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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Acord 1/XII del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de
Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del
Dret de la Unió Europea
251-00002/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 3,
12.07.2018, DSPC-C 48

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la
sessió tinguda el 12 de juliol de 2018, d’acord amb l’article 55 del Reglament, ha
aprovat la creació del Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de
Seguiment del Dret de la Unió Europea (tram. 251-00002/12) mitjançant l’adopció
del següent
Acord

S’acorda constituir el Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat
i de Seguiment del Dret de la Unió Europea (GTUE), amb les característiques següents:
a) Objecte i funcions
L’objecte del Grup de Treball, per atribució de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, és l’anàlisi de les propostes d’actes legislatius
de la Unió Europea que rep el Parlament de Catalunya, en el marc de la funció de
control del principi de subsidiarietat. Complementàriament, el Grup de Treball també pot analitzar ex ante les iniciatives legislatives de la Unió Europea.
Les raons que justifiquen la creació del Grup de Treball es fonamenten en la
necessitat de selecció i la identificació de les iniciatives de més interès per al Parlament.
Els estudis doctrinals i els informes institucionals, comparant els procediments
instaurats en el marc europeu per a substanciar aquest procediment, destaquen el
més alt grau d’eficàcia i dinàmica en els casos en què aquesta funció és exercida per
un únic òrgan o comissió. L’existència d’un òrgan centralitzat encarregat d’exercir
aquesta funció és la pràctica més generalitzada entre els parlaments més actius amb
relació a la Unió Europea, tant els de l’Estat espanyol com els dels altres països de
la Unió Europea.
L’existència d’un òrgan d’aquestes característiques permetrà fer la tasca d’anàlisi i selecció de les propostes legislatives de la Unió Europea rebudes en el marc del
procediment d’alerta ràpida. La previsió reglamentària que sigui la comissió competent per raó de la matèria la que faci la funció de control del principi de subsidiarietat no ha facilitat exercir una tasca de selecció ni ha permès una visió de conjunt
de la política de la Unió Europea.
Aquest òrgan ha de dur a terme una triple anàlisi de les propostes: política, jurídica i tècnica. Aquesta anàlisi permetrà identificar, en un moment molt inicial del
breu termini de quatre setmanes, establert en aquest procediment, les iniciatives
respecte a les quals seria recomanable que el Parlament elaborés un dictamen, per
raó del seu interès o de l’impacte en les competències de la Generalitat. Així, aquest
òrgan especialitzat pot establir la diferenciació entre les iniciatives rellevants i les
no rellevants per al Parlament de Catalunya.
El fet que algunes propostes, per bé que no tinguin un impacte directe en les
competències de la Generalitat, puguin generar un interès polític o material acon-
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sella que el criteri de selecció no sigui, només, l’afectació a les competències de la
Generalitat.
Les propostes legislatives de la Unió Europea identificades com a no rellevants
poden ésser substanciades merament amb la finalitat de prendre’n coneixement.
A diferència d’això, la identificació, en un moment inicial, de les propostes de la
Unió Europea considerades rellevants permetrà alertar de llur impacte per a la Generalitat de Catalunya a l’òrgan decisori en el marc del procediment de control del
principi de subsidiarietat.
Així mateix, aquesta selecció permetrà demanar, d’una manera immediata, l’elaboració d’un dossier informatiu o proposar que se sol·liciti un informe tècnic al Govern.
Complementàriament, i per encàrrec de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència i, paral·lelament a la funció de control del principi de
subsidiarietat, aquest òrgan pot tenir una funció d’anàlisi i elaboració d’informes de
documents preparatoris de les institucions de la Unió Europea en una fase prelegislativa.
Aquesta anàlisi dels documents preparatoris de les institucions europees comporta uns beneficis per a l’exercici de la funció de control del principi de subsidiarietat, ja que el Parlament disposarà de més informació sobre les futures iniciatives de
la Unió Europea abans que es produeixi la proposta formal de la Comissió Europea,
de manera que es podran valorar amb més profunditat les propostes legislatives que
es rebin posteriorment, ja en la fase legislativa de la Unió Europea, en el marc del
procediment d’alerta ràpida.
Els informes sobre els documents preparatoris de les institucions de la Unió Europea han d’ésser analitzats i aprovats, si és procedent, per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i poden ésser tramesos a la resta de
comissions i a la Mesa del Parlament.
Així mateix, aquesta anàlisi de documents preparatoris comportarà beneficis per
a altres funcions parlamentàries, atès que permetrà alertar les comissions parlamentàries d’iniciatives europees d’especial interès per al Parlament, en una fase molt
inicial, prelegislativa, del procediment normatiu de la Unió Europea.
Consegüentment, aquesta anàlisi també permetrà configurar una estratègia política del Parlament amb relació a aquestes iniciatives.
Ateses les característiques del procediment legislatiu comunitari, aquest moment
prelegislatiu, en què les institucions europees cerquen informació i comencen a elaborar les polítiques respectives, és l’idoni perquè el Parlament pugui fer arribar a
Brussel·les les seves aportacions i els seus interessos.
L’existència d’un òrgan amb funcions específiques, en el marc de la Unió Europea, pot afavorir l’establiment d’una sèrie de relacions, en la mesura que sigui possible, institucionalitzades i estructurades, d’una banda, amb el Govern i, d’altra banda,
amb les institucions de la Unió Europea, en especial, amb la Comissió Europea i
el Parlament Europeu. Aquestes relacions es podran formalitzar mitjançant acords
institucionals de col·laboració.
b) Composició
El Grup de Treball es compon d’un representant de cada grup parlamentari,
d’acord amb el que estableix l’article 55 del Reglament.
En el si d’aquest grup de treball, és recomanable nomenar un coordinador que
exerceixi una funció de lideratge en l’elaboració de dictàmens o en el marc de la
relació amb el Govern, amb la Comissió Mixta o amb les institucions de la Unió
Europea.
Així mateix, és recomanable nomenar un ponent per cadascun dels dictàmens
que es decideixi elaborar.
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c) Procediment per a substanciar la funció de control del principi de subsidiarietat
Segons els estudis doctrinals i institucionals, el procediment que afavoreix una
dinàmica més eficaç, en la substanciació del procediment d’alerta ràpida, és el que
atribueix a un mateix òrgan centralitzat la funció de selecció, anàlisi i decisió.
Per aquest motiu, la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència acorda crear un grup de treball que tingui encomanades les funcions descrites.
Per a assegurar una participació adequada de les diverses comissions, afectades
per raó de la matèria, cal establir un mecanisme d’informació immediata de les iniciatives legislatives rebudes. Així, s’assegurarà que les comissions prenen coneixement de les esmentades propostes i tenen també la possibilitat de plantejar-hi observacions, quan ho creguin convenient.
El termini de quatre setmanes per a substanciar aquest procediment requereix
que el grup de treball es reuneixi cada quinze dies.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comissió, Aurora Madaula i Giménez
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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aplicació a Catalunya de la història
clínica digital del Sistema Nacional de Salut
250-00001/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8515 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8515)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir treballant
amb el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social per assolir la interconnexió
dels dos models d’Història Clínica Digital durant l’any 2018.

Proposta de resolució sobre l’epidèmia de grip i altres possibles
epidèmies
250-00002/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 6409; 8147; 8546 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6409)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió de part del punt 9

9. Revertir los recortes realizados en los últimos años por los políticos independentistas en el sistema público de salud en Cataluña
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 8147)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació i supressió al punt 9 de la resolució

9. Revertir los recortes realizados en los últimos años por los políticos independentistas las políticas neoliberales en el sistema público de salud en Cataluña.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8546)

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

2. Trazar un plan que permita dar respuesta efectiva a
Desplegar les mesures necessàries per donar una resposta efectiva als períodes
d’epidèmia de grip, en el marc del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC).
3.10.25. Propostes de resolució

8

BOPC 133
23 de juliol de 2018

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3. Donar els recursos necessaris a l’Atenció Primària amb l’objectiu d’incrementar la seva capacitat resolutiva, fent que sigui l’eix vertebrador del sistema de salut,
tal com s’estableix a l’ENAPISC.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

4. Continuar desplegant el model territorial d’atenció continuada i urgent, en el
marc dels criteris establerts pel PLANUC.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

5. Continuar implementant el model de triatge, que permet establir el nivell de
prioritat de l’atenció i millorar el procés assistencial, tal com s’estableix al PLANUC.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

6. Continuar apostant per la transparència dels indicadors de processos assistencial i de salut, a través dels informes de Central de resultats i de la publicació
amb format de dades obertes al web del CatSalut.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació

9. Continuar desplegant les accions necessàries per assegurar l’equitat, la qualitat i la sostenibilitat del sistema sanitari català.

Proposta de resolució sobre el circuit assistencial de pacients que
requereixen hemodiàlisi
250-00003/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8547 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8547)

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

1. Continuar ajustant els recursos assistencials d’hemodiàlisi a la demanda existent, per donar resposta a les necessitats assistencials dels pacients.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Continuar desplegant els circuit assistencials establerts per garantir l’hemodiàlisi a tots els pacients que ho requereixen.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

3. Continuar donant resposta assistencial als pacients que precisen tractament
d’hemodiàlisi.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació i supressió

4. Estudiar la inclusió als informes de Central de Resultats els indicadors assistencials de les unitats d’hemodiàlisi, així com els de freqüentació dels pacients traslladats.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a les clíniques
del dolor
250-00028/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8548 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8548)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

1. Millorar l’accessibilitat a les clíniques del dolor, dotant de més recursos i més
personal per poder garantir que els malalts amb dolor poden ser atesos amb garanties, treballant per incorporar noves tècniques mèdiques i quirúrgiques amb eficàcia
provada.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

2. Continuar treballant per tal de fer públics de forma mensual els dies d’espera
a les clíniques del dolor per poder monitoritzar els canvis que es produeixin.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la situació de dos centres d’atenció
primària de Cerdanyola del Vallès
250-00029/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8549 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8549)

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

1. Garantir l’atenció sanitària a la població assignada al consultori local Fontetes, d’acord amb els criteris establerts al Pla Nacional d’Urgències de Catalunya
(PLANUC), a través del CAP Canaletes, el CUAP Cerdanyola - Ripollet i el 061
CatSalut Respon durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Garantir l’atenció sanitària a la població assignada al CAP Farigola, d’acord
amb els criteris establerts al Pla Nacional d’Urgències de Catalunya (PLANUC), a
través del CAP Ripollet, el CUAP Cerdanyola - Ripollet i el 061 CatSalut Respon
durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

Proposta de resolució sobre el pla per a millorar les ràtios de
llevadors als hospitals
250-00030/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8550 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8550)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3 en un únic punt

Realitzar una anàlisi de la situació dels ratis de llevadores per tal d’elaborar recomanacions de millora ajustades a la realitat de Catalunya, orientada a optimitzar
el ple desenvolupament de les competències de les llevadores dintre del Sistema de
Salut i adequat les demanades d’atenció de les dones i les seves famílies.
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Proposta de resolució sobre la realització d’una auditoria externa
amb relació a les llistes d’espera sanitàries
250-00031/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8551 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8551)

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

3) Continuar publicant de manera transparent la informació de la llista d’espera
del sistema sanitari públic català que permeti conèixer mensualment les visites realitzades per centre i servei de tot Catalunya.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió

4) Publicar mensualment de manera transparent la informació sobre el nombre
de pacients que esperen per a cada prova i consulta, amb informació desagregada
per serveis i centres de tot Catalunya, i estudiar incorporar-hi la perspectiva d’edat
i de gènere i d’origen.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria de vint-i-quatre
hores a Sant Cugat del Vallès
250-00032/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8552 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8552)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

1. Dotar el servei d’urgències de nit, caps de setmana (dissabtes a partir de les 15
hores) i festius del CAP del carrer de la Mina d’un metge especialista en pediatria,
de manera que els infants de Sant Cugat del Vallès disposin d’un servei de pediatria
d’urgència les 24 hores del dia durant tot l’any, si en el marc del PLANUC i el Pla
Estratègic Sanitari del Vallès Occidental així es determina.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-00033/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 6410; 8146; 8559 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6410)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt 2

2. Instar al Departament de Salut a aplicar i posar en marxa les indicacions que
van sorgir de la Taula de Treball d’Experts i que va acabar els seus treballs i els va
entregar el juliol del 2017.

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 8146)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició d’un nou punt 2

2. Reclamar al Govern informació sobre l’estat de compliment de tots els acords
aprovats a la Resolució 1138/X del Parlament de Catalunya, sobre l’endometriosi i
a lliurar-la a tots els Grups Parlamentaris en un termini màxim de 2 mesos.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8559)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treballant en l’elaboració del Model d’atenció a l’endometriosi a Catalunya, donant compliment a la Resolució 1138/X del Parlament de Catalunya, sobre l’endometriosi, i
en el marc de la línia 4. Atenció sanitària accessible, resolutiva i integral del Pla de
Salut de Catalunya 2016-2020.

Proposta de resolució sobre la presència d’un anestesista a les
intervencions oftalmològiques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de
Girona
250-00034/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8561 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8561)

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a continuar garantint
la seguretat del pacient oftalmològic atès a l’Hospital Universitari de Girona Doctor
Josep Trueta amb els equips de professionals necessaris per a cada tipus d’intervenció.
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’elaboració de perfils nutricionals propis
en la lluita contra l’obesitat
250-00038/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8562 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8562)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar davant
la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya l’avaluació del Pla Integral per a
la promoció de la Salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS)
així com les mesures previstes per combatre l’obesitat, entre d’altres la implementació de Perfils Nutricionals propis, d’acord amb les fórmules que finalment estableixi
la Comissió Europea, i les relatives a la promoció d’hàbits de vida i alimentaris saludables i de proximitat.

Proposta de resolució sobre salut mental
250-00039/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8563 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8563)

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

1. Reforçar el contínuum assistencial entre atenció primària i especialitzada, generalitzant la implantació a tot el territori de Catalunya de la cartera de serveis de
salut mental a l’atenció primària.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

De refosa dels punts 2 i 3 en un únic punt
Afavorir l’atenció psicoterapèutica i augmentar la ràtio de psicòlegs clínics segons els criteris del Mapa Sanitari, Sociosanitari i de Salut Pública de Catalunya
d’acord amb el que s’estableixi en el projecte de cartera de serveis a l’atenció primària consensuat entre l’ENAPISC i el Pla director de salut mental i addiccions.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de diagnòstic
ràpid del càncer a tots els tipus de càncer arreu de Catalunya
250-00040/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8564 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8564)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

1. Estendre el Programa de diagnòstic ràpid del càncer a tots els tipus de càncer a tot el territori, quan aquests siguin tumors d’elevada freqüència, es disposi de
proves de diagnòstic consensuades i l’avançament del diagnòstic pugui tenir un impacte manifest en el procés assistencial i terapèutic, garantint que el temps entre la
sospita diagnòstica i l’inici del tractament mèdic, quirúrgic o de radioteràpia sigui
inferior a trenta dies, sens perjudici que el procediment diagnòstic del càncer pugui
requerir un major interval de temps, amb l’objectiu de garantir un diagnòstic segur
que permeti proposar el millor tractament personalitzat, tot garantint la participació
del pacient en les decisions terapèutiques.

Proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut
250-00041/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8565 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8565)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir treballant
en l’elaboració del Pla estratègic de renovació tecnològica en l’àmbit de la salut i a
presentar-lo en el decurs d’aquest any.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la implantació del Codi risc de suïcidi
amb perspectiva de gènere
250-00042/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8566 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8566)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reforçar la implantació del Codi Risc Suïcidi, amb perspectiva de gènere i amb un registre únic de suïcidis i temptatives de suïcidi, revisant i actualitzant el marc conceptual del Codi utilitzant els factors bio-psico-socials, perquè es pugui abordar amb més garanties d’èxit.

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres en el sistema
sanitari públic
250-00044/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8567 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8567)

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

1. b) Incorporar la planificació de cobertura de necessitats actuals i futures, fent
arribar a les instàncies adients l’increment de places MIR necessàries per ajustar
l’oferta a les convocatòries MIR a les necessitats de cobertura.
Esmena 2
GP Republicà (2)
De modificació

2. Presentar l’estudi al que es refereix el punt 1 d’aquesta resolució a la Comissió
de Salut, abans del segon trimestre de l’any 2019.

3.10.25. Propostes de resolució

16

BOPC 133
23 de juliol de 2018

Proposta de resolució sobre l’accés a dispositius per a mesurar la
glucosa en persones diabètiques
250-00048/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8568 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8568)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar compliment
a la Resolució 652/XI del Parlament de Catalunya, sobre la incorporació a la cartera
de serveis del Servei Català de la Salut de dispositius per a mesurar la glucosa en
persones diabètiques, i iniciar la segona fase de finançament de monitoratge continu
incorporant els menors d’entre 7 i 18 anys amb hipoglucèmia de repetició/desapercebuda amb tractament de múltiples dosis, tal com s’estableix en el protocol d’accés
al monitoratge continu de glucosa.

Proposta de resolució sobre l’ictus infantil
250-00058/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8569 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8569)

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

1. Felicitar i agrair als professionals que estan treballant en el sistema sanitari de
Catalunya l’esforç que realitzen cada dia i reconèixer les seves bones iniciatives per
la millora de l’atenció a la població.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i addició

2. Facilitar a les famílies afectades d’ictus infantil informació sobre els recursos
informàtics per millorar la telerehabilitació de la patologia.
Esmena 5
GP Republicà (5)
De modificació

3. En el marc de les diferents convocatòries del PERIS, s’avaluarà específicament amb el suport de l’AQuAS, i tenint en compte l’àmbit en què es convoquen, les
propostes que tractin amb població vulnerabilitzada com pot ser la infanto juvenil.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

4. Continuar oferint i millorar el servei multidisciplinari de rehabilitació neuropsíquica, cognitiva i de logopèdia per als nens afectats d’ictus.
Esmena 4
GP Republicà (4)
De modificació

5. Presentar a la Comissió de Salut l’estratègia integral per a la millora de l’atenció a l’Ictus Infantil a Catalunya quan estigui finalitzada la seva elaboració.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei del CAP Doctor
Joan Vilaplana, de Girona, durant els caps de setmana
250-00059/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8570 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8570)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Continuar garantint l’atenció continuada i urgent de la població del barri de
Taialà a través del CUAP Güell.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3 en un únic punt

Implementar la territorialització del PLANUC que està realitzant el Comitè Operatiu d’urgències de la Regió Sanitària de Girona.

Proposta de resolució sobre la unitat d’hemodinàmica de l’Hospital
Joan XXIII, de Tarragona
250-00066/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8571 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8571)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar en funcionament l’ampliació de la Unitat d’hemodinàmica de l’hospital universitari Joan
XXIII de Tarragona per tal de poder atendre els pacients, que actualment s’estan
derivant a altres centres hospitalaris de Barcelona, abans de final d’any.
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el servei d’urgències del CAP Cunit
250-00067/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8572 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8572)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir l’equitat
i l’accessibilitat a l’atenció continuada els 7 dies de la setmana, 365 dies a l’any, a
la població de Cunit, seguint els dispositius i criteris establerts al PLANUC, mitjançant el CAP Cunit, el CAP de Cubelles, l’Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i
la Geltrú, l’Hospital-Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes i el 061 CatSalut
Respon.

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera a la
regió sanitària de Tarragona
250-00068/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 6411; 8573 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6411)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar, en el
marc d’un pla d’accessibilitat i de reducció de les llistes d’espera a tot Catalunya,
un pla d’acció de reducció de les llistes d’espera a la Regió Sanitària de Tarragona,
per tal de reduir el temps mitjà d’espera i que, en cap cas, sobrepassi el de la mitjana de Catalunya.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8573)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar implementant el Pla Integral per a la millora de les llistes d’espera, que ha permès reduir
el nombre de pacients en llista d’espera i el temps d’accés al quiròfan, a una prova
diagnòstica o a una consulta externa.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el servei d’ambulàncies al Camp de
Tarragona i a les Terres de l’Ebre
250-00069/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8574 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8574)

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a revisar amb caràcter d’urgència els possibles incompliments de les bases concursals de l’empresa gestora del Servei d’Ambulàncies al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, la UTE Egara - La Fuente, i actuar en conseqüència en cas que hi hagi incompliments, tal com
es realitza habitualment.

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera del
sistema sanitari públic
250-00077/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8575 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8575)

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

1. Aprovar un Decret d’Accessibilitat al sistema de Salut, amb una visió holística dels serveis sanitaris, per tal d’assegurar la qualitat i l’equitat de forma integral.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. El decret ha de contemplar, entre d’altres:
a. Estudiar que les intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques, visites de
consulta externa i consulta programada d’atenció primària que fins ara tenen terminis de referència passin a tenir terminis de garantia.
b. Garantir l’atenció dels processos aguts a l’atenció primària el mateix dia que
es produeixin.
d. Establir el mecanisme de reclamació i obligació del Servei Català de la Salut de donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim garantit. En
aquest supòsit, s’ha de proposar un altre centre on sí es pugui complir, prioritzant
sempre els centres de gestió pública.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

4. Continuar amb l’aplicació del Pla Integral per a la millora de les llistes d’espera, amb l’objectiu de continuar disminuint el temps d’accés a proves diagnòstiques i
consultes externes, i el volum de pacients pendents d’intervenció quirúrgica.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació i addició

5. Continuar realitzant anàlisi de seguiment i avaluació per detectar les excessives demores, les iniquitats territorials que es puguin produir i que permeti corregir-ho.

Proposta de resolució sobre el CAP Ocata, del Masnou
250-00081/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 6412; 8576 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6412)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió de tot el punt 2

2. Sol·licitar al Departament de Salut l’ajornament o suspensió del nou servei
d’atenció i seguiment de drogodependències CAS al CAP d’Ocata.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 3

3. Iniciar de forma urgent una taula de treball composta pel Departament de Salut, l’Ajuntament i entitats municipals amb la finalitat de trobar la millor ubicació,
dins del terme municipal del Masnou, pel servei d’atenció i seguiment de drogodependències, prioritzant els Centres d’Atenció Primària (CAP).

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8576)

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

3. Continuar treballant en el marc de la taula de treball composta pel Departament de Salut, l’Ajuntament i entitats municipals amb la finalitat d’informar a tots
els actors del territori.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

4. Continuar garantint l’atenció pediàtrica i l’atenció continuada a la població
del Masnou, assegurant l’equitat d’accés per a tots els usuaris de la població.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’ampliació del test ràpid de malalties de
transmissió sexual
250-00091/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8577 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8577)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar garantint l’accés a la prova ràpida per a la detecció de les infeccions de transmissió sexual a tot el territori català, de tal manera que l’administri, almenys, un centre de
referència per província.

Proposta de resolució sobre els serveis odontològics infantils de la
sanitat pública
250-00093/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8578 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8578)

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

1. Continuar aplicant els protocols d’activitats preventives i de promoció de la
salut a l’edat pediàtrica consensuats amb els professionals i les societats científiques.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3. Continuar garantint l’accés a l’atenció odontològica especialitzada pediàtrica
davant de situacions odontològiques complexes.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

4. Estudiar l’ampliació de serveis odontològics dirigits a menors amb diversitat
funcional i nens tutelats, així com a nens en situació de pobresa, garantint els principis d’equitat territorial i d’igualtat d’oportunitats.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

5. Continuar implementant protocols relacionats amb les infeccions a tots els
centres hospitalaris de Catalunya.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

6. Continuar millorant la detecció precoç del càncer oral a Catalunya implicant
tots els agents comunitaris, al voltant de l’Atenció Primària.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació

7. Analitzar la incorporació de més places d’odontologia als centres d’Atenció
Primària, en el marc de l’ENAPISC.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De modificació

8. Continuar garantint l’atenció odontològica especialitzada infantil a tot el territori català.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (8)
De modificació

9. Continuar garantint el desplegament dels serveis d’odontologia infantil arreu
del territori, realitzant la supervisió i compliment del protocols odontològics públics
als territoris i del bon funcionament de tots els circuits.

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental pública
250-00097/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8579 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8579)

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

2. Revisar les ràtios de professionals als Centres de Salut Mental infantojuvenil
segons criteris de Mapa Sanitari, Sociosanitari i de Salut Pública de Catalunya per
ajustar-los a l’actualització de la cartera de serveis dels CSMIJ que contempla les
intervencions psicològiques, en els nens i les famílies, d’acord amb les recomanacions de les Guies de Pràctica Clínica.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3. Prioritzar l’accés a l’atenció en salut mental especialitzada dels infants en edat
pediàtrica amb trastorns mentals greus als CSMIJ, i les intervencions psicològiques
adients a les necessitats de cada situació clínica, així com el treball conjunt amb els
CDIAP.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i supressió

4. Prioritzar l’accés a l’atenció en salut mental a les famílies dels nens amb severitat clínica, definint programes d’intervenció psicoeducativa i de suport psicoterapèutic per a les famílies, així com revisant els programes d’intervenció social i la
coordinació entre ells.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De supressió i addició

5. Incrementar el nombre de professionals de salut mental infantojuvenil a l’atenció primària de salut per millorar la detecció precoç de casos i la coordinació amb
altres professional de la salut i dels serveis socials de primària.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

7. Desplegar el model d’atenció en salut mental als alumnes amb trastorn mental
elaborat en el marc del Pla Integral d’atenció a les persones amb Trastorns mentals
i Addiccions i consensuat amb el sector.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació

9. Presentar un projecte de llei, abans de nou mesos des de l’aprovació de la
present proposta de resolució, que garanteixi la regulació i el compliment del que
aquesta disposi.

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels
pacients pendents de la primera visita a l’especialista per al·lèrgies
250-00101/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8580 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8580)

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

1. Continuar apoderant a l’atenció primària, millorant-ne l’accés a les primeres
visites de consultes externes, seguint els criteris de derivació establerts als protocols
comuns.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Continuar desplegant les actuacions del Pla Integral per a la millora de les
llistes d’espera per continuar reduint el temps d’accés per a primera visita a l’especialista.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

3. Fer un estudi sobre les necessitats de metges al·lergòlegs en el Sistema de Salut
de Catalunya, per Àrees Bàsiques de Salut, per tal d’ajustar-los a la demanda existent i realitzar la planificació futura.

Proposta de resolució sobre l’atenció continuada al CAP Tossa de Mar
250-00122/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8581 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8581)

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

1. Continuar garantint l’atenció continuada a la població de Tossa de Mar, seguint els criteris de planificació del PLANUC, a través del consultori local de Tossa de Mar, l’Hospital comarcal de la Selva, el CAP Dr. Cabañas i el 061 CatSalut
Respon.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Assegurar l’atenció pediàtrica a la població de Tossa de Mar, seguint els criteris de planificació del PLANUC, a través del consultori local de Tossa de Mar,
l’Hospital comarcal de la Selva, i el 061 CatSalut Respon.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

3. Continuar analitzant i revisant les dotacions dels professionals sanitaris de
Tossa de Mar per atendre les necessitats assistencials de la població.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’addicció dels adolescents a les noves
tecnologies
250-00141/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8582 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8582)

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

2. Elaborar, amb caràcter transversal, una anàlisi de situació territorial sobre la
incidència de les anomenades addiccions sense substàncies, fent especial èmfasi en
la franja d’edat entre 15 i 22 anys.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3. Determinar, a la vista de l’anàlisi esmentat en l’apartat segon d’aquesta Proposta de resolució, els fluxos i cobertures d’aquestes unitats d’expertesa i la seva cobertura territorial.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

4. Seguir desplegant les directrius de Joc Responsable, definides per les organitzacions internacionals de referència, en loteries instantànies que comercialitza la
Generalitat de Catalunya.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una estratègia per a promoure
l’ús terapèutic del cànnabis
250-00173/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8583 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8583)

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

De refosa de tots els punts en un únic punt
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar al AQuAS
a fer una nova revisió de la literatura especialitzada en l’ús terapèutic del cànnabis
per tenir noves evidències sobre l’eficàcia i la seguretat dels productes derivats del
cànnabis –comercialitzats i no comercialitzats.
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Proposta de resolució sobre la falta de professionals mèdics
250-00177/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8584 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8584)

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

1. Elaborar un estudi demogràfic dels professionals de la medicina que analitzi
les jubilacions en el període de 10 anys, analitzant cadascuna de les especialitats.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. A partir d’aquest estudi, planificar un pla de mesures, amb objectius avaluables que permetin donar resposta a les problemàtiques identificades i d’acord amb
les disponibilitats pressupostàries.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició i supressió

3. Presentar aquest estudi i pla de mesures a la comissió de Salut en el termini
de 3 mesos des que s’aprovi aquesta resolució i el pla de mesures sis mesos després
de la presentació de l’estudi.

Proposta de resolució sobre la defensa del dret universal a la sanitat
pública
250-00178/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8585 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8585)

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

2. Continuar donant cobertura i seguretat jurídica a tots els professionals sanitaris que, en funció del seu deure d’atenció i el dret a l’objecció de consciencia, atenguin a tothom, sigui quina sigui la seva situació administrativa , tal com s’estableix
la instrucció 8/2015 i resolució de 30 de setembre del servei Català de la Salut.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3. Recordar als Ajuntaments la seva obligació d’empadronar a les persones que
resideixen habitualment en el seu municipi, per a garantir el dret a l’accés a la sanitat
pública de tota la seva població.
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Proposta de resolució sobre la resolució de les deficiències de
l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet
250-00194/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8586 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8586)

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

De refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt
Instar al Patronat de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de
Gramenet a continuar desplegant les mesures necessàries per optimitzar l’eficiència
i al qualitat assistencial de l’hospital.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3. Instar al Patronat de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma
de Gramenet a continuar implementant mesures per disminuir el temps d’espera i
millorar el confort dels pacients que han de ser atesos a urgències, en el marc del
Pla estratègic 2017-2022.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

4. Instar al Patronat de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma
de Gramenet a continuar millorant les instal·lacions destinades als pacients d’urgències, d’acord amb l’establert al Pla estratègic 2017-2022.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

5. Requerir al Govern de la Generalitat a presentar en aquesta comissió, abans
de finals d’any, l’evolució de les mesures aprovades en aquesta resolució.

Proposta de resolució sobre l’extensió dels implants coclears
bilaterals
250-00196/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 8587 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 8587)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a assumir en la xarxa de salut pública
de Catalunya la generalització de la implantació d’ICB (sigui seqüencial o simulta3.10.25. Propostes de resolució
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ni) en infants menors de 14 anys sempre que sigui recomanable des del punt de vista
clínic, en els casos contemplats en la cartera de serveis.

Proposta de resolució sobre la dispensació d’urgència a les oficines
de farmàcia
250-00209/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 6427; 9006 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6427)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt 2

2. Que el Departament de Salut, iniciï els treballs per la modificació de la Llei
29/2006 de 26 de juliol de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, per actualitzar-la i per poder recollir aquests i altres supòsits en que els farmacèutics haurien d’estar habilitats per dispensar els medicaments que es requereixin,
en absència de recepta mèdica física.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 9006)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Govern de l’Estat a estudiar la modificació del Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, per tal d’incloure, si s’escau, la dispensació d’urgència a
les oficines de farmàcia per part del farmacèutic en funció de l’avaluació.

Proposta de resolució sobre el millorament de la funcionalitat de la
recepta electrònica
250-00210/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 9007 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 9007)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a millorar les eines
de suport que disposen els farmacèutics comunitaris en el moment de la dispensació
de medicaments i productes sanitaris, per tal de facilitar la detecció de nous tractaments prescrits i millorar l’adherència al tractament dels pacients, d’acord amb el
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.
3.10.25. Propostes de resolució
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Atorgament de la Medalla d’Honor del Parlament a l’Associació de
Mestres Rosa Sensat
ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 de juliol de 2018, a proposta del president, ha acordat d’atorgar la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya, en la categoria d’or, a l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
La concessió de la Medalla vol reconèixer la dedicació i la perseverança de mestres, famílies i ciutadans per a transformar l’escola i millorar l’educació. L’Associació de Mestres Rosa Sensat representa un moviment de renovació pedagògica que,
encara avui, continua treballant per la millora de l’educació.
Així mateix, es vol reconèixer, amb aquesta distinció, la seva sostinguda reivindicació de l’escola pública de qualitat i la defensa de la formació permanent dels mestres com a professionals i peça clau del progrés de les societats i el futur dels països.
Un dels objectius principals de Rosa Sensat és assolir una escola democràtica
amb expressió lliure i diversa d’opinions i criteris sobre la política i la realitat educativa, juntament amb el foment de la llengua catalana. Un model d’escola que, al
llarg de tot el període democràtic del nostre país, ha estat el pilar i la garantia de la
cohesió i la convivència de la plural societat catalana.
Enguany se celebra l’aparició del número 400 de la revista mensual Perspectiva
Escolar, una eina de reconegut prestigi per a difondre les pràctiques i les teories pedagògiques, i es commemoren també els 50 anys de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
Per mitjà de la concessió d’aquesta distinció als servidors públics, es fa extensiu
l’agraïment i el reconeixement al col·lectiu dels docents, amb una llarga trajectòria
dedicada al servei dels infants del nostre país.
Set mestres van crear l’Escola de Mestres Rosa Sensat l’any 1965: M. Antònia
Canals, Teresa Codina, Jordi Cots, Pere Darder, Enric Lluch, Marta Mata i Anna M.
Roig.
La Medalla d’Honor del Parlament és una distinció creada per la Mesa l’any
2000 que s’atorga a personalitats o institucions que mereixen un reconeixement excepcional. En les edicions anteriors hi han estat distingits Desmond Tutu, reverend
i premi Nobel de la pau (2000); Miquel Batllori, historiador i pare jesuïta, i, a títol pòstum, Ernest Lluch, economista i polític (2001); Francesc Vendrell, representant de l’ONU a l’Afganistan (2002); Jordi Savall, músic (2003); Montserrat Trueta,
presidenta de la Fundació Catalana de la Síndrome de Down (2004); Adolfo Pérez
Esquivel, premi Nobel de la pau i escultor (2005); el col·lectiu musical Els Setze
Jutges (2007); Roser Capdevila, il·lustradora (2010); Josep Guardiola, exfutbolista
i entrenador (2011); Òmnium Cultural i Càritas Catalunya (2012); Núria Gispert,
activista social, Carme Ruscalleda, cuinera, i Anna Veiga, biòloga (2013); Josep
Carreras, tenor (2014); les primeres vuit diputades del parlamentarisme català i la
Fundació Institut Guttmann (2015); l’investigador Manel Esteller (2016), i el Cos de
Mossos d’Esquadra, els serveis d’emergències, la Guàrdia Urbana de Barcelona i la
Policia Local de Cambrils (2017).
La medalla manté el disseny que Antoni Comella va fer per al logotip del Parlament per encàrrec de la institució en la primera legislatura, que reprodueix les quatre barres sobre fons daurat. L’any 2000 l’orfebre Joaquim Capdevila el va adaptar
per a la medalla.
Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president del Parlament, Roger Torrent i Ramió
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
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4.87.

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30.

Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques
492/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra les resolucions
del president del Parlament de Catalunya per les quals es proposa
la investidura de Carles Puigdemont i Casamajó com a candidat a la
presidència de la Generalitat i es convoca una sessió plenària el 30
de gener de 2018
385-00001/12
INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Reg. 8102 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.07.2018

Tribunal Constitucional
Pleno

Auto 68/2018, de 20 de junio de 2018. Impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018. Declara la pérdida de objeto del incidente de suspensión planteado en
la impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018, planteada por el Gobierno
de la Nación en relación con diversas resoluciones del Presidente del Parlamento
de Cataluña.
Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez,
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer
Callejón.
I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado el 26 de enero de 2018 el Abogado del Estado, en
representación del Gobierno, al amparo de los artículos 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), impugnó la resolución del Presidente
del Parlamento de Cataluña de enero de 2018 por la que se propone la investidura de
don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la
Generalitat de Cataluña («Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña», núm. 3, de
23 de enero de 2018) y la que convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las
15:00 horas, en la parte que se refiere a la inclusión en el orden del día del debate del
programa y votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó («Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» núm. 5, de 26 de enero de 2018).
El escrito hace expresa invocación del artículo 161.2 CE y del segundo inciso del
artículo 77 LOTC a los efectos de que se acuerde la suspensión de la disposición
recurrida.
2. Mediante escrito registrado el 26 de enero de 2018 el Procurador de los Tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en nombre y representación de don Carles Puigdemont i Casamajó, don Jordi Turull i Negre, don Lluis Puig i Gordi, doña
Clara Ponsatí i Obiols, don Josep Rull i Andreu, doña Elsa Artadi Vila, don Albert
Batet Canadell, doña Laura Borràs Castanyer, don Eusebi Campdepadrós Pucurull,
don Narcís Clara Lloret, don Josep Costa Rosselló, don Francesc de Dalmases Thió,
doña Maria Isabel Ferrer Álvarez, don Lluís Font Espinós, don Josep Maria Forné i
Febrer, doña Imma Gallardo Barceló, doña Gemma Geis Carreras, doña Anna Geli
España, don Lluis Guinó i Subirós, doña Montserrat Macià Gou, doña Aurora Madaula Giménez, don Jordi Munell Garcia, doña Teresa Pallarès Piqué, don Eduard
Pujol Bonell, don Francesc Xavier Quinquillà Durich, don Josep Riera Font, doña
4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

31

BOPC 133
23 de juliol de 2018

Mònica Sales de la Cruz, don Marc Solsona Aixalà, doña Anna Tarrés Campa, don
Francesc Xavier Ten Costa, don Joaquim Torra Pla, doña Marta Madrenas i Mir
y don Antoni Morral i Berenguer, bajo la asistencia del tetrado don Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol, solicitaron que se les tuviera por personados y parte en el presente procedimiento y la inadmisión a trámite de la impugnación formulada por el
Presidente del Gobierno del Estado.
3. El Pleno del Tribunal, por ATC 5/2018, de 27 de enero, acordó:
«1. Tener por promovido por el Gobierno de la Nación y, en su representación y
defensa, por el Abogado del Estado, la impugnación de disposiciones autonómicas
(título V LOTC) contra la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña, por
la que se propone la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña nº 3, de 23 de enero de 2018, y la resolución
del Presidente del Parlamento de Cataluña de fecha 25 de enero de 2018 por la que
se convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas, esta última exclusivamente en cuanto a la inclusión en el orden del día del debate del programa y
votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó, publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña nº 6, de 26 de enero de 2018.
2. Tener por personado y parte, limitada a los solos efectos de que en este procedimiento puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular,
sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios jurídicos, a don Carles Puigdemont i Casamajó, don Jordi Turull i Negre, don
Lluis Puig i Gordi, doña Clara Ponsatí i Obiols, don Josep Rull i Andreu, doña Elsa
Artadi Vila, don Albert Batet Canadell, doña Laura Borràs Castanyer, don Eusebi
Campdepadrós Pucurull, don Narcís Clara Lloret, don Josep Costa Rosselló, don
Francesc de Dalmases Thió, doña Maria Isabel Ferrer Álvarez, don Lluís Font Espinós, don Josep Maria Forné i Febrer, doña Imma Gallardo Barceló, doña Gemma
Geis Carreras, doña Anna Geli España, don Lluis Guinó i Subirós, doña Montserrat
Macià Gou, doña Aurora Madaula Giménez, don Jordi Munell Garcia, doña Teresa
Pallarès Piqué, don Eduard Pujol Bonell, don Francesc Xavier Quinquillà Durich,
don Josep Riera Font, doña Mònica Sales de la Cruz, don Marc Solsona Aixalà,
doña Anna Tarrés Campa, don Francesc Xavier Ten Costa, don Joaquim Torra Pla,
doña Marta Madrenas i Mir y don Antoni Morral i Berenguer, representados por el
Procurador de los Tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz.
3. A los efectos de resolver sobre la admisión o inadmisión de la presente impugnación, oír al impugnante, Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña y
a las partes personadas para que, en el plazo común de DIEZ días, aleguen lo que
consideren conveniente sobre su admisibilidad. A tal fin dese traslado al Parlamento
de Cataluña y a las partes personadas del escrito de impugnación presentado por el
Abogado del Estado en nombre del Gobierno de la Nación y del escrito presentado
por el Procurador de los Tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz, así como de
la documentación que los acompañan.
4. Adoptar, mientras se decide sobre la admisibilidad de la impugnación, la medida cautelar consistente en la suspensión de cualquier sesión de investidura que no
sea presencial y que no cumpla las siguientes condiciones:
(a) No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don
Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario.
(b) No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una
orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.
(c) Los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca
y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios.
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5. Declarar radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas en
la presente resolución.
6. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho
precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este
Tribunal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente la presente resolución a las siguientes personas: Al Presidente del Parlamento
de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió y a los Miembros de la Mesa: don Josep
Costa i Rosselló; don José María Espejo-Saavedra Conesa; don Eusebi Campdepadrós i Pucurull; don David Pérez lbáñez; don Joan García González y doña Alba
Vergés i Bosch.
7. Se les advierte a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas cautelares adoptadas. En particular, de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus
respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita proceder a un
debate de investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a la
presidencia de la Generalidad que no respete las medidas cautelares adoptadas en la
presente resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la
penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento.
8. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos
y apercibimientos acordados.
9. Habilitar el día 27 de enero de 2018 para la tramitación de la presente impugnación.
10. El presente Auto es inmediatamente ejecutivo desde la publicación de su parte dispositiva en el ‘Boletín Oficial del Estado’.
11. Publicar la parte dispositiva de este Auto en el ‘Boletín Oficial del Estado’».
La parte dispositiva del Auto fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
núm. 25, de 27 de enero de 2018, y el contenido íntegro del Auto notificado a los diputados personados en este procedimiento el 29 de enero de 2018, al Gobierno de la
Nación el 30 de enero de 2018 y al Parlamento de Cataluña el 1 de febrero de 2018.
4. Mediante escrito registrado el 29 de enero de 2018 el Procurador de los Tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en la representación que ostenta, presentó
un escrito de alegaciones contra el ATC 5/2018, de 27 de enero, dictado en el presente procedimiento de impugnación de disposiciones autonómicas regulado en el
título V LOTC, en el que se solicitaba que se acordara (i) su radical nulidad e ineficacia; (ii) su inmediata suspensión cautelar; y (iii), teniendo en cuenta que el Pleno
del Parlamento de Cataluña está convocado para el día 30 de enero a las 15:00 horas, que la resolución por parte del Tribunal se produzca antes del inicio de la sesión
plenaria «en justa coherencia con la celeridad conferida al debate sobre la admisión
de la impugnación».
5. El ATC 6/2018, de 30 de enero, desestimó la solicitud de declaración de la radical nulidad e ineficacia del ATC 5/2018 efectuada por el Procurador de los Tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en la representación que ostenta.
6. Al haberse publicado en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña»,
núm. 32, de 6 de marzo de 2018, las resoluciones del Presidente del Parlamento de
Cataluña de 5 de marzo de 2018, por la que se dejó sin efecto la propuesta de candidato a la Presidencia de la Generalitat efectuada en su anterior resolución de 22 de
enero de 2018 –resolución en la que se proponía al Sr. Puigdemont i Casamajó– y
se propuso como nuevo candidato al diputado don Jordi Sánchez i Picanyol, y la de
6 de marzo de 2018, por la que se convocó sesión plenaria el 12 de marzo de 2018
para el debate del programa y votación de investidura del Sr. Sánchez i Picanyol,
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candidato a la Presidencia de la Generalitat, por providencia del Pleno del Tribunal de 6 de marzo de 2018, se acordó oír al impugnante, Gobierno de la Nación, al
Parlamento de Cataluña y a las partes personadas para que en el plazo común de
diez días alegaran lo que estimaran conveniente sobre la posible pérdida de objeto
del presente procedimiento. Asimismo se acordó mantener las medidas cautelares
de suspensión acordadas por el ATC 5/2018, de 27 de enero, confirmado por ATC
6/2018, mientras se decidía sobre la citada pérdida de objeto.
7. Por ATC 49/2018, de 26 de abril, se acordó:
«1. Admitir a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas (título V
LOTC) promovida por el Gobierno de la Nación y, en su representación y defensa,
por el Abogado del Estado, frente a la resolución del Presidente del Parlamento de
Cataluña por la que se propone la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó
como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, núm. 3, de 23 de enero de 2018, y
la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña de fecha de 25 de enero de
2018, por la que se convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15 horas,
en la parte que se refiere a la inclusión en el orden del día del debate del programa y
votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó, publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 5, de 26 de enero de 2018.
2. Otorgar un plazo de veinte días al Parlamento de Cataluña, por conducto de
su Presidente, y a las partes personadas para que puedan formular las alegaciones
que estimen convenientes.
3. Tener por invocado por el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo
que, a su tenor y conforme dispone el art. 77 LOTC, produce la suspensión de las
resoluciones impugnadas desde el día 26 de enero de 2018, fecha de interposición
de la impugnación, que será comunicado al Presidente del Parlamento de Cataluña.
4. Declarar radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada en la presente resolución, incluidos los que sean confirmación o reproducción de alguno de los
actos suspendidos.
5. Conforme al artículo 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribunal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente, notifíquese personalmente
la presente resolución al Presidente del Parlamento de Cataluña, don Roger Torrent
i Ramió y a los Miembros de la Mesa: don Josep Costa i Rosselló, don José María
Espejo-Saavedra Conesa, don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez
lbáñez, don Joan García González y doña Alba Vergés i Bosch.
6. Se les advierte a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, de que
se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas
competencias, acuerdo o actuación alguna que contravenga la expresada suspensión,
apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento.
7. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos y
apercibimientos acordados.
8. Declarar que el presente auto es inmediatamente ejecutivo desde su publicación».
8. Por escrito registrado el 4 de mayo de 2018, el Procurador de los Tribunales
don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en nombre y representación de los diputados del
Parlamento de Cataluña que son parte en esta impugnación, interpuso recurso de súplica contra el ATC 49/2018, de 26 de abril por el que solicita que se deje sin efecto el
referido Auto y se inadmita la impugnación de disposiciones autonómicas (título V
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LOTC) promovida por el Gobierno de la Nación que ha dado lugar al presente proceso constitucional.
El ATC 60/2018, de 5 de junio, desestimó el recurso de súplica formulado por
don Carlos Ricardo Estévez Sanz en la representación que ostenta.
9. El Pleno, por providencia de 22 de mayo de 2018, al estar próximo a finalizar
el plazo de cinco meses que establece el artículo 161.2 CE desde que se produjo la
suspensión de la Ley impugnada en este recurso, acordó oír al abogado del Estado
y al Letrado del Parlamento de Cataluña para que en el plazo de cinco días expusieran lo que considerasen conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de
dicha suspensión.
10. El Abogado del Estado mediante escrito registrado el 30 de mayo de 2018
evacuó el trámite conferido interesando el mantenimiento de la suspensión. El Abogado del Estado considera que, como la controversia suscitada carece de carácter
competencial y afecta a cuestiones de máximo relieve constitucional y estatutario,
ha de mantenerse la suspensión de las resoluciones impugnadas. A su juicio, al haberse descartado ya el carácter preventivo de la impugnación, las resoluciones impugnadas expresan la voluntad acabada del Presidente del Parlamento de Cataluña
de celebrar un acto de investidura sin presencia del candidato. También afirma que
el Presidente del Parlamento, al dictar las resoluciones impugnadas, ha incumplido
sus obligaciones constitucionales y estatutarias de promover un gobierno estable en
Cataluña al utilizar el procedimiento de investidura con un claro afán partidista de
índole independentista. Asimismo alega que las resoluciones impugnadas vulneran
el núcleo esencial de la función representativa de los diputados del Parlamento, pues
vacía de contenido su derecho a debatir con el candidato.
A mayor abundamiento se aduce la conexión de esta impugnación con el recurso
de inconstitucionalidad núm. 2533-2018, promovido por el Gobierno de la Nación
respecto de algunos artículos de la Ley 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la
Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno.
Según se sostiene, los dos procesos comparten como cuestión u objeto nuclear la posibilidad de que el debate de investidura del Presidente de la Generalitat de Cataluña
se celebre sin la presencia o sin la intervención del candidato. Se pone de manifiesto
también que, al haberse invocado el artículo 161.2 CE, la admisión del referido recurso de inconstitucionalidad determina la suspensión de los preceptos impugnados
de la citada ley. Esta suspensión, en opinión del abogado del Estado, resulta de imposible coexistencia con las resoluciones impugnadas en este proceso constitucional
si no se mantiene su suspensión.
II. Fundamentos jurídicos

1. El ATC 49/2018 del Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite la impugnación interpuesta por el Abogado del Estado, en representación del Gobierno, de la
resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña de 22 de enero de 2018 por la
que se propone la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña («Boletín Oficial del
Parlamento de Cataluña», núm. 3, de 23 de enero de 2018) y de la resolución del
Presidente del Parlamento de Cataluña de 25 de enero de 2018, por la que se convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas, en la parte que se refiere
a la inclusión en el orden del día del debate del programa y votación de investidura
del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó («Boletín Oficial del Parlamento de
Cataluña» núm. 5, de 26 de enero de 2018).
En esta resolución se acordó tener por invocado por el Gobierno el artículo 161.2
de la Constitución, lo que determinó la suspensión de las resoluciones impugnadas
desde el día 26 de enero de 2018, fecha de interposición de la impugnación.
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El objeto de este auto es resolver el incidente relativo al levantamiento o mantenimiento de la suspensión de las resoluciones impugnadas.
2. El Presidente del Parlamento de Cataluña por resolución de 5 de marzo de
2018 dejó sin efecto la resolución de 22 de enero de 2018 por la que designaba al Sr.
Puigdemont i Casamajó como candidato a la Presidencia de la Generalitat al proponer al Sr. Sánchez i Picanyol como candidato para este cargo. Por otra parte, por
Real Decreto 291/2018, de 15 de mayo, ha sido nombrado Presidente de la Generalitat de Cataluña el Sr. Torra i Pla.
Dadas las circunstancias concurrentes, el Tribunal aprecia que las decisiones impugnadas en este proceso constitucional han perdido su eficacia y, en consecuencia,
no pueden ser aplicadas. Tales hechos impiden que el Tribunal pueda pronunciarse
acerca del levantamiento de la suspensión o el mantenimiento de las decisiones impugnadas, pues este pronunciamiento solo procede respecto de resoluciones o disposiciones que son susceptibles de producir efectos.
El Tribunal ha declarado la pérdida de objeto de los incidentes de suspensión en
relación con disposiciones derogadas (AATC 354/1989, de 20 de junio, FJ único;
224/2009, de 27 de julio, FJ 1; 57/2010, de 19 de mayo, FJ único; 87/2013, de 23
de abril, FJ único; 244/2013, de 22 de octubre, FJ único, y 63/2015, de 17 de marzo, FFJJ 4 y 5) y respecto de resoluciones que o bien no podían ejecutarse al haber
transcurrido ya el momento en el que, conforme a sus propios términos, podían surtir efectos (ATC 54/2015) o bien habían agotado todos sus efectos antes de ser recurridas ante el Tribunal (ATC 185/2015). A la misma conclusión ha de llegarse en el
presente caso, en el que la situación es equiparable a las que contemplan las resoluciones del Tribunal que se han invocado, pues, como se ha indicado, las resoluciones
impugnadas en el proceso constitucional han sido dejadas sin efecto.
La pérdida de objeto de la solicitud de levantamiento de la suspensión y del correspondiente incidente cautelar no implica la pérdida de objeto de la impugnación
promovida por el Gobierno contra las resoluciones impugnadas. Como se declara
en el ATC 49/2018, de 29 de abril, en el presente proceso constitucional se suscitan
cuestiones de interés general, las cuales justifican que no deba considerarse extinguida la impugnación con el fin de que el Tribunal pueda pronunciarse sobre aquellas cuando dicte la Sentencia por la que se resuelva el proceso constitucional.
Por todo lo expuesto, el Pleno
Acuerda

Declarar la desaparición sobrevenida del objeto del incidente sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña de 22 de enero de 2018 por la que se propone la investidura de
don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la
Generalitat de Cataluña («Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña», núm. 3, de
23 de enero de 2018) y de la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña
de 25 de enero de 2018, por la que convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a
las 15:00 horas, en la parte que se refiere a la inclusión en el orden del día del debate
del programa y votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó («Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» núm. 5, de 26 de enero de 2018).
Madrid, a veinte de junio de dos mil dieciocho
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