats
social corporativa, amb empreses que disposen de plans d’igualtat, clàusules socials
per combatre la feminització de la pobresa i plans d’inserció sociolaboral de dones
víctimes.
– Fomentar la inserció sociolaboral de les dones víctimes, habilitant partides específiques per al foment del treball.
Palau del Parlament, 10 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les actuacions de prevenció en matèria
de consum durant la temporada estival amb relació al transport aeri
250-00294/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 9479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Laura Vílchez Sánchez, 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 resolución sobre actuaciones de prevención en materia de consumo durante la temporada estival
en relación al transporte aéreo, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Los pasados meses de julio y agosto de 2017, por segundo año consecutivo y
coincidiendo con la operación salida de la temporada de las vacaciones de verano,
el Aeropuerto de Barcelona-El Prat sufrió un colapso en los controles de seguridad
de los pasajeros tal que provocó que más de 1.000 de ellos perdieran sus vuelos.
El malestar de diferentes agentes que trabajan en el Aeropuerto de Barcelona, ya
sean controladores, aerolíneas o empresas que ofrecen servicios en dicha infraestructura, como el servicio de acceso al control de seguridad, hace que las administraciones deban adelantarse a garantizar el buen funcionamiento de los aeropuertos
catalanes, sobre todo, en la temporada de verano.
La inseguridad jurídica que se ha creado en Cataluña, debido al golpe a la democracia sufrido en septiembre de 2017, y la consiguiente reducción de demanda,
ha provocado que las aerolíneas que operan en El Prat hayan recurrido a ajustar los
precios para mantener la facturación, ajuste que ha provocado que efectivamente se
haya registrado un aumento de pasajeros que vuelan a Barcelona.
Esta circunstancia se suma a la falta de personal, que ha provocado numerosas
huelgas ya anunciadas de diferentes agentes que operan en el aeropuerto de Barcelona, que puede llegar a afectar a más del 40% de pasajeros que pasan por este aeropuerto, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2016.
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Por todo esto, este grupo parlamentario considera imprescindible que la Generalitat de Cataluña ejerza sus competencias en materia de mediación laboral y de
atención al consumidor para ayudar a conseguir la máxima garantía de los derechos
de los consumidores afectados, de los que es sabido que en su inmensa mayoría no
presenta las debidas reclamaciones.
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. Realizar en todos los aeropuertos de Cataluña una campaña informativa sobre
los derechos de los usuarios de las compañías aéreas que operan en estos, poniendo
en todo caso a disposición de dichos usuarios la Carta Europea sobre los Derechos
del Pasajero, asegurando su disponibilidad en inglés, francés, alemán y las tres lenguas oficiales de Cataluña.
2. Intensificar las actuaciones de dicha campaña informativa con carácter previo
al inicio de cada una de las temporadas de alta actividad de transporte aéreo como
la estival.
3. Incentivar la adecuada planificación por parte de los operadores de transportes
de pasajeros, en especial en lo relativo a eventos inevitables pero previsibles como
huelgas o inclemencias meteorológicas y, en general, supuestos de fuerza mayor,
a los efectos de evitar que la mayor actividad durante las temporadas de máximo
tránsito aéreo provoque incidencias y el consiguiente perjuicio a los derechos de los
usuarios.
4. Instar a la Agencia Catalana de Consumo a que recoja, en la información que
facilita a los usuarios relativa a los derechos del pasajero, la guía emitida por la Comisión Europea relativa a los derechos de los pasajeros en caso de retraso, overbooking o cancelación de vuelos.
5. Instar a la Agencia Catalana de Consumo para que requiera y asegure que
los operadores aéreos que realizan su actividad en Cataluña garanticen la disponibilidad de números de teléfonos gratuitos y formularios electrónicos a través de los
cuales los usuarios puedan realizar sus reclamaciones mediante vía telefónica o telemática de forma efectiva.
6. Instar a la Agencia Catalana de Consumo a habilitar puntos de atención e información al pasajero en las instalaciones de los diferentes aeropuertos catalanes,
con el objetivo de ayudar a estos a ejercer y defender sus derechos como consumidores en caso de conflictos con las compañías aéreas.
7. Instar a la Agencia Catalana de Consumo a realizar un informe específico relativo a la gestión de reclamaciones derivadas de las incidencias ocurridas en los aeropuertos, con especial énfasis en las soluciones dadas a los consumidores reclamantes, y a presentarlo en sede parlamentaria antes de la finalización del presente año.
Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la indústria dels videojocs
250-00295/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 9480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Laura Vílchez Sánchez, 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 resolución sobre la industria de los videojuegos, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Desde la revolución industrial del siglo xix se han ido desencadenando transformaciones importantes e históricas para la industria en materia de energía y comunicaciones. Los datos que publica DEVICAT (Associació de Desenvolupadors i
Editors de Videojocs a Catalunya) muestran que 650 millones de jugadores de todo
el mundo han comprado o descargado videojuegos producidos por empresas catalanas, y que el volumen de negocio acumulado en los últimos seis años alcanza ya la
cifra de 1.000 millones de euros. Con 120 empresas, Cataluña concentra el 40% del
total de la facturación del sector en España, con la ciudad de Barcelona funcionando
como polo de atracción para grandes y pequeñas empresas desarrolladoras.
Por ello, la Generalitat no debería dejar pasar la oportunidad de apostar por este
sector. Un sector ligado a la tecnología, la innovación y a la cultura con un enorme
potencial en muchos ámbitos.
Desde la educación a la sanidad, esta industria podría presentar avances y soluciones para la economía si las instituciones llevaran a cabo políticas industriales
enfocadas a la tecnología, la innovación y el desarrollo de estos sectores.
Cataluña tiene camino recorrido a nivel industrial, ofreciendo stands a empresas
catalanas en los congresos más importantes del sector, pero tiene aún mucho por recorrer en la introducción del videojuego en ámbitos donde resulta más desconocido
o tiene menos presencia.
En todo esto, el Institut Català de Finances debería tener un rol activo en la financiación de proyectos para las empresas desarrolladoras.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya a insta al Govern de la Generalitat a:
1. Constituir una mesa de trabajo de la Industria del Videojuego, de la que forme
parte una representación de los departamentos de Empresa y Conocimiento, Educación, Cultura, Sanidad y Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, el Institut Català
de Finances y una representación de las entidades más representativas del sector.
2. Convocar esta mesa de trabajo en un período máximo de seis meses a contar
desde la aprobación de esta propuesta de resolución.
Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la gestió de les condicions d’allotjament
dels treballadors temporers de Lleida
250-00296/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 9493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Javier Rivas Escamilla, diputado
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la gestión de las condiciones de alojamiento de los temporeros en Lérida, para
que sea sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La campaña de recolección agrícola es un pico poblacional de 3 meses que difícilmente puede ser asumido a la perfección con la actual estructura de servicios de
Lérida, estimándose que unos 25.000 trabajadores temporales se desplazan a diferentes pueblos y comarcas de esta zona durante el periodo de recolección.
El convenio de los trabajadores del campo fija la obligación de que el empresario
debe proporcionarles un alojamiento a los trabajadores si el empleado se desplaza
desde más de 75 km de su lugar de residencia y que los costes de alojamiento y manutención serán facilitados por el contratante y descontados de la nómina del trabajador; no pudiendo exceder de un 10% de su sueldo, descontando normalmente esta
cifra que va entre los 80 y 100 euros de la nómina mensual.
El sector de la fruta lleva años de severas dificultades por la estructura actual del
mercado y necesita de las reformas necesarias para su propia supervivencia.
El Ayuntamiento de Lérida dispone de programas para minimizar los efectos colaterales de la temporada frutícola, pero la magnitud de la demanda excede la oferta
municipal que, en colaboración con diversas ONGs, voluntarios y la fundación Jericó, desarrollan desde hace años.
La gran mayoría de los usuarios de estos servicios sociales municipales son extracomunitarios, que acuden al territorio en busca de trabajo, sin contratación en
origen y en muchos casos sin documentación en regla que les impi-de acceder a un
contrato de trabajo, lo que no obliga al empresario a facilitarles un alojamiento, a
diferencia de los que sí trabajan legalmente que en muchos casos, renuncian a los
alojamientos que se les ofrecen, bien porque consideran que el lugar no reúne condiciones o bien porque prefieren quedarse ellos con el dinero que el contratante les
descuenta del salario.
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. Que se establezca una mesa del sector con la participación de empre-sarios,
sindicatos, ayuntamientos de las zonas frutícolas y la Generalitat, con el objetivo de
analizar las problemáticas y proponer mejoras estructurales.
2. Que, siendo una problemática que excede del ámbito local, la Generali-tat abra
una línea de ayudas sociales, en colaboración con el resto de actores del territorio,
con el objetivo de mejorar el bienestar de estas personas.
Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’auditoria del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
250-00297/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 9494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Javier Rivas Escamilla, diputado
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución
sobre la auditoría en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Jordi Puigneró, Conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, el día
21 de junio de 2018, ha dado la orden de cancelar la auditoría en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) que fue encargada el pasado mes de noviembre, durante el periodo de intervención de la Generalitat por parte
del Gobierno de España, en virtud de la aplicación del artículo 155.
El Conseller ha argumentado la suspensión de la auditoría apelando a «la voluntad y obligación de este Govern de deshacerse del 155, también a nivel digital, parando cualquier ataque contra los sistemas de información de la Generalitat y trabajando para garantizar la defensa de los profesionales de la administración catalana
y de los derechos de los catalanes ante el asedio del Estado».
Las auditorías son un elemento habitual para empresas y administraciones con
el objeto de garantizar, mediante terceros su correcto funcionamiento, ayudando al
auditado a mejorar sus procesos. En muchos casos es un imperativo legal garantista
y siempre es un ejercicio de trasparencia y buenas prácticas para la administración.
En ningún caso una auditoría es una limitación o un ataque, se trata de un análisis riguroso de la situación, que se acaba reflejando en un informe y mejora la
transparencia.
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. Que continúe hasta su finalización la auditoría iniciada en noviembre de 2017
al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).
2. Que el informe emitido por los auditores a su finalización, sea trasladado a
todos los grupos parlamentarios en el plazo máximo de tres meses.
Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el compliment de les directrius de la
iniciativa per a l’accessibilitat web (WAI) en les pàgines web de la
Generalitat
250-00298/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 9495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Javier Rivas Escamilla, 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 cumplimiento de las directrices WAI (Web Accessibility Initiative) en las páginas web de la Generalitat de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió
de Polítiques Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Las actuales tecnologías de la información y su integración dentro de la gestión
pública han derivado en una potente herramienta de administración elec-trónica al
servicio del ciudadano. En esta evolución de la Administración no podemos dejar
atrás a nadie, especialmente sectores sensibles de la población como los ciudadanos
con limitaciones visuales.
La actual legislación contempla, mediante el Real Decreto 1494/2007, la obligación de las administraciones públicas y las empresas con financiación pú-blica a
adaptar sus webs en este objetivo.
Existen diferentes softwares específicos capaces de ir convirtiendo en fichero de
audio o para teclado braille los contenidos de la web, pero para que estos programas
funcionen adecuadamente es necesario el cumplimiento de los criterios establecidos
como estándar por el WAI (Web Accessibility Initiative), grupo de trabajo del W3C
(World Wide Web Consortium).
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. Actualizar todas las webs de los departamentos de la Generalitat a los estándares WAI, como mínimo en su nivel AA.
2. Considerar las pautas de accesibilidad de los perfiles de todos los de-partamentos de la Generalitat en las redes sociales.
Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’optimització i el suport a usuaris de
la plataforma de contractació pública de l’Administració Oberta de
Catalunya
250-00299/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 9496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Javier Rivas Escamilla, diputado
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu3.10.25. Propostes de resolució
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los 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución
sobre la optimización y el soporte a usuarios de la plataforma AOC, para que sea
sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

La plataforma https://contractaciopublica.gencat.cat responde y da servicio al
imperativo legal de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 que obliga a la
implantación de un portal para la contratación electrónica de todas las administraciones públicas, en un paso más en la transparencia y la igualdad de oportunidades
entre los licitadores.
Los procesos de concurso en la licitación pública suponen una importante in-versión de tiempo y recursos en la preparación de las ofertas y recopilación del resto de
documentación necesaria para poder licitar, asumiendo las empresas este trabajo y
riesgo con la esperanza de acabar siendo los adjudicatarios.
Las licitaciones por su naturaleza están sujetas a unos plazos de tiempo definidos, existiendo una comunicación bidireccional entre el licitador y la pla-taforma.
Todo este proceso habitualmente no acostumbra a funcionar a la perfección y habitualmente surgen diversos problemas (incompatibilidad con el navegador o la versión del mismo, requisitos de versiones de Java distintas a la instalada por el licitador, problemas con el caché, los applet de Java y las excepciones de seguridad en el
HTTPS, firma con Java, sobrecarga al acceder un número importante de licitadores
concurrentemente a la plataforma o la lentitud en la conexión desde el mundo rural
que provoca errores de time out.
Como en cualquier sistema de comunicación, las fases de emisión, trasmisión y
recepción están expuestas al fallo de cualquiera de los elementos que intervie-nen,
suponiendo un grave problema para los licitadores de difícil solución con el actual
soporte del AOC.
No existen teléfonos de soporte en el portal, existiendo solo un formulario donde dirigir preguntas para la resolución de las incidencias, que habitual-mente tardan
más de 48 horas en responder, lo que puede provocar quedar fuera de los plazos de
licitación, con respuestas protocolarizadas y la mínima intervención humana.
Adjuntamos un ejemplo de respuesta dada a un licitador con problemas en la plataforma el pasado 24 de junio de 2018.
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Aunque la explicación y soluciones aportadas resultan ciertamente complica-das,
se presupone un cierto nivel de conocimiento informático por parte de las empresas
pero se está respondiendo de manera errónea que imposibilita la solución y confunde a los usuarios, solicitando la búsqueda de un fichero XML cuando en este proceso la propia plataforma no lo genera, lo que genera para su firma es un fichero PDF.
La respuesta adecuada era, según días después recoge la propia web del AOC
en el apartado «Estat del Servei», que el error no era problema del usuario sino del
servicio.

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. Que se reduzcan los tiempos de respuesta a las incidencias generadas en la
plataforma AOC.
2. Que se optimicen las respuestas con el objetivo de facilitar soluciones a los licitadores, con mayor intervención humana cualificada, en busca de soluciones reales
y no con respuestas destinadas a cubrir expedientes esta-dísticos.
3. Que se optimicen las respuestas a un lenguaje lo más coloquial posible del soporte de la plataforma AOC.
4. Que se estudie en este momento inicial de novedad para los usuarios y de depuración de la propia plataforma AOC, la implementación de un Call Center de respuesta humana vía telefónica con soporte remoto.
Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’actualització de la guia de prestacions
i serveis a les famílies
250-00300/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 9904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per
a l’actualització de la guia de prestacions i serveis a les famílies, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text
següent:
Exposició de motius

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té com a objectiu principal
donar suport a totes les famílies oferint acompanyament, formació i informació.
Un dels elements més importants pel que té a veure amb els serveis i les prestacions dirigides a les famílies es recullen a la Guia de Prestacions i Serveis a les
Famílies, que publica el propi Departament a través de la seva plana web. Es tracta
d’una eina que només és efectiva quan està actualitzada, però la que els ciutadans i
3.10.25. Propostes de resolució
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ciutadanes poden consultar ara mateix és la que es va publicar l’any 2017, amb continguts, recursos i prestacions desfasades.
Entre aquestes es troben, per exemple, prestacions en relació a facilitar la conciliació del temps de la vida familiar i laboral, desgravacions fiscals, beneficis en les
taxes públiques, ajuts socials i tota la resta de prestacions que poden ajudar a millorar les condicions de vida de les famílies a Catalunya.
Atès que ens trobem a pocs mesos de l’acabament de l’any, no publicar la nova
guia amb celeritat podria menystenir els drets dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya a accedir a aquestes prestacions i serveis durant l’any 2018.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Publicar, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, la Guia de Prestacions i Serveis a les Famílies de l’any 2018.
2. Publicar, durant el mes de gener, la Guia de Prestacions i Serveis a les Famílies que correspongui a l’any en curs.
Palau del Parlament, 9 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSCUnits

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets dels ciutadans
atesos als centres d’urgències d’atenció primària
250-00301/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 9905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre la garantia dels drets dels ciutadans atesos als Centres d’Urgències d’Atenció
Primària (CUAP), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb
el text següent:
Exposició de motius

L’any 2016 es van atendre 7 milions de visites als serveis d’urgències. El 49,4%
del total van ser als hospitals, el 15% als CUAP, el 22,4% a la resta de dispositius
d’atenció primària que fan atenció continuada i el SEM el 13,2%.
El PLANUC presentat l’abril de l’any 2017, posa especial èmfasi en posar al pacient al centre del sistema sanitari català i estableix a l’Eix 2: l’atenció primària i
a la comunitat com a primer nivell d’atenció, un seguit de criteris d’ordenació dels
dispositius d’atenció urgent i continuada de l’àmbit de l’atenció primària (Acció 4),
destaquem:
• Orientar la prestació de serveis d’atenció urgent i continuada a Catalunya cap
a un nou model, més resolutiu, més centrat en el pacient i basat en el servei sanitari
que rep el ciutadà (més que en les estructures i dispositius).
• Ordenar els dispositius d’atenció urgent i continuada del territori en base a criteris de població de referència, activitat, accessibilitat i nivell socioeconòmic (indicador sintètic socioeconòmic).
• Crear una xarxa de CUAP als nuclis urbans amb alta densitat de població.
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Per altra banda, a l’Acció 5 del PLANUC està centrada en la millora de l’accessibilitat al medicament dels pacients que reben atenció domiciliària urgent.
Del dit anteriorment se’n desprèn el paper rellevant dels CUAP’s en l’atenció urgent i hem de constatar que son centres de salut amb una alta capacitat de resolució
i molt ben valorats pels pacients.
És motiu de preocupació un seguit de fets dels que hem tingut coneixement que
es produïen al CUAP’s relacionats amb el dret a la informació dels pacients i l’accés
a la receptes. Això és que alguns CUAP’s no lliuren l’informe de visita als pacients
si aquest no el sol·licita de marera explicita.
Per altra banda, després de la vista, als pacients, si és necessari se’ls prescriuen
medicaments i s’entrega la pauta de medicació, però en alguns casos no es lliura la
recepta; és més quan es sol·licita aquesta, és denegada sota l’argument que en un
CUAP no els correspon, tot i que des del CUAP, el facultatiu ha tingut accés a la
recepta electrònica dels pacients. Cal dir que els casos dels pacients dels que tenim
coneixement tenen targeta sanitària dels del seu naixement al nostre país.
L’argument és que el pacient té un metge de capçalera a un altre municipi o regió sanitària. Això vol dir que el Govern estableix que és el metge de Primària qui
ha de fer la recepta, quan els centres hospitalaris sí que entreguen, si és el cas, la
recepta electrònica.
La recepta que recull el Pla de Medicació, és vàlida a tot el territori, independentment d’on estigui adscrit territorialment el pacient.
Si no hi ha un problema tècnic informàtic de connexió al SIRE, qualsevol centre
sanitari de Catalunya, tant sigui de l’ICS o de la xarxa concertada, pot i ha de fer la
recepta electrònica.
Sembla que el problema només es produeix en els CUAP’s, tot i que és un dispositiu de l’ICS amb e-cap normal.
Amb posterioritat el metge de primària pot assumir o no la medicació. Segons el
seu criteri, però, el professional del CUAP té l’obligació de prescriure la medicació
indicada en recepta electrònica, ja que està atenent un problema de salut presumptament greu.
Finalment hem de remarcar que l’existència de mancances relacionades amb els
tràmits i procediments no son atribuïbles als facultatius ni als CUAP’s sinó a l’acció,
o millor dit, a la inacció del CatSalut.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir el dret a la informació de tots els pacients que són atesos als CUAP’s
amb l’entrega d’ofici de l’informe mèdic sobre el diagnòstic i la prescripció de medicació si és el cas.
2. Garantir el dret de tots els pacients atesos als CUAP’s q rebre la recepta de la
medicació prescrita pel facultatiu del centre de salut.
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut
Voltrera, d’Abrera
250-00302/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 9910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre la posada en marxa de les obres d’ampliació de l’IES Voltrera d’Abrera, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:
Exposició de motius

L’institut Voltrera d’Abrera va néixer l’any 1992 i l’any 1995 es va convertir en Institut d’Ensenyament Secundari. Actualment el centre compta amb cinc línies d’ESO i
dues de Batxillerat, que acull bàsicament els alumnes de la localitat d’Abrera.
El municipi d’Abrera ha anat creixent els darrers anys i ha passat d’una a tres escoles, però només compta amb un institut que s’ha quedat petit. L’any 2017 a Abrera
hi havia 2.339 infants entre 0 i 14 anys.
L’actual institut no és suficient per donar resposta a l’elevat nombre d’estudiants
que cursen els seus estudis de secundària en aquesta població, i per això s’estava treballant per l’ampliació del centre. Aquestes obres es troben paralitzades per la falta
de previsió d’inversió per part del Govern de la Generalitat per la implementació de
les obres de construcció i posterior posada en marxa.
Actualment hi ha més de 300 infants en barracons a l’IES d’Abrera, els quals
estan cursant primer d’ESO i Batxillerat, en una segona seu allunyada del equipament oficial. A més, dins del pati de l’edifici principal també n’hi ha més barracons.
Aquest centre és l’únic Institut que hi ha al municipi i degut a l’increment de la població, pateix una manca d’espais. Tal i com es contemplen en les futures llicències
d’habitatge, la població d’Abrera creixerà de forma gradual més d’un 10%.
L’ampliació de l’IES Voltrera d’Abrera ha de donar resposta a les necessites actuals i futures vers els reptes formatius i les necessitats del gran àmbit empresarial
que envolta al municipi d’Abrera.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a signar un conveni
de retorn, de la forma més urgent possible, amb l’Ajuntament d’Abrera per reconèixer el deute contret amb l’Ajuntament perquè aquest elabori la redacció i l’execució
de les obres d’ampliació de l’IES Voltrera d’Abrera, per donar resposta a les necessitats reals del municipi d’Abrera.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’atenció a la dependència residencial a
l’Hospitalet de Llobregat
250-00303/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 10249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Noemí de la Calle Sifré, 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 resolución sobre la atención a la dependencia residencial en l’Hospitalet de Llobregat,
para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, con
el siguiente texto:
Exposición de motivos

Uno de los grandes retos de nuestra sociedad a día de hoy es dar respuesta al
progresivo envejecimiento de la población, lo que obliga a desarrollar políticas para
ofrecer, entre otros, los servicios adecuados para dar respuesta a las crecientes necesidades sociales en atención residencial para personas mayores en situación de
dependencia.
El municipio de l’Hospitalet de Llobregat, el segundo de mayor población de Cataluña con 257.349 habitantes, presenta una tasa de población mayor de 65 años del
20,5%, superior a la tasa catalana del 18,83%, según datos del IDESCAT. Si tomamos como referencia los datos facilitados al Grupo Parlamentario de Ciudadanos
por el Departament d’Afers Socials i Famílies en fecha de 8 de abril de 2017, en relación a las plazas de residencia y centros de día de personas mayores, con un total
de 923 plazas, la ratio para el municipio de l’Hospitalet es de 1,75 plazas por cada
100 personas mayores de 65 años, muy por debajo de la mitad de la media catalana,
fijada en 4,4 según el Informe sobre Envejecimiento en red del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de febrero de 2018.
Ante esta circunstancia, los grupos que componen el Pleno Municipal de l’Hospitalet han mostrado un amplio consenso político para destinar suelo o edificios públicos municipales a la construcción de nuevas residencias públicas o en régimen de
concierto para la tercera edad, como demuestra el abrumador respaldo a la Moción
32 U09/2326, para aumentar la ratio de plazas para personas mayores en l’Hospitalet, aprobada en el Pleno Municipal de 28 de noviembre de 2017.
Las carencias específicas de la población de l’Hospitalet redundan en la grave
situación en la que se encuentra la atención a la dependencia en Cataluña, liderando
la deshonrosa clasificación de desatención en toda España con el 37,1%, muestra clara de la necesidad de aumentar de forma sensible la inversión en el sector.
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. Aumentar el número de plazas residenciales públicas o en régimen de concierto para la tercera edad, centros de día y viviendas tuteladas, el número y cantidades
de las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV), actualizar las ratios de personal y mejora de los módulos económicos y garantizar las mejoras laborales de los
profesionales del sector.
2. Adecuar la oferta de los diferentes recursos de atención a la dependencia en
el municipio de l’Hospitalet de Llobregat a la ratio media de Cataluña en el periodo
máximo de 4 años.
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3. Firmar los convenios necesarios con el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat para la cesión de solares y/o equipamientos de titularidad municipal para la
construcción de nuevas residencias públicas o en régimen de concierto.
4. Partiendo de un estudio detallado de la oferta actual, diseñar un mapa completo de los recursos de atención a la dependencia en l’Hospitalet de Llobregat, desarrollando un plan para completar las carencias que se detecten y calendarizando
su entrada en funcionamiento en el menor tiempo posible.
Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre
l’espionatge a periodistes i polítics pel Govern
252-00013/12
PRESENTACIÓ: GP CS, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP PPC
Reg. 8598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.3
del Reglament del Parlament, sol·liciten a la Mesa del Parlament acordi necessària i
obligatòriament la creació d’una comissió d’investigació sobre l’espionatge a periodistes i polítics per part del Govern de la Generalitat.
Exposició de motius

Segons les informacions aparegudes a la premsa, el Cos de Mossos d’Esquadra
va destinar efectius a fer seguiments, intercepció de comunicacions (orals, telefòniques i informàtiques) i escoltes, de manera sistemàtica i prolongada, a polítics i
periodistes no afins amb el procés amb intenció de conèixer les seves relacions i moviments. Existeixen també indicis que organismes públics com el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el CESICAT haurien adquirit
i facilitat la tecnologia necessària per dur-los a terme.
El passat 26 d’octubre diverses furgonetes dels Mossos d’Esquadra van ser interceptades per funcionaris del Cos Nacional de Policia quan es dirigien a destruir
documentació compromesa a una incineradora. De l’anàlisi d’aquesta documentació realitzada a posteriori per part del Cos Nacional de Policia i els òrgans judicials
competents, es dedueix que conté informacions concretes i detallades d’aquestes
activitats.
La gravetat d’aquests fets, pels quals ja s’han interposat querelles judicials, i del
constant degoteig d’informacions sobre aquestes pràctiques i el contingut de les caixes de documentació interceptades fa necessària la creació d’una comissió d’investigació, que permeti escatir l’abast i les conseqüències d’aquests fets.
Per això, els grups parlamentaris sotasignats insten la creació d’una comissió
d’investigació que hauria de dedicar els seus treballs a esclarir els fets esmentats anteriorment i a depurar les responsabilitats de tot tipus a què hagin pogut donar lloc.
Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució següent:
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Proposta de resolució

a) Crear una comissió d’investigació sobre l’espionatge polític i les activitats de
seguiment d’algunes unitats del Cos de Mossos d’Esquadra a determinats dirigents
polítics, sindicals i socials, a periodistes i a altres cossos de seguretat i informació
de l’Estat.
b) La comissió d’investigació tindrà per finalitat i abast tot allò relacionat amb
aquests fets, a través de l’anàlisi i investigació de:
a. Les activitats de les unitats d’informació del Cos de Mossos d’Esquadra, el
CTTI i el CESICAT.
b. Les informacions aparegudes a la premsa.
c. Les informacions que se sol·liciten als òrgans administratius i polítics competents.
d. Els testimonis dels compareixents que s’hi recullin, entre els quals han de figurar els responsables polítics que van donar aquestes ordres.
c) Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són:
a. Determinar els casos concrets en què polítics, sindicalistes, periodistes i altres
cossos de seguretat i informació de l’Estat van ser sotmesos a espionatge polític i a
seguiment de les seves activitats.
b. Establir la identitat de les persones responsables de la comissió d’aquests fets
i analitzar les possibles responsabilitats en què hagin pogut incórrer.
c. Esclarir els fets objecte d’estudi, a través de l’obtenció d’informació rellevant i
de la substanciació de compareixences tant dels responsables polítics i administratius que suposadament van idear i ordenar la realització d’aquests seguiments, com
d’aquelles persones que hagin tingut coneixement d’aquests fets.
d. Analitzar l’actuació del Departament d’Interior, Cos de Mossos d’Esquadra,
Departament de la Presidència, CTTI, CESICAT i qualssevol altres organismes públics implicats per valorar si el seu funcionament ha estat correcte i si s’han posat en
marxa els mecanismes interns de detecció de comportaments contraris a les seves
normatives sectorials i de funcionament intern aplicables i, en cas de concloure que
aquests no van funcionar adientment, valorar en conseqüència quines reformes cal
aplicar per evitar que puguin tornar a succeir fets similars en el futur.
e. Descripció i documentació de l’organigrama, nivells de decisió i activitats de
les unitats i àrees que composen la Comissaria General d’Informació.
f. Descripció i documentació de les relacions entre les unitats i àrees de la Comissaria General d’Informació, d’una banda, i el CTTI i el CESICAT, de l’altra.
g. Anàlisi de la documentació relativa a aquests presumptes fets que conformava la documentació de les caixes interceptades a la porta de la incineradora de Sant
Adrià de Besòs.
h. Descripció i documentació de les tasques d’informació i seguiments dirigides
presumiblement a dirigents polítics i socials.
i. Contractes externs a empreses de seguretat o mecanismes externs d’informació.
j. Investigació de possibles col·laboracions amb el CTTI i el CESICAT per procedir als presumptes seguiments i escoltes il·legals.
k. Investigació de possibles llistats o fitxers de caràcter personal existents en poder del Cos de Mossos d’Esquadra i concretament de la Comissaria General d’Informació, que s’hagin pogut elaborar fruit dels presumptes seguiments i escoltes
il·legals.
d) La comissió d’investigació podrà, tal com estableix l’article 67.2 del Reglament del Parlament, incorporar especialistes, amb veu i sense vot, per a tasques
d’assessorament tècnic en un nombre no superior al de diputats membres de la comissió.
e) En compliment d’allò que disposa l’article 67.1 in fine del Reglament del Parlament, els continguts bàsics del pla de treball hauran d’incloure necessàriament la
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compareixença de les autoritats següents, les quals podran ser complementades amb
l’assessorament tècnic a què fa esment l’apartat anterior:
a. Màxims responsables del Departament d’Interior entre 2011 i 2017.
b. Directors Generals de la Policia entre 2011 i 2017.
c. Majors del Mossos d’Esquadra entre 2011 i 2017.
d. Màxims responsables de la Comissaria General d’Informació, de la Comissaria General de Recursos Operatius i de la Divisió d’Afers Interns entre 2011 i 2017.
e. Màxims responsables del Departament de la Presidència entre 2011 i 2017 en
l’àmbit de les telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital.
f. Directors del CTTI entre 2011 i 2017.
g. Directors del CESICAT entre 2011 i 2017.
Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisenda Alamany Gutiérrez, GP CatECP; portaveus. Xavier García Albiol, representant
SP PPC

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre
l’adjudicació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat
252-00014/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 9474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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’adjudicació del servei d’abastament d’aigua en
alta Ter-Llobregat i les conseqüències de la ratificació de la sentència del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya, de 22 de juny de 2015.
Exposició de motius

El passat mes de febrer la sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem
va desestimar el recurs de cassació interposat per la Generalitat de Catalunya i va
confirmar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 22 de juny
de 2015, que anul·lava l’acord d’adjudicació del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat.
El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha
re-conegut que la reversió del contracte de concessió tindrà un cost directe estimat
d’uns 300 milions d’euros, si bé la quantitat exacta està pendent de determinar. Res
no s’ha aclarit en relació als impostos abonats que s’haurien de retornar, ni als 995
milions d’euros que el 2012 es van apuntar als pressupostos de la Generalitat com
a ingrés atípic i que després de la reversió del contracte s’haurien de descomptar.
El cost per a la ciutadania serà enorme, però el més greu és que la Generalitat
va rebre nombrosos advertiments dels òrgans de control i tots ells van ser desoïts.
Per aquests motius, el grup sotasignat presenta la proposta de resolució següent:
Proposta de resolució

a) Crear una comissió d’investigació sobre l’adjudicació del servei d’abastament
d’aigua en alta Ter-Llobregat i sobre les conseqüències de la ratificació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 22 de juny de 2015 que anul·la
aquesta adjudicació.
b) La comissió d’investigació tindrà per finalitat i abast depurar les responsabilitats polítiques oportunes per les conseqüències de la sentència que anul·la l’acord
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d’adjudicació del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat i impulsar reformes per evitar que una situació com aquesta es repeteixi en
el futur.
c) El contingut bàsic de la comissió d’investigació serà l’obtenció d’informació
rellevant i la substanciació de compareixences tant dels respon-sables polítics i administratius que van participar en la tramitació, com d’aquelles persones que puguin
contribuir a esclarir els fets objecte d’estudi, a través de l’anàlisi i investigació com
a mínim de:
a. Les motivacions dels departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Empresa i
Coneixement i de qualssevol altres organismes públics implicats que justifiquin la
decisió de licitació d’aquest contracte.
b. La decisió de la Generalitat de Catalunya de continuar amb la formalització
del contracte després de la investigació oberta per l’Organisme Administratiu de
Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) i la suspensió automàtica sobre el
procediment que l’inici d’aquesta investigació va comportar.
c. Els detalls de les circumstàncies en què es va produir la decisió de la OARCC
d’aixecar la suspensió automàtica de l’expedient de contractació pocs dies abans de
la signatura del contracte, i de dictar la Resolució corresponent just un dia després
de la signatura del mateix.
d. La decisió de la Generalitat de Catalunya de no paralitzar el contracte quan va
rebre la Resolució, exactament un dia després de l’inici de la nova gestió, moment
en què hauria estat molt senzilla de revertir.
e. Els motius que van portar als departaments de Territori i Sostenibilitat i
d’Economia i Coneixement a emetre la Resolució Interpretativa de data 5 de juliol
de 2013, que establia que en cas d’haver-se d’executar la resolució de l’OARCC li
seria d’aplicació a aquest supòsit els efectes que el Plec preveu per als casos d’extinció de la relació contractual per resolució del contracte, i l’anàlisi de si aquesta sobregarantia no seria contrària a una bona gestió dels interessos públics.
f. Qualsevol altra decisió rellevant per a l’adjudicació del contracte i la seva continuïtat en el temps tot i les resolucions en contra.
g. Els efectes que la sentència definitiva tindran sobre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sobre la prestació del servei i sobre el preu de l’aigua, entre
d’altres.
d) La comissió d’investigació podrà, tal com estableix l’article 67.2 del Reglament del Parlament, incorporar especialistes, amb veu i sense vot, per a tasques
d’assessorament tècnic en un nombre no superior al de diputats membres de la comissió.
Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2018 al 30.07.2018).
Finiment del termini: 31.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.07.2018.
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3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició
energètica
302-00006/12
RECTIFICACIÓ DE L’ESMENA PRESENTADA PEL GP JXCAT (BOPC 129)
Reg. 11202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2018

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comuniquen a la
Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en les esmenes a una moció
subsegüent a una interpel·lació (tram. 302-00006/12) presentades el 16.07.18 i amb
número de registre 10.896.
On hi diu:
«1. Recollir en el Pla de Govern de la legislatura XII les línies de treball estratègiques i ambicioses que permetin accelerar la transició energètica que propugna el
Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya (PNTE), recollides àmpliament en la Llei 16/2017, del Canvi Climàtic.
Crear una comissió de treball dins el parlament i amb participació del govern
que adeqüi el Pacte Nacional per a la Transició Energètica als darrers canvis legislatius tant a nivell català com europeu alhora que des de la comissió en surtin propostes per incidir en el projecte de llei que està tramitant l’estat espanyol de canvi
Climàtic i Transició energètica.»
Hi ha de dir:
«1. Recollir en el Pla de Govern de la legislatura XII les línies de treball estratègiques i ambicioses que permetin accelerar la transició energètica que propugna el
Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya (PNTE), recollides àmpliament en la Llei 16/2017, del Canvi Climàtic.
Crear una comissió de treball dins el parlament i amb participació del govern
que adeqüi el Pacte Nacional per a la Transició Energètica als darrers canvis legislatius tant a nivell català com europeu alhora que des de la comissió en surtin propostes per incidir en el projecte de llei que està tramitant l’estat espanyol de canvi
Climàtic i Transició energètica.»
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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3.30.

Altres tramitacions

Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes
o memòries de la Sindicatura de Comptes
3.30.06.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2018, sobre el
Compte general de les corporacions locals, corresponent a l’exercici
2016
258-00010/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 9508 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 17.07.2018

Al president del Parlament

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura
de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalització núm. 13/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Compte general
de les corporacions locals, exercici 2016.
Aquest informe consta de sis parts (sis fitxers PDF): l’informe en si i cinc volums
d’annexos (de comptes individualitzats dels ens locals).
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 12 de juliol de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

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

60

BOPC 130
19 de juliol de 2018

4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Composició de l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública
395-00042/12
ACORD
Mesa del Parlament: 12.07.2018

El secretari general ha proposat que el director d’Estudis Parlamentaris sigui
membre de l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, atès que
aquest en forma part d’acord amb el que estableix l’acord de creació de l’Òrgan
adoptat el passat 22 de febrer de 2017 i que la plaça fins avui estava vacant. La Mesa
ha mostrat la seva conformitat.
Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Adriana Delgado i Herreros, secretària quarta; Roger Torrent i Ramió, president

Tramitació de les preguntes a respondre oralment en la Comissió
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
395-00044/12
ACORD

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de juliol de 2018, vist l’informe
del lletrat i l’acord de la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ha acordat que, a partir d’avui, la Mesa
de la Comissió sigui l’encarregada d’exercir la funció de qualificació i d’admissió a
tràmit de les preguntes amb resposta oral en comissió, atès el que estableix l’article
196 del Reglament.
Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Adriana Delgado i Herreros, secretària quarta; Roger Torrent i Ramió, president

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03.

Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 10248 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa de la Diputació Permanent

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament,
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us comunica que el diputat Albert Batet i Canadell substituirà de forma permanent
el diputat Josep Maria Forné i Febrer en la Diputació Permanent.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

4.45.14.

Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
407-00002/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS
Reg. 9482, 10826 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.07.2018

Reg. 9482
A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Marina Bravo Sobrino, Francisco Javier Domínguez Serrano han estat designats membres de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
Reg. 10826
A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament,
comunica que la diputada David Cid Colomer ha estat designada membre de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

4.48.

Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut
Reproductiva
413-00003/12
CONSTITUCIÓ, ELECCIÓ DE LA COORDINADORA I DESIGNACIÓ
D’ESPECIALISTES, TÈCNICS O MEMBRES D’ENTITATS CIUTADANES

El dia 13 de juliol de 2018 s’ha constituït l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva. De conformitat amb l’article 71.3 del Reglament del Parlament, és integrat pels membres següents:
Grup Parlamentari de Ciutadans
Martín Eusebio Barra López
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Aurora Madaula i Giménez
4.45.14. Comissions específiques d’investigació
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Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Beatriz Silva Gallardo
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Marta Ribas Frías
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Maria Sirvent Escrig
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Andrea Levy Soler

L’Intergrup, d’acord amb l’article 71.3 del Reglament del Parlament, ha elegit coordinadora la diputada Marta Ribas Frías.
Així mateix, d’acord amb l’article 71.4 del Reglament del Parlament, proposa
que participin en els seus treballs com a entitat especialista l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2018
Marta Ribas Frías, coordinadora

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 11/XII, sobre l’aplicació de la
renda garantida de ciutadania
290-00006/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 8150 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.07.2018

A la Mesa de la Comissió

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del Reglament del Parlament
de Catalunya i per tal de donar compliment al punt a) de la Resolució 11/XII del
Parlament de Catalunya sobre l’aplicació de la renda garantida de ciutadania us faig
avinent que la informació de seguiment relativa al desplegament de la renda garantida de ciutadania es troba publicada al web del Departament de Treball Afers Socials i Famílies en l’enllaç que acompanya aquest text. En aquest cas, però, trobareu
la documentació demanada annexa a aquesta resposta.
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/RendaGarantidaCiutadania/nou/destacats_laterals/Principals_dades_implementacio_RGC.pdf
Barcelona, 9 de juny de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 13/XII, sobre el garantiment
de la transparència i els drets dels sol·licitants de la renda garantida
de ciutadania
290-00008/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 8151 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
17.07.2018

A la Mesa de la comissió

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del Reglament del Parlament
de Catalunya i per tal de donar compliment al punt a) de la Resolució 11/XII del
Parlament de Catalunya sobre l’aplicació de la renda garantida de ciutadania us faig
avinent que la informació de seguiment relativa al desplegament de la renda garantida de ciutadania es troba publicada al web del Departament de Treball Afers Socials i Famílies en l’enllaç que acompanya aquest text. En aquest cas, però, trobareu
la documentació demanada annexa a aquesta resposta.
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/RendaGarantidaCiutadania/nou/destacats_laterals/Principals_dades_implementacio_RGC.pdf
Barcelona, 9 de juny de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró davant la
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre
l’adjudicació de la gestió de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat
356-00024/12
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, el
16.07.2018, DSPC-C 50.

Sol·licitud de compareixença de Pere Fullana i Palmer, director de la
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic de la Universitat
Pompeu Fabra i director del projecte Ariadna, davant la Comissió
de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el projecte
Ariadna
356-00054/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient
i Sostenibilitat, en la sessió 2, tinguda el 16.07.2018, DSPC-C 50.
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Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de
l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura
de Comptes perquè informi sobre les irregularitats comptables a què
fa referència l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de
Comptes, corresponent a l’exercici del 2015
356-00058/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Sindicatura
de Comptes, en la sessió 3, tinguda el 16.07.2018, DSPC-C 51.

Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de
l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura
de Comptes perquè informi sobre les irregularitats comptables a què
fa referència l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de
Comptes, corresponent a l’exercici del 2015
356-00059/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Sindicatura
de Comptes, en la sessió 3, tinguda el 16.07.2018, DSPC-C 51.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació
d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre
la situació i els problemes de la ramaderia de muntanya i la fauna
salvatge
356-00123/12
SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 6382).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 13.07.2018.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre
les mesures adoptades per a fer front a la crisi de preus del sector
de la fruita dolça
356-00137/12
SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 8715).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 13.07.2018.
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Sol·licitud de compareixença del president de la Federació de
Productors de Mol·luscos del Delta de l’Ebre davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre
els projectes i els problemes del sector
356-00138/12
SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 8716).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 13.07.2018.

Sol·licitud de compareixença del director general de Pesca i Afers
Marítims davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació perquè informi sobre les actuacions per a resoldre els
problemes derivats del tancament de les badies del Fangar i els
Alfacs, i sobre la crisi del peix blau
356-00139/12
SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 8717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 13.07.2018.

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics
davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre l’impacte
de la jornada compactada en els centres que han participat en el pla
pilot de la jornada escolar intensiva a primària
356-00152/12
SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 9533).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 16.07.2018.

Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè
informi sobre la seva posició amb relació a l’Informe de fiscalització
5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici del
2015
362-00001/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Sindicatura
de Comptes, en la sessió 3, tinguda el 16.07.2018, DSPC-C 51.
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Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè
informi sobre la seva posició amb relació a l’Informe de fiscalització
5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici del
2015
362-00002/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Sindicatura
de Comptes, en la sessió 3, tinguda el 16.07.2018, DSPC-C 51.

Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè
informi sobre la seva posició amb relació a l’Informe de fiscalització
5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici del
2015
362-00003/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Sindicatura
de Comptes, en la sessió 3, tinguda el 16.07.2018, DSPC-C 51.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els objectius i les
actuacions del seu departament
355-00012/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 16.07.2018, DSPC-C 50.

Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença de Pere Fullana i Palmer, director de la Càtedra
UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic de la Universitat Pompeu
Fabra i director del projecte Ariadna, davant la Comissió de Medi
Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el projecte Ariadna
357-00048/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 2, tinguda el
16.07.2018, DSPC-C 50.
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Compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de l’Oficina Antifrau
de Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes per
a informar sobre les irregularitats comptables a què fa referència
l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes,
corresponent a l’exercici del 2015
357-00049/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 3, tinguda el
16.07.2018, DSPC-C 51.

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant
la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a informar sobre la
seva posició amb relació a l’Informe de fiscalització 5/2018, de la
Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici del 2015
363-00001/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 3, tinguda el
16.07.2018, DSPC-C 51.

4.88.

Consells assessors del Parlament

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
(CAPCIT)
4.88.01.

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i
Tecnologia (CAPCIT)
414-00001/12
RATIFICACIÓ DE MEMBRES
Reg. 9459 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.07.2018

Al president del Parlament

Senyor,
En resposta a la vostra sol·licitud de designació o ratificació dels tres membres de
l’Institut d’Estudis Catalans que han de formar part del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), em plau notificar-vos que l’IEC ha
ratificat dos membres: Joandomènec Ros i Aragonès i David Serrat i Congost i n’ha
designat un tercer: Alícia Casals i Gelpí, que substituirà Ricard Guerrero i Moreno.
Rebeu una cordial salutació,
Barcelona, 5 de juliol de 2018
Joandomenènec Ros, president
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DESIGNACIÓ DE MEMBRES
Reg. 10234 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
Antoni Castellà i Clavé ha estat designat representant del Grup Parlamentari Republicà per a formar part de Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir onze places
d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya
501-00002/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2018

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de juliol de 2018, de conformitat amb la base sisena del concurs oposició lliure per a proveir onze places d’uixer o
uixera del Parlament de Catalunya, ha designat per a formar part del tribunal qualificador d’aquesta convocatòria, els membres següents:
Membres titulars
President:
– Roger Torrent i Ramió, president del Parlament o el membre de la Mesa en qui
delegui.

Vocals:
– Xavier Muro i Bas, secretari general o lletrat o lletrada en qui delegui.
– Remedios Corral Domene, en representació del personal.
Membres suplents
President:
– A proposta del president: Josep Costa i Rosselló, vicepresident primer

Vocals:
– Begoña Benguría i Calera, cap del Departament de Recursos Humans.
– Luís Alonso Lacarra, en representació del personal.
De conformitat amb el que disposa l’article 55.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, el cap de l’Àrea de Selecció i Provisió de
llocs del Departament de Recursos Humans, actuarà com a secretari, amb veu però
sense vot.
Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball d’analista
administrador o analista administradora de portals d’informació de la
Direcció d’Informàtica del Parlament de Catalunya
501-00003/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2018

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de juliol de 2018, d’acord amb
el que disposa la base cinquena de la convocatòria del concurs per a proveir temporalment un lloc de treball d’analista administrador o analista administradora de portals d’informació del Parlament de Catalunya, i l’article 61 dels Estatuts del règim i
el govern interiors del Parlament de Catalunya, ha designat per a formar part de la
comissió tècnica d’avaluació de l’esmentat concurs, els membres següents:
– Gemma Menéndez Cahué, cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions.
– Begoña Benguría Calera, cap del Departament de Recursos Humans.
– Víctor Bachiller Batanero com a vocal titular i Josep Ramon Calviño Garcia
com a vocal suplent, en representació del personal.
Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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