
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre l’ús de símbols a les institucions i la neutralitat dels espais 
públics
202-00018/12
Esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les persones físiques
202-00019/12
Esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de garantiment de la neutralitat institucional en l’espai públic i en 
les institucions públiques catalanes
202-00020/12
Esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de 
serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00021/12
Esmenes a la totalitat 9

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el sòl de la despesa social
250-00251/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’augment i el millorament de la inversió en infància
250-00252/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’avaluació i eliminació d’organismes públics no ne-
cessaris
250-00253/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la compensació als treballadors públics que van cobrir 
els serveis mínims i als qui van exercir el dret al treball durant l’aturada política il·le-
gal i imposada del 3 d’octubre de 2017
250-00254/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la implantació de la metodologia BIM a l’Administració
250-00255/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11
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Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telèfon d’atenció sanitària 061
250-00256/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el foment del reequilibri territorial
250-00257/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la creació d’un segell de treball just i de qualitat apli-
cable en el sector de l’hostaleria i la restauració
250-00258/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre les dones afectades pel mètode anticonceptiu Essure
250-00259/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la zonificació de la fracturació hidràulica
250-00260/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució de suport a les persones que pateixen la síndrome postpòlio
250-00261/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic de l’aeròdrom de 
la Cerdanya
250-00262/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a pal·liar la manca de socor-
ristes en platges i piscines públiques
250-00263/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’abocador de Fígols
250-00264/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del CAP La Sagrera, de Barcelona
250-00265/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la introducció de la perspectiva de gènere en els pro-
tocols i els diagnòstics sanitaris
250-00266/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la residència i centre de dia Parc Central de Sabadell
250-00267/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la commemoració del centenari de la vaga de La Ca-
nadenca
250-00268/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’ocupació i assistencial dels centres re-
sidencials i de dia per a persones amb dependència i gent gran
250-00269/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un gimnàs i una sala d’usos múltiples 
a l’Escola Splai, de Barcelona
250-00270/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre les persones refugiades LGBTI
250-00271/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la neteja de la vegetació i el sotabosc de les Gavarres, 
els Àngels i el Montnegre
250-00272/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el consorci que ha de gestionar l’Hospital Sant Joan, 
de Reus
250-00273/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’Hospital Nadal Meroles, de Lleida
250-00274/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica urgent a Tarragona
250-00275/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el sector d’atenció a la gent gran
250-00276/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució de rebuig i condemna de la promoció de polítiques discrimi-
natòries i contràries al principi d’igualtat de la Unió Europea que afectin els ciuta-
dans gitanos
250-00277/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la promoció de l’esport femení
250-00278/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la paralització del procés d’habilitació com a professors 
de secundària dels membres del cos de mestres de primària
250-00332/12
Presentació: GP Cs 19

Proposta de resolució en defensa de la Generalitat i la seva imatge corporativa
250-00333/12
Presentació: GP PSC-Units 20

Proposta de resolució sobre la inclusió del criteri de cardiopatia congènita en la 
preinscripció i la matrícula dels alumnes en els centres educatius de Catalunya
250-00334/12
Presentació: GP Cs 22

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre d’atenció primària al 
barri de Can Clota, d’Esplugues de Llobregat
250-00335/12
Presentació: GP PSC-Units 23

Proposta de resolució sobre la construcció de la Residència Ca n’Oliveres, a Es-
plugues de Llobregat
250-00336/12
Presentació: GP PSC-Units 24
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Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre 
hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat
250-00337/12
Presentació: GP PSC-Units 25

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Sant Just Desvern
250-00338/12
Presentació: GP PSC-Units 26

Proposta de resolució sobre la pèrdua de serveis assistencials de primària i d’es-
pecialistes al CUAP El Serral, de Sant Vicenç dels Horts
250-00339/12
Presentació: GP PSC-Units 26

Proposta de resolució sobre la constitució d’un grup de treball sobre la gestió i el 
finançament del sistema de vies de transport per carretera d’altes prestacions
250-00340/12
Presentació: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP PPC, SP CUP-CC 27

Proposta de resolució sobre l’atenció als menors no acompanyats que arriben a 
Catalunya
250-00341/12
Presentació: GP Cs 29

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00342/12
Presentació: GP Cs 30

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire i la promoció del transport assequible
250-00343/12
Presentació: GP Cs 31

Proposta de resolució sobre el Cos Europeu de Solidaritat
250-00344/12
Presentació: GP Cs 33

Proposta de resolució sobre les funcions de l’Agència Catalana de Certificació Cat-
Cert
250-00345/12
Presentació: GP Cs 34

Proposta de resolució sobre la millora de la mobilitat transfronterera
250-00346/12
Presentació: GP Cs 35

Proposta de resolució sobre el desplegament efectiu de la Llei 11/2014 pel que fa a 
l’atenció a les persones transgènere
250-00347/12
Presentació: GP Cs 36

Proposta de resolució sobre la humanització del protocol d’intervenció per cesària
250-00348/12
Presentació: GP Cs 37

Proposta de resolució sobre Salvem Aiguafreda
250-00349/12
Presentació: GP CatECP 39

Proposta de resolució sobre Aturem Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
250-00350/12
Presentació: GP CatECP 40

Proposta de resolució sobre el fons de l’editorial Anagrama
250-00351/12
Presentació: GP PSC-Units 41

Proposta de resolució sobre la visió de gènere en les polítiques públiques de la 
Generalitat
250-00352/12
Presentació: GP Cs 42

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de Cap Roig
250-00353/12
Presentació: GP CatECP 43
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Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra al 
districte de Ciutat Vella de Barcelona
250-00354/12
Presentació: GP CatECP 45

Proposta de resolució sobre la condemna del cop a la democràcia dels dies 6 i 7 
de setembre de 2017
250-00356/12
Presentació: GP Cs 46

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari 48

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12
Substitució de diputats 48

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
412-00006/12
Adscripció de diputats del GP Cs 49

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
406-00001/12
Adscripció de diputats del GP Cs 50

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
399-00004/12
Adscripció de diputats 50
Substitució de representants 50

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre les declaracions pronunciades el 17 d’agost de 2018 en un acte públic
361-00002/12
Sol·licitud 51

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Jaume Duch Guillot, director general de Comuni-
cació i portaveu del Parlament Europeu, davant la Comissió d’Ensenyament perquè 
presenti el programa de treball de l’executiu comunitari per al 2019
356-00142/12
Canvi de Comissió tramitadora 51

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2018
355-00016/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 51
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Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
sobre la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat de l’1 d’agost de 2018
355-00017/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 52

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe de les activitats de l’Institut Català Internacional per la Pau corresponent 
al 2017
334-00023/12
Presentació: Institut Català Internacional per la Pau 52

Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2018
334-00024/12
Presentació: Govern de la Generalitat 53

Informe sobre el Registre de Fitxers Estadístics corresponent al 2017
334-00025/12
Presentació: vicepresident del Govern 54

Informe sobre l’acompliment de les actuacions estadístiques corresponents al Pro-
grama anual d’actuació estadística per al 2016
334-00026/12
Presentació: vicepresident del Govern 54

Programa anual d’actuació estadística per al 2018
334-00027/12
Presentació: conseller del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 55

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de 
Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00001/12
Nomenament de l’òrgan qualificador 55
Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer 
la prova de coneixements de llengua catalana 56

4.95. Altres informacions 

Credencial del diputat Martí Pachamé Barrera
Presentació 57
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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 sobre l’ús de símbols a les institucions  
i la neutralitat dels espais públics
202-00018/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 12515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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, 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 sobre l’ús de símbols a les insti-
tucions i la neutralitat dels espais públics (tram. 202-00018/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu 

GP ERC

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

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 8672; 10241; 12456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

Reg. 8672

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Alícia Romero Llano, diputada, d’acord amb el que estableixen els articles 
115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la to-
talitat a la Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques (tram. 202-00019/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units
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Reg. 10241

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 se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques (tram. 202-00019/12).

Esmena 1
GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu 

GP ERC

Reg. 12456

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques (tram. 202-00019/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

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

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 12516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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, 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 garantiment de la neutralitat 
institucional en l’espai públic i en les institucions públiques catalanes (tram. 202-
00020/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu 

GP ERC

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat  
en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00021/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 12054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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, 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 mesures urgents per a millorar 
la qualitat en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris (tram. 202-00021/12).

Esmena 1
GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu 

GP ERC

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el sòl de la despesa social
250-00251/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12071; 12404; 12482).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13785).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’augment i el millorament de la inversió 
en infància
250-00252/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12072; 12405; 12483).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13786).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’avaluació i eliminació d’organismes 
públics no necessaris
250-00253/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12073; 12484).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13787).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la compensació als treballadors públics 
que van cobrir els serveis mínims i als qui van exercir el dret al 
treball durant l’aturada política il·legal i imposada del 3 d’octubre  
de 2017
250-00254/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12074; 12485).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13788).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.



BOPC 143
6 de setembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 11 

Proposta de resolució sobre la implantació de la metodologia BIM  
a l’Administració
250-00255/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12075; 12486).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13789).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telèfon d’atenció 
sanitària 061
250-00256/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12076; 12487).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13790).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment del reequilibri territorial
250-00257/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12077; 12488).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13791).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un segell de treball just  
i de qualitat aplicable en el sector de l’hostaleria i la restauració
250-00258/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12078; 12406; 12489).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13792).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les dones afectades pel mètode 
anticonceptiu Essure
250-00259/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12079; 12407; 12490).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13793).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la zonificació de la fracturació hidràulica
250-00260/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12080; 12408; 12491).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13794).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució de suport a les persones que pateixen  
la síndrome postpòlio
250-00261/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12081; 12409; 12492).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13795).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic  
de l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00262/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12082; 12410; 12493).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13796).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a pal·liar  
la manca de socorristes en platges i piscines públiques
250-00263/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12083; 12494).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13797).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’abocador de Fígols
250-00264/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12084; 12411; 12495).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13798).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del CAP  
La Sagrera, de Barcelona
250-00265/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12085; 12412; 12496).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13799).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la introducció de la perspectiva de 
gènere en els protocols i els diagnòstics sanitaris
250-00266/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12086; 12413; 12497).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13800).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la residència i centre de dia Parc 
Central de Sabadell
250-00267/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12087; 12414; 12498).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13801).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la commemoració del centenari  
de la vaga de La Canadenca
250-00268/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12088; 12415; 12499).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13802).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’ocupació i assistencial 
dels centres residencials i de dia per a persones amb dependència  
i gent gran
250-00269/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12089; 12416; 12500).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13803).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un gimnàs i una sala 
d’usos múltiples a l’Escola Splai, de Barcelona
250-00270/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12090; 12417; 12501).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13804).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les persones refugiades LGBTI
250-00271/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12091; 12502).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13805).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la neteja de la vegetació i el sotabosc  
de les Gavarres, els Àngels i el Montnegre
250-00272/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12092; 12503).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13806).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el consorci que ha de gestionar 
l’Hospital Sant Joan, de Reus
250-00273/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12093; 12504).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13807).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital Nadal Meroles, de Lleida
250-00274/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12094; 12505).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13808).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica urgent a Tarragona
250-00275/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12095; 12506).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13809).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el sector d’atenció a la gent gran
250-00276/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12096; 12418; 12507).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13810).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig i condemna de la promoció de 
polítiques discriminatòries i contràries al principi d’igualtat de la Unió 
Europea que afectin els ciutadans gitanos
250-00277/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12097; 12508).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13811).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la promoció de l’esport femení
250-00278/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12098; 12509).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.09.2018 al 04.09.2018).
Finiment del termini: 05.09.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 13812).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la paralització del procés d’habilitació 
com a professors de secundària dels membres del cos de mestres  
de primària
250-00332/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la paraliza-
ción del proceso de habilitación como profesores de secundaria a los miembros del 
cuerpo de maestros de primaria, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensen-
yament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado mes de abril el Director general de Professorat i Personal de Centres 

Públics de la Generalitat de Cataluña aprobaba la Resolución ENS/862/2018, de 25 
de abril, por la que se dictaban las instrucciones sobre la adjudicación de destinos 
provisionales con efectos de 1 de septiembre de 2018 para el personal funcionario de 
carrera, en prácticas e interino de los cuerpos docentes y sobre los desplazamientos 
forzosos por modificación de las plantillas de los centros educativos públicos.

Dicha resolución habilitaba a las direcciones de los institutos para establecer, 
según su criterio, si procedía o no reconvertir plazas de Secundaria para maestros 
de Primaria. Así, las plazas reservadas a maestros de Primaria en los institutos de 
Secundaria se catalogarían como tales por parte de las direcciones, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en el Decreto de direcciones, el de autonomía de 
centros y el de plantillas.

En las Resoluciones del Director general de Professorat i Personal de Centres 
Públics del 7 y del 16 de mayo, para el desarrollo de la Resolución ENS/862/2018, 
de 25 de abril, se iba aún más allá, estableciendo que las direcciones de los institutos 
están «obligadas» a reservar dichas plazas. La supuesta causa que justifica el acceso 
a la docencia en Secundaria de miembros de un cuerpo docente no acreditado para 
ello es, según se aduce por parte de los responsables del Departament d’Ensenya-
ment, la previsible carencia de profesores de Secundaria académicamente acredita-
dos en las bolsas de trabajo de algunos servicios territoriales. Al margen de la ve-
racidad o no de dicha consideración, el hecho es que, en Cataluña, los que vienen a 
suplir la falta de titulados acreditados pasan, sin estarlo, por delante de aquellos a 
quienes se supone que vienen a sustituir.

El hecho es que las resoluciones citadas habilitan de facto a más de 3.000 fun-
cionarios del Cuerpo de Maestros para impartir las especialidades de Matemáticas, 
Lengua Catalana y Lengua Castellana en los dos primeros cursos de la ESO sin 
exigirles los requisitos mandatados para ello. Además, estas resoluciones obligan 
a los directores de los centros de más de 10 grupos a reservar plaza en favor de los 
maestros habilitados y en perjuicio de más de un millar de profesores interinos y 
en prácticas.

Estas resoluciones ya han sido recurridas ante los juzgados contencioso adminis-
trativo por el Sindicat de Professors de Secundària al considerar que suponen una 
grave vulneración de la legalidad, en particular, la básica del Estado. La normativa 
básica de especialidades y las leyes de educación vigentes establecen titulaciones es-
pecíficas para el ejercicio de la docencia en distintos ciclos y preservan el principio 
constitucional de mérito y capacidad, así como de igualdad.
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Si no se impide, el proceso de habilitación regulado en las resoluciones comen-
zará el 1 de septiembre, vulnerando los principios anteriores y repercutiendo en la 
calidad de la enseñanza, así como en la garantía de la igualdad.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Instar de manera urgente al Gobierno de la Generalitat de Cataluña para para-

lizar inmediatamente el proceso derivado de la Resolución ENS/862/2018, de 25 de 
abril y las resoluciones que la desarrollan; 

2. Instar a que se elaboren nuevas instrucciones para la cobertura de vacantes de 
forma que se garantice el respeto a la legalidad y la preservación de los principios 
constitucionales de mérito y capacidad, así como de igualdad en el acceso a las pla-
zas y puestos de cualquier Administración pública.

Palacio del Parlamento, 30 de julio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució en defensa de la Generalitat i la seva imatge 
corporativa
250-00333/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 13363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució en defensa de la Generalitat de Catalunya i de la seva imatge corporativa, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
L’article 1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que «Catalunya, com a 

nacionalitat, exerceix el seu autogovern constituïda en comunitat autònoma d’acord 
amb la Constitució i amb aquest Estatut, que és la seva norma institucional bàsica». 
D’altra banda, l’article 2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa, en el seu 
apartat primer, que «La Generalitat és el sistema institucional en què s’organitza po-
líticament l’autogovern de Catalunya», mentre que en el segon apartat del mateix ar-
ticle es disposa que «La Generalitat és integrada pel Parlament, la Presidència de la 
Generalitat, el Govern i les altres institucions que estableix el capítol V del títol II» 
(del mateix Estatut). Finalment, el quart apartat de l’esmentat article 2 de l’Estatut 
estableix que «Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s’exer-
ceixen d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i la Constitució».

D’altra banda, l’article 67 de l’Estatut regula l’elecció, nomenament, estatut per-
sonal, cessament i competències del president o presidenta del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, mentre que l’article 68 regula les funcions, la composició, l’or-
ganització i el cessament del Govern de la Generalitat de Catalunya. L’article 71 de 
l’Estatut, al seu torn, regula l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, recentment, ha sorgit una iniciativa privada que pretén ser o fer-se 
passar pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en clar intent d’usurpar la posició 
institucional de la Generalitat de Catalunya o d’atribuir-se el ser una institució legí-
tima i representativa de la ciutadania de Catalunya. A tal finalitat, aquesta iniciativa 
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privada manté un lloc web (https://governrepublica.org/), sota el títol «Generalitat 
de Catalunya. Govern de la República», així com comptes a les xarxes socials (com 
ara @catalan_gov, a Twitter), que intenten fer-se passar per comptes oficials d’insti-
tucions catalanes. Els responsables d’aquesta iniciativa també intenten fer-se passar 
per membres del Govern de la Generalitat. Així, al web esmentat, podem llegir-hi la 
frase «Si us voleu adreçar als membres del Govern de Catalunya, podeu enviar els 
vostres missatges a l’adreça: info@governrepublica.org», però també es pot cons-
tatar en l’agenda i actuació política dels membres d’aquesta iniciativa privada. Tal 
voluntat de suplantar a la Generalitat de Catalunya per part dels membres d’aquesta 
iniciativa privada es constata també en l’ús profús de l’escut i segell de la Genera-
litat de Catalunya, l’intent de mimetitzar la seva imatge corporativa, així com l’ús 
del propi nom de la institució, Generalitat de Catalunya, juntament amb d’altres 
com Govern de la República, o Consell de la República. També es denota en l’intent 
d’aparentar un cert grau d’institucionalitat, amb l’anunci de la creació d’òrgans pre-
tesament institucionals com el «Consell de la República», que pretén atribuir-se les 
funcions del Govern català, i d’una «Assemblea de representants» que pretén atri-
buir-se les funcions d’assemblea legislativa catalana, interferint en la representació 
del poble de Catalunya per part del Parlament de Catalunya, que queda regulada en 
l’article 55.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Malgrat la gravetat de tot l’exposat, el Govern de la Generalitat de Catalunya no 
només no ha defensat la institució de la Generalitat de Catalunya com a tal, o la del 
Govern o el Parlament en particular, ni ha combatut l’ús de la seva imatge corporati-
va per part d’aquesta iniciativa privada, sinó que acompanya activament el desenvo-
lupament de la seva activitat, que com hem vist consisteix en erosionar la legitimitat 
i representativitat de les institucions catalanes a base de pretendre fer-se passar per 
institucions catalanes representatives de la ciutadania de Catalunya.

S’ha constatat aquesta connivència de l’actual Govern de la Generalitat amb 
aquelles persones que pretenen substituir les nostres institucions legítimes en el dar-
rer viatge d’una delegació del Govern de la Generalitat, encapçalada pel propi Presi-
dent de la Generalitat, a Bèlgica. En el transcurs d’aquest viatge els membres del 
Govern participants i el propi President s’han entrevistat i han aparegut públicament 
al costat d’aquelles persones que públicament mostren la seva voluntat de suplantar 
la legitimitat i representació de les institucions de la Generalitat recollides en l’Es-
tatut d’Autonomia, legitimant aquesta maldestra i impossible pretensió, així com l’ús 
impropi de la imatge corporativa de la Generalitat de Catalunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Reprova el capteniment del Govern de la Generalitat de Catalunya, per la seva 

manifesta incapacitat i manca de voluntat política de defensar les institucions cata-
lanes i la seva imatge corporativa front als intents d’alguna iniciativa privada d’usur-
par-ne les funcions, suplantar-la o fer-se passar per les institucions de la Generalitat 
de Catalunya.

2. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a activar tots els mecanismes 
i instruments al seu abast per a la defensa de les institucions de la Generalitat de 
Catalunya, incloent-hi el propi Parlament de Catalunya, front a qualsevol actuació 
orientada a intentar usurpar la legitimitat i representativitat del sistema institucio-
nal de la Generalitat de Catalunya, usurpar-ne les funcions, suplantar-lo o provar de 
fer-s’hi passar, incloent-hi l’ús impropi de la imatge corporativa de la Generalitat de 
Catalunya.
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3. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar un informe al Par-
lament de Catalunya, en el termini de dos mesos, amb el detall de totes les accions 
empreses en el sentit del punt anterior, i dels resultats assolits, si escau.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre la inclusió del criteri de cardiopatia 
congènita en la preinscripció i la matrícula dels alumnes en els 
centres educatius de Catalunya
250-00334/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada, Martín Euse-

bio Barra López, 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 inclusión del criterio de cardiopatía congénita en 
la preinscripción y matrícula de los alumnos en los centros educativos de Cataluña, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El término «cardiopatía congénita» engloba un conjunto amplio de diagnósticos 

que tienen como característica común el desarrollo incorrecto de la estructura del 
corazón durante la gestación, que puede dar síntomas desde el primer momento de 
la gestación o aparecer durante los primeros años de vida.

En la mayoría de casos se desconoce la causa de estas malformaciones que afec-
tan a 1 de cada 120 recién nacidos. Entre el 30-40% de los casos requerirán de la 
primera intervención quirúrgica antes de los 5 años de vida, incluyendo la implan-
tación de marcapasos incluso desde recién nacidos. La necesidad de intervenciones 
posteriores periódicas es frecuente y, en cualquier caso, requieren de seguimiento 
médico a lo largo de toda la vida.

Según datos de la Fundació de Cardiopaties Congènites CorAvant, en Cataluña 
se estima que cada semana nacen 15 niño/as con esta patología, afectando en la ac-
tualidad a más de 40.000 personas.

Aunque en cada caso puedan tener repercusiones diferentes, las afectaciones más 
comunes están relacionadas con el desarrollo físico (tamaño o peso inferior al nor-
mal), motriz (problemas osteomusculares) del lenguaje, y psicológico (problemas de 
comportamiento y/o en la escuela).

La actividad física, tan fundamental para un correcto desarrollo físico, psicoló-
gico y la mejora de la calidad de vida, ha de ser muy controlada y adaptada a las 
características individuales de estas personas.

En la elección del centro donde cursar sus estudios obligatorios, los padres de 
estos niño/as han de tener en consideración criterios adicionales, como la distancia 
desde el hogar familiar para minimizar el esfuerzo físico de los traslados, o la dis-
tancia a un centro hospitalario que garantice la rapidez de intervención necesaria en 
el supuesto de descompensación cardíaca a la que se encuentran más predispuestos 
que las personas con morfología cardíaca normal.

Asimismo, resulta fundamental la condición de espacio cardioprotegido del cen-
tro escolar, la posible presencia de personal sanitario en el mismo e incluso, para 
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aquellas patologías que requieran de la implantación de un dispositivo (v.gr. marca-
pasos), deberá tenerse en cuenta la ubicación física del centro, resultando necesario 
que éste se encuentre suficientemente alejado de torres magnéticas o eléctricas de 
alta intensidad.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Catalunya insta al Gobierno de la Generalitat a: 
Incluir en la normativa de preinscripción y matrícula de alumnos en los centros 

del Servicio de Educación de Cataluña a partir del curso 2019-2020, un nuevo crite-
rio complementario por el hecho de que el alumno esté afectado por una cardiopatía 
congénita, con un baremo de 10 puntos adicionales, solicitando como documenta-
ción acreditativa un certificado médico oficial emitido por el centro hospitalario 
donde se haya diagnosticado la patología y donde conste el tipo de patología y los 
tratamientos que el alumno ha venido siguiendo desde su nacimiento.

Palacio del Parlamento, 31 de julio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, Martín Eusebio Barra 

López, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre d’atenció 
primària al barri de Can Clota, d’Esplugues de Llobregat
250-00335/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 13414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

lamentari 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 cons-
trucció d’un nou Centre d’Atenció Primària al barri de Can Clota, d’Esplugues de Llo-
bregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi d’Esplugues de Llobregat, amb 45.890 habitants, compta amb dos 

Centres d’Atenció Primària. L’any 2010 l’Ajuntament d’Esplugues va cedir uns ter-
renys a la Generalitat perquè portés a terme les obres de construcció del tercer Cen-
tre d’Atenció Primària a Esplugues. Actualment, encara no hi ha data d’inici de les 
obres del d’aquest nou equipament a la ciutat.

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha reivindicat a la Generalitat en diver-
ses ocasions la construcció d’una nova àrea bàsica de salut de Can Clota, però la 
Generalitat de Catalunya encara no ha donat cap nova informació sobre la posada 
en marxa de les obres de construcció d’aquest equipament.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir, en els 

propers pressupostos de la Generalitat, la posada en marxa del projecte de Centre 
d’Atenció Primària de Can Clota, a Esplugues de Llobregat.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre la construcció de la Residència  
Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat
250-00336/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 13415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari 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 
construcció de la Residència Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La continuada minva dels recursos públics que ha patit la ciutadania en els dar-

rers anys, ha provocat una especial fragilitat en les persones amb discapacitats. Les 
retallades dutes a terme en la formació i l’ocupació, l’educació inclusiva, la sanitat, 
els serveis de suport i atenció directa a les persones, els retards i impagaments que 
han patit les entitats socials han repercutit i repercutiran greument sobre el sector de 
la discapacitat, situant-lo en una posició d’enorme precarietat i col·lapse.

L’any 2010 el Govern de la Generalitat va acordar amb l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat la dotació d’un equipament de recursos per a les persones amb discapa-
citat, la residència Ca n’Oliveres. Un servei i recursos reivindicats per diverses asso-
ciacions i col·lectius del sector, amb caràcter supramunicipal. El Grup Parlamentari 
Socialista, ha presentat en els darrers anys esmenes als Pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per tal de posar en el projecte d’aquest servei, amb el vot en contra 
dels grups que donen suport al Govern.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir els recursos necessaris, en els propers pressupostos de la Generalitat 

per al 2019, per a la construcció de la Residència per a persones amb pluridiscapa-
citats Ca n’Oliveres a Esplugues de Llobregat.

2. Presentar, en un termini de 5 mesos, un calendari d’actuacions per a la cons-
trucció i futura posada en marxa de la Residència Ca n’Oliveres.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències  
de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna  
a Sant Feliu de Llobregat
250-00337/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 13416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre el restabliment del servei d’urgències 24 hores i el servei de farmàcia de guàrdia 
nocturna a Sant Feliu de Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El mes d’octubre de 2011 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

va notificar el tancament definitiu del servei d’urgències al CAP El Pla de Sant Fe-
liu de Llobregat. El Govern va aprofitar els tancaments que va dur a terme al juliol 
i agost del 2010, inicialment amb caràcter estacional, per consolidar el desmantella-
ment d’aquest model sanitari de proximitat a la ciutat.

A Sant Feliu, l’anomenada reordenació de l’atenció primària i urgent va suposar 
la reducció en l’atenció de les urgències al centre d’atenció primària El Pla, que va 
passat d’atendre les 24 hores a fer-ho de 8 a 21 hores.

A més, la decisió de tancar els serveis d’urgències a Sant Feliu de Llobregat, va 
provocar el tancament de les farmàcies de la zona a partir de les 00:30 hores. Aquest 
fet afecta a la qualitat de vida dels ciutadans afectats, ja que no tothom pot despla-
çar-se d’una població a l’altre, i més, quan no es compta amb els serveis de transport 
públic nocturn. que connectin les poblacions amb una mínima freqüència, i moltes 
vegades es necessita aquest servei de manera urgent.

En el ple del mes de juliol del 2011 l’Ajuntament de Sant Feliu va aprovar per 
unanimitat un moció per exigir la Generalitat el manteniment del servei d’urgències 
de l’Àrea Bàsica de Salut El Pla les 24 hores. A la mateixa moció s’instava el Go-
vern a mantenir les inversions previstes en els serveis sanitaris de Sant Feliu, com 
per exemple, el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) previst a la ciutat.

Aquesta decisió, que 7 anys després encara no s’ha revertit malgrat les peticions 
del municipi, perjudica a la població de Sant Feliu de Llobregat i a la dels munici-
pis propers, que tenien com a referència aquest servei d’urgències i que ara s’han de 
desplaçar a l’Hospital Moisès Broggi.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Restablir, abans de finalitzar l’any 2018, el servei d’urgències de l’Àrea Bàsica 

de Salut El Pla de Sant Feliu de Llobregat, les 24 hores.
2. Obrir les negociacions per poder reobrir, de manera simultània amb el servei 

d’urgències 24 hores del CAP El Pla, el servei de farmàcia de guàrdia nocturna a 
Sant Feliu de Llobregat.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Sant Just Desvern
250-00338/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 13417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’ampliació del CAP de Sant Just Desvern, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi de Sant Just Desvern compta actualment amb un Centre d’Atenció 

Primària per una població de 17.201 habitants. El març de 1990 es va inaugurar el 
centre mèdic per donar cobertura a 12.300 pacients del municipi.

Actualment el CAP està saturat pel que fa al gran nombre de pacients i a l’es-
pai limitat amb que compta aquest equipament. El març de 2011 la Generalitat de 
Catalunya va comunicar a l’Ajuntament de Sant Just Desvern que no es podia dur a 
terme el projecte d’ampliació del centre d’atenció primària. L’Ajuntament va decidir 
avançar els 3 milions d’euros que costaven les obres d’ampliació del centre per tal 
que la Generalitat els tornés en els propers anys.

Malgrat les facilitats que posava el consistori del municipi, l’ampliació del CAP 
de Sant Just no es va tirar endavant, afectant directament el dia a dia del centre, amb 
una saturació dels serveis i dels professionals que hi treballen.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a destinar els re-

cursos necessaris per començar, abans de 6 mesos, les obres d’ampliació del Centre 
d’Atenció Primària de Sant Just Desvern.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la pèrdua de serveis assistencials  
de primària i d’especialistes al CUAP El Serral, de Sant Vicenç  
dels Horts
250-00339/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 13418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la pèrdua de serveis assistencials de primària i d’especialistes al CUAP El Serral, de 
Sant Vicenç dels Horts, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 
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Exposició de motius
El Servei Català de la Salut va tancar el CUAP El Serral de Sant Vicenç dels 

Horts l’1 de juliol de 2011. Set anys després, això ha suposat la pèrdua del personal 
sanitari que cobria el servei d’urgències de 8 del matí a 8 de la tarda. D’aquesta ma-
nera, s’ha produït un deteriorament de les condicions laborals dels metges que han 
d’assumir el treball que abans feien els seus companys, així com una davallada en la 
qualitat de l’atenció que s’ofereix als ciutadans i ciutadanes de la població.

D’altra banda es dona la situació de que persones que abans eren ateses a l’ins-
tant al mateix edifici del Serral, ara han de fer una llarga espera o són derivades a 
l’Hospital de Sant Boi, que pot derivar en una situació dramàtica per aquell ciutadà 
o ciutadana que no tingui els mitjans necessaris o no es trobi en condicions com per 
realitzar aquest desplaçament.

I finalment, ja fa més de quatre anys que els serveis de dermatologia, trauma-
tologia i endocrinologia van desaparèixer del CUAP El Serral de la ciutat, i encara 
no han cobert aquestes vacants i no hi ha expectativa que aquestes especialitats re-
tornin.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar els recursos necessaris per recuperar, en un termini de sis mesos, els 

serveis de dermatologia, endocrinologia i traumatologia al CUAP El Serral de Sant 
Vicenç dels Horts.

2. Restablir el servei d’urgències 24 hores al CUAP El Serral de Sant Vicenç 
dels Horts.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la constitució d’un grup de treball 
sobre la gestió i el finançament del sistema de vies de transport per 
carretera d’altes prestacions
250-00340/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP,  

SP PPC, SP CUP-CC

Reg. 13429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Els grups i subgrups sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 

168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la cons-
titució d’un grup de treball sobre la gestió i finançament del sistema de les vies d’al-
tes prestacions (autopistes i autovies) de Catalunya, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya ha impulsat de forma ininterrompuda i al llarg de 

les darreres legislatures la constitució de grups de treball en matèria de peatges de 
les autopistes, amb l’objectiu de reordenar la situació dels peatges a Catalunya i im-
pulsar mesures de reducció i racionalització, tenint present la conveniència del seu 
tractament com a elements reguladors de la mobilitat.
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El patró de referència dels objectius, la composició i l’activitat d’aquest grup es 
va fixar de forma consensuada en la Resolució 83/IX, de 25 de maig de 2011 i ha 
estat seguit en els anys posteriors, amb la incorporació de les actualitzacions que, 
de forma també acordada, han anat resultant de la mateixa evolució del servei i del 
sector, així com de les noves demandes socials que han anat aflorant en la matèria.

En aquest sentit, resulta indispensable prendre en consideració, en el moment 
d’encarar el futur del servei i de quin hagi de ser el seu tractament econòmic, i al 
costat dels resultats aconseguits en compliment d’aquells objectius, com continuar 
abordant la gestió del sistema de les vies d’altes prestacions (autopistes i autovies) i 
del seu finançament, amb el propòsit de racionalitzar el model, per tal que aquestes 
vies garanteixin una mobilitat sostenible i segura i amb la finalitat d’eliminar defini-
tivament les situacions de manca d’equitat entre usuaris i desequilibri entre territoris 
que provoca el manteniment del règim actual de peatges.

Per aquests motius, els grup Parlamentaris presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Constituir un grup de treball sobre la gestió i finançament del sistema de les vies 

d’altes prestacions (autopistes i autovies) de Catalunya, que tingui en consideració 
els antecedents derivats de la Resolució 83/IX i així com, molt especialment, la 
configuració de la xarxa de vies d’altes prestacions com un sistema de servei públic 
sostenible ambientalment i financera, a la vista dels nous escenaris derivats de la fi-
nalització de la vigència de determinades concessions a Catalunya.

El grup de treball haurà d’integrar com a membres: 
– les Administracions titulars de les vies d’altes prestacions; 
– el Departament de Territori i Sostenibilitat (un representant de la Secretaria 

d’Infraestructures i Mobilitat i un representat de la Secretaria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat), 

– dos representants del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda; 
– les empreses concessionàries de la seva gestió; 
– les entitats associatives de les Administracions locals de Catalunya; els usua-

ris - a través del Reial Automòbil Club de Catalunya i de l’Organització de Consu-
midors i Usuaris de Catalunya; 

– les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, mitjançant el 
Consell de Cambres; 

– els sindicats amb representació en el sector; 
– les entitats Associació per a la Promoció del Transport Públic, Fundació Cercle 

d’Infraestructures i el Cercle d’Economia; 
– la Universitat Politècnica de Catalunya través del seu àmbit acadèmic sectorial; 
– els Col·legis professionals d’Enginyers de camins, canals i ports, d’Enginyers 

industrials, d’Economistes, i d’Ambientòlegs; 
– la Unió de Pagesos; 
– les entitats empresarials Foment del Treball, Pimec, Cecot, Associació general 

de Transportistes de Catalunya, Cetcat-cot i Fundació Empresarial de Catalunya, 
– i un representant per cadascun dels grups i subgrups parlamentaris.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del GP Cs; Albert Batet i Canadell, portaveu 

GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC; Eva Granados Galiano, por-
taveu GP PSC-Units; Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP; Xavier 
García Albiol, representant SP PPC; Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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Proposta de resolució sobre l’atenció als menors no acompanyats 
que arriben a Catalunya
250-00341/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
atención a los menores no acompañados que llegan a Cataluña, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió de la Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde 2016 se han denunciado en diferentes informes de organismos la satura-

ción de los centros que atienden a menores no acompañados.
Durante 2017, las condiciones de atención a los niños y niñas migrantes no 

acompañados se han visto alteradas por el colapso que ya sufría el sistema de pro-
tección de infancia.

Cataluña ha recibido hasta el 30 de julio a 1.450 menores extranjeros no acom-
pañados (MENA), los mismos que llegaron en todo 2017. La Dirección General de 
Infancia ha creado en los últimos meses 800 nuevas plazas en centros para atender 
a estos menores no acompañados.

A pesar de este aumento de plazas para atender a los menores no acompañados, 
es necesaria mejor coordinación con el Gobierno de España, más coordinación con 
los municipios, prioridad presupuestaria y una organización exhaustiva del actual 
sistema de protección de infancia que se encuentra colapsado. Urge planificar el sis-
tema de protección de infancia y organizarlo por perfiles.

El Parlament de Cataluña aprobó el 9 de febrero de 2017 una moción en la que se 
insta a realizar la planificación del sistema de protección para los próximos 6 años, 
que está pendiente de cumplimiento por parte del Govern de la Generalitat.

Como consecuencia de esta llegada masiva de menores de acompañados y de la 
falta de planificación, el pasado mes de julio la Juez Decana de Barcelona, Mercè 
Caso, prohibió el uso de espacios comunes de la Ciudad de la Justicia como aloja-
miento temporal de menores inmigrantes, y consideró inaceptable que pudieran dor-
mir en el suelo, estando hasta 21 horas en espera.

Por otro lado, recientemente los trabajadores de la oficina de atención al Menor 
de Mossos d’Esquadra han comunicado que sufren las consecuencias del colapso 
y la falta de organización de los Departamentos implicados en realizar la primera 
acogida a estos menores no acompañados. La coordinación entre la Dirección Ge-
neral de Infancia, el Departamento de Interior, la Fiscalía y la creación de más re-
cursos de primera acogida son fundamentales para la recepción de estos menores 
no acompañados y para garantizar que no se vulnera la dignidad y los derechos de 
estos menores.

La atención y acogida de los menores no acompañados de forma poco adecuada 
supone una forma de maltrato institucional y de victimización secundaria, contra-
rio a los principios recogidos en la Ley 14/2010 de Derechos y Oportunidades de la 
Infancia y Adolescencia.

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) Poner en funcionamiento de forma inmediata un centro de Primera Acogida 

en Barcelona, que garantice la correcta acogida de los menores no acompañados que 
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en meses anteriores han estado durmiendo en la Ciudad de la Justicia y actualmen-
te están siendo atendidos en las dependencias de la Dirección General de Infancia.

2) Presentar a los grupos parlamentarios, en el plazo máximo de 3 meses, un 
plan de coordinación entre los diferentes departamentos implicados en la primera 
acogida: Interior, Justicia y Dirección General de Infancia; definiendo las funciones 
que le corresponden a cada departamento en la acogida de estos menores.

3) Presentar a los grupos parlamentarios, en el plazo máximo de 3 meses, la 
planificación del Sistema de Protección de la Infancia prevista para los próximos 6 
años, incluyendo la organización del sistema de protección de acuerdo con los dife-
rentes perfiles de menores tutelados.

4) Crear un grupo de trabajo, en un plazo de 15 días, en coordinación con los 
diferentes ayuntamientos, sobre los centros de primera acogida a la espera de que al 
menor se le asigne el recurso adecuado a su perfil, de acuerdo con el plazo que es-
tablece la Ley de Derechos y Oportunidades de la infancia. Determinar presupues-
tariamente el coste de todos los recursos, planificando en coordinación con el Go-
bierno de España y los diferentes municipios, y destinando los recursos necesarios 
del presupuesto de la Generalitat.

5) Presentar a los grupos parlamentarios, en el plazo máximo de 3 meses, la in-
formación presupuestaria sobre la dotación utilizada en la acogida de estos menores 
no acompañados e informar de la previsión en los próximos presupuestos para ga-
rantizar su acogida y posterior tutela.

Palacio del Parlamento, 3 de agosto de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00342/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, 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 
calidad del aire, para que sea sustanciada ante la Comissió de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PAQMA) tiene como 

objeto la mejora de la calidad del aire en las Zonas de Protección Especial del Am-
biente Atmosférico. Gran parte de las actuaciones que en él se recogían eran actua-
ciones ya previstas en el Plan Director de Movilidad de la Región Metropolitana de 
Barcelona 2013-2018 (PdM). Sin embargo, a poco más de un año de la finalización 
del periodo, prácticamente ninguna actuación se ha completado, y las que están en 
marcha avanzan a un ritmo tan lento que hace muy difícil que puedan cumplirse los 
compromisos.

El incumplimiento de los plazos pospone mejoras de movilidad muy necesarias 
en el entorno de Barcelona pero, aún más grave, impide que se cumplan los propios 
objetivos del PAQMA de mejora de la calidad del aire que respiramos. Se calcu-
la que, en Cataluña, la contaminación causa hasta 3.500 muertes prematuras en el 
Área Metropolitana de Barcelona. Los óxidos de nitrógeno y las partículas menores 
de 10 micras son los principales problemas, y el tráfico rodado su principal origen. 
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Ciudades como Barcelona y Sabadell se encuentran en una situación tan crítica que 
han llamado la atención incluso de la Comisión Europea.

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. Impulsar, sin demora y de forma urgente, aquellas medidas clave para la re-

ducción de la contaminación que acumulan mayor retraso, y en especial: 
a. Incrementar el número y mejorar las condiciones de los intercambiadores de 

transporte público y las infraestructuras nodales.
b. Ejecutar nuevos aparcamientos de disuasión (park and rides) priorizando la 

ejecución en 2018 de aquellos que puedan favorecer la complementariedad del vehí-
culo privado fuera de las Zonas de Protección Especial del Ambiente Atmosférico 
con el transporte público para acceder a ellas. Estos aparcamientos deberán tener 
fácil acceso desde las principales vías de comunicación y permitir un intercambio 
rápido desde el vehículo particular al ferrocarril o a los servicios de bus rápido.

c. Acelerar la puesta en servicio de la T-Mobilitat, que acumula ya años de retra-
so. Mientras no sea posible, establecer un Abono Mensual para jóvenes con el que 
puedan acceder a toda la red de transporte público de Cataluña por un importe fijo 
mensual reducido (tarifa plana), de forma que el transporte público resulte la opción 
más atractiva para los desplazamientos de los jóvenes y puedan incorporarlo fácil-
mente a sus costumbres de movilidad futura.

d. Incrementar la campaña de sensibilización sobre la necesidad de reducir las 
emisiones, en particular del vehículo privado, haciendo hincapié en los graves in-
cumplimientos actuales que suponen ya hoy en día que la calidad del aire que respi-
ramos no cumple ni siquiera los mínimos a los que obliga la Unión Europea. Insta-
lar paneles informativos en las ciudades con peores registros (Barcelona y Sabadell) 
que alerten de esta situación y promuevan el uso del transporte público.

Palacio del Parlamento, 3 de agosto de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire i la promoció del 
transport assequible
250-00343/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, 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 
calidad del aire y la promoción del transporte público asequible, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Se calcula que, en Cataluña, la contaminación causa hasta 3.500 muertes pre-

maturas en el Área Metropolitana de Barcelona. Los óxidos de nitrógeno y las par-
tículas menores de 10 micras son los principales problemas, y el tráfico rodado su 
principal origen. Ciudades como Barcelona y Sabadell se encuentran en una situa-
ción tan crítica que han llamado la atención incluso de la Comisión Europea. Son 
necesarios cambios profundos para afrontar el reto de mejorar la calidad del aire, y 
el transporte público juega un papel esencial.
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Sin embargo, a pocos meses del fin del periodo, prácticamente ninguna de las 
infraestructuras planificadas en el Plan Director de Movilidad de la Región Me-
tropolitana de Barcelona 2013-2018 (PdM) e incluidas en el Pla d’Actuació per a la 
Millora de la Qualitat de l’Aire (PAQMA) se ha completado. Los últimos gobiernos 
de la Generalitat han utilizado las políticas de territorio e infraestructuras, no para 
resolver los problemas de los catalanes como los retrasos de Rodalies o el pago de 
los peajes, sino para enfrentarnos con el conjunto de los españoles. Tras la demanda 
de nuevas competencias se ha tratado de ocultar verdaderas chapuzas de gestión en 
infraestructuras y servicios (Spanair, ATLL, Segarra-Garrigues...) que han resulta-
do ser un pozo sin fondo para los presupuestos y han limitado la capacidad de in-
versión. La principal obra de la Generalitat, la línea 9 de metro, que debería haber 
estado acabada hace más de 10 años, acumula unos sobrecostes tan desorbitantes 
que la han llevado prácticamente a la parálisis.

Además, las elevadas tarifas de transporte público pueden llegar a ser un im-
pedimento para su uso, en especial para las familias con menor poder adquisitivo.

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 impulsar, sin de-

mora y de forma urgente, aquellas medidas clave para la promoción del transporte 
público y la reducción de la contaminación que acumulan mayor retraso, y en es-
pecial: 

1. Establecer un Abono Mensual para jóvenes con el que puedan acceder a toda 
la red de transporte público de Cataluña por un importe fijo mensual súper reducido 
(inferior a 30 euros), de forma que el transporte público resulte la opción más atrac-
tiva para los desplazamientos de los jóvenes y puedan incorporarlo fácilmente a sus 
costumbres de movilidad futura a lo largo de su vida.

2. Acelerar la puesta en servicio de la T-Mobilitat, que acumula ya años de retra-
so, e incluir el Abono Mensual para jóvenes dentro de su política tarifaria.

3. Establecer urgentemente una línea de diálogo con el Gobierno de España cen-
trada específicamente en avanzar conjuntamente en la búsqueda de soluciones para 
la financiación de las obras pendientes de la Línea 9/10 de metro que incluya, entre 
otras, la propuesta de formalización de convenios de colaboración para la financia-
ción o la solicitud de respaldo en posibles peticiones de crédito al Banco Europeo 
de Inversiones.

4. Presentar en el plazo de tres meses un calendario de puesta en servicio de las 
estaciones del tramo central de la Línea 9/10, fundamental para la movilidad en la 
Región Metropolitana de Barcelona. El calendario deberá contemplar la puesta en 
servicio por fases y deberá acompañarse de la valoración de la asignación presu-
puestaria anual que será necesaria para ejecutarlo hasta su finalización. El plazo to-
tal en ningún caso podrá ser superior al plazo inicial del total de las obras (4 años).

5. Incrementar la campaña de sensibilización sobre la necesidad de reducir las 
emisiones, en particular del vehículo privado, haciendo hincapié en los graves in-
cumplimientos actuales que suponen ya hoy en día que la calidad del aire que respi-
ramos no cumpla ni siquiera los mínimos a los que obliga la Unión Europea. Insta-
lar paneles informativos en las ciudades con peores registros (Barcelona y Sabadell) 
que alerten de esta situación y promuevan el uso del transporte público.

6. Ejecutar nuevos aparcamientos de disuasión (park and rides) priorizan-do la 
ejecución en 2018 de aquellos que puedan favorecer la complementariedad del vehí-
culo privado fuera de las Zonas de Protección Especial del Ambiente Atmosférico 
con el transporte público para acceder a ellas. Estos aparcamientos deberán tener 
fácil acceso desde las principales vías de comunicación y permitir un intercambio 
rápido desde el vehículo particular al ferrocarril o a los servicios de bus rápido.
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7. Presentar en el plazo de seis meses un calendario de las actuaciones necesarias 
para hacer accesibles todas las estaciones de la infraestructura del Sistema Ferrovia-
rio de Cataluña (como las estaciones de metro de Urquinaona y Plaça de Sants, entre 
otras), tal y como se estableció en el punto 5.c de la Moción 67/XI del Parlament de 
Cataluña sobre las infraestructuras ferroviarias aprobada en la anterior legislatura. 
La priorización de las actuaciones deberá tener en cuenta criterios de mayor benefi-
cio para el conjunto de los usuarios y no de simplicidad de la actuación.

Palacio del Parlamento, 1 de agosto de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el Cos Europeu de Solidaritat
250-00344/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Cos de Soli-
daritat Europeu, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’objectiu del Cos de Solidaritat Europea és donar als joves la possibilitat de par-

ticipar en una sèrie d’activitats de solidaritat que s’ocupen de situacions desafiants a 
la UE i a l’estranger mitjançant voluntariat, pràctiques i llocs de treball. Participar-hi 
no només beneficia el desenvolupament personal dels joves, la participació activa en 
la societat i l’ocupabilitat, sinó que també ajuda a les comunitats que ho necessiten i 
ajuda a les organitzacions no governamentals, els organismes públics i les empreses 
per fer front a les necessitats socials i no satisfetes, com digué el President Juncker 
al discurs de l’estat de la Unió del 2016 quan va presentar el programa.

Recentment s’ha conegut que la Comissió Europea ha proposat un augment en 
la dotació pressupostària del Cos de Solidaritat Europeu per al proper període 2021-
2027, que podria fer que el nombre de joves potencialment beneficiaris arribés als 
350.000. A més, en aquest nou pressupost es facilitarà la participació de joves d’en-
torns desfavorits al Cos Europeu de Solidaritat a través de mesures que poden con-
sistir, per exemple, en finançament addicional o activitats específiques de menor 
durada o situades al mateix país d’origen.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Instar a la Direcció General de Joventut a implicar-se en la promoció i difusió 

d’aquest programa, de cara a la gent jove de forma individual i de cara a les entitats 
que en podrien exercir com a mitjanceres a través de l’elaboració d’un protocol es-
pecífic d’actuació.

2. Aprofitant la nova possibilitat de realitzar l’activitat de tipus solidari al ma-
teix Estat membre, que la Direcció General de Joventut treballi conjuntament amb 

Fascicle segon
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les altres Comunitats Autònomes per a fomentar un intercanvi específic amb altres 
regions d’Espanya.

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Bertran Román, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre les funcions de l’Agència Catalana  
de Certificació CatCert
250-00345/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, 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 las 
funciones de la entidad CatCert, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polí-
tiques Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Un certificado digital es un identificador único dentro de la red que permite a su 

poseedor ser identificado como tal, dentro de la misma; posibilitando la autenticidad 
a múltiples trámites telemáticos (firma de documentos, acceso a sitios restringidos, 
identificación frente a una administración, etc.).

Un certificado digital garantiza tanto la integridad de la información transmitida, 
como la autenticidad del emisor, cerrándose el proceso mediante una tercera parte 
(la autoridad de confianza, la entidad emisora del certificado) que es quien garantiza 
que cada identificación es de quien dice ser.

Existen diversas entidades calificadas de autoridad de certificación (FNMT, Sil-
com, CatCert, (etc.) que emiten, renuevan y garantizan la fehaciencia y la seguridad 
mediante los estándares de certificación basados en la criptografía asimétrica.

La complejidad y constante evolución de los certificados, así como el reconoci-
miento por parte de terceros, deriva en un trabajo con importantes costes asociados 
que según el último informe presentado por CatCert en 2011, lo cuantifican en más 
de 4 millones de euros anuales para la emisión, validación y mantenimiento de los 
certificados.

La certificación digital en nuestra sociedad tecnológica deviene como un ele-
mento imprescindible, por ello la FNMT, en calidad de entidad certificadora incor-
pora desde hace años su certificado al DNI, que todos los ciudadanos españoles tie-
nen el derecho y el deber de poseer y por ello está otorgando a todos los ciudadanos 
también la identidad digital que posibilita la identificación y validación por parte de 
la entidad de confianza para las personas físicas existiendo igualmente un amplio 
catálogo de certificados y formatos para personas jurídicas, administraciones, dis-
positivos, etc.

En la última versión 3.0 del DNI incluso se ha incorporado la tecnología contact-
less que permite su uso con facilidad tanto en los dispositivos móviles, como desde 
el hardware tradicional.

Hay que facilitar el acceso de los ciudadanos a la administración y ahorrar recur-
sos económicos mientras evolucionamos hacia una única identidad nacional como 
digital europea y evaluar los costes derivados y la funcionalidad del CatCert.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Que se informe a los usuarios una vez hayan caducado los actuales certifica-

dos emitidos por la citada entidad emisora, permitiendo el ahorro de una cuantía 
importante de recursos económicos, que en la actualidad son una duplicidad costosa 
y sin valor añadido.

2. Que el ahorro generado se destine a otros proyectos tecnológicos más nece-
sarios.

Palacio del Parlamento, 3 de agosto de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la millora de la mobilitat transfronterera
250-00346/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, diputada, Héctor 

Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre la mejora de la movilidad transfronteriza, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En el año 1995 entró en vigor el Tratado de Schengen por el que varios países de 

Europa suprimieron los controles de fronteras comunes interiores y se profundizó 
en la creación de un espacio común europeo. Gracias a este acuerdo se ha favore-
cido la movilidad de más de 400 millones de ciudadanos para circular libremente 
por Europa, fomentando el dinamismo y desarrollo de las economías regionales de 
Europa, especialmente las de las áreas fronterizas.

Sorprende en este contexto de integración europea la pervivencia de normas o 
limitaciones comerciales, a menudo injustificadas, que contravienen el espíritu del 
Tratado de Schengen y dificultan el transporte internacional ferroviario de personas 
(que ya de por sí ha de superar numerosas dificultades técnicas).

En Cataluña, las redes española y francesa tienen tres puntos de conexión fronte-
riza. El más antiguo, entre Cerbère y Portbou en la comarca de l’Alt Empordà, es un 
caso paradigmático. La vía española (de ancho ibérico), atraviesa la frontera y llega 
hasta Cerbère, y lo mismo ocurre con la vía francesa (de ancho europeo), que llega 
hasta Portbou. Los trenes de las operadoras Renfe y SNCF han atravesado siempre 
libremente la frontera, llevando pasajeros desde sus países de origen hasta Cerbère 
y Portbou respectivamente, donde podían conectar con la red ferroviaria del país 
vecino. Lamentablemente no están autorizados a recoger pasajeros antes de ingresar 
a sus respectivos Estados.

Desde la entrada en servicio del nuevo túnel para la Alta Velocidad el número de 
trenes que llega a Portbou se ha reducido, e inexplicablemente muchos de ellos no 
cruzan la frontera (solo lo hacen 7 de los 15 de Renfe y 5 de los 12 de SNCF). Con 
esta forma de operar se pierden cada día 42 trayectos internacionales, entre los tre-
nes que no llegan a cruzar la frontera (15 idas y 15 vueltas) y los que la cruzan sin 
pasajeros (12). Además, los horarios no están coordinados, no es posible comprar 
billetes internacionales online, ni consultar los horarios de retorno en las respec-
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tivas webs, dificultando el transporte público internacional, la libre circulación de 
ciudadanos y desvirtuando el ideal de la construcción de un espacio común europeo.

Se da la circunstancia de que en este caso particular el cruce de frontera no tie-
ne complicación técnica alguna y apenas coste económico (el trayecto se realiza en 
menos de 4 minutos y no exige cambio de maquinista). Resulta por ello aún más 
justificado solventar las dificultades burocráticas que existan y llegar a los acuerdos 
que sean necesarios para favorecer la cooperación y coordinación transfronteriza, 
pues de ello depende la posibilidad de crear espacios de oportunidad de desarrollo 
económico y social.

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. Mejorar la información de la web de Rodalies para incluir, como mínimo, los 

horarios de los servicios SNCF entre Cerbère y Portbou, para que quienes utilizan 
Rodalies para llegar a Cerbère puedan conocer fácilmente los servicios de que dis-
pondrán para su retorno.

2. Coordinar los horarios de los trenes de las líneas de Rodalies R3, R11 y RG1 
con los de TER con el objetivo de mejorar la movilidad transfronteriza con los Con-
sejos Regionales de Occitania y Migdia-Pirineus.

3. Impulsar, en el marco de sus competencias, la mejora de las conexiones fe-
rroviarias internacionales entre Portbou y Cerbère, analizando tanto las necesida-
des del territorio como las barreras burocráticas o administrativas que dificultan su 
cumplimiento.

4. Recomendar la elaboración de un plan de acción que incluya la negociación o 
el impulso de todos los acuerdos que sean necesarios entre los agentes implicados 
(Adif, Renfe, SNCF...) para eliminar las trabas que impiden que los trenes de Renfe 
y SNCF puedan llevar pasajeros en los viajes de retorno a sus respectivos países.

Palacio del Parlamento, 3 de agosto de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, Héctor Amelló Mon-

tiu, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el desplegament efectiu de  
la Llei 11/2014 pel que fa a l’atenció a les persones transgènere
250-00347/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, 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 para el des-
pliegue efectivo de la ley 11/2014 en lo relativo a la atención a las personas trans*, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Igualtat de les Persones, con el siguien-
te texto: 

Exposición de motivos
El Parlament de Cataluña aprobó por unanimidad la Ley 11/2014, de 10 de oc-

tubre, que garantiza los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e inter-
sexuales (LGTBI) y la erradicación de la homofobia, la bifobia y la transfobia, cuyo 
artículo 16 hace referencia a la salud de las personas trans*. Este artículo obliga a 
incorporar al sistema sanitario la atención integral a las personas transgénero y a las 
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personas intersexuales, de acuerdo con la cartera de servicios vigente, teniendo en 
cuenta su revisión según los avances científicos, y definiendo los criterios de acceso 
tanto a los preparados hormonales como a la intervención quirúrgica.

En 2017 el Departamento de Salud finalmente adoptó el compromiso de esta-
blecer un nuevo modelo de atención a las personas trans*, basándose en un modelo 
de atención despatologizador. Sin embargo, aún hay derechos recogidos en la Ley 
que no están siendo garantizados por parte de la Administración, debido a su lento 
despliegue.

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 dotar el presupues-

to suficiente para asegurar los siguientes: 
– Despliegue efectivo de los artículos 23.3 y 16.3.i, ofreciendo, desde una pers-

pectiva sociosanitaria, la suficiente información antes y después del tránsito, inclu-
yendo pedagogía sexual tanto si se ha realizado la cirugía de reasignación de géne-
ro como si no, ofreciendo así un verdadero acompañamiento y asesoramiento a las 
personas trans* y su entorno, si es necesario.

– Hacer efectivo el despliegue territorial del nuevo modelo de atención a las per-
sonas trans*, evitando la actual centralización en la atención.

– Reforzar y ampliar los recursos para disminuir las listas de esperas actuales y 
dotar de transparencia las mismas.

Palacio del Parlamento, 3 de agosto de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la humanització del protocol 
d’intervenció per cesària
250-00348/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María del Camino Fernández Riol, 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 so-
bre la humanización del protocolo de intervención por cesárea, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Contacto Precoz Piel con Piel (CPP) entre la madre y un recién nacido tiene 

múltiples beneficios tanto para la madre como para el bebé, por lo que Organiza-
ciones de Salud nacionales e internacionales recomiendan su aplicación tanto en los 
partos normales como en cesáreas. Esta recomendación también está recogida en 
las guías de práctica clínica sobre atención al parto normal y de lactancia materna 
del Ministerio de Sanidad.

La práctica CPP en un recién nacido tiene amplios beneficios demostrados, como 
recoge la Asociación Española de Pediatría (AEP). Entre ellos encontramos: 

– permite una adecuada transición del recién nacido, favoreciendo la adaptación 
fisiológica a la vida extrauterina con rápida mejoría de la oxigenación, regulación de 
su temperatura corporal y disminución del gasto energético.

– confiere una mayor posibilidad de éxito de la lactancia materna.
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– aumenta el nivel de oxitocina con efecto antiestrés de la madre y mejora la con-
tractilidad uterina y la impulsión de calostro.

– mejora el vínculo afectivo madre–hijo/a. Facilita el desarrollo del comporta-
miento de protección y un sentimiento de capacidad de la madre para cuidar de su 
hijo.

En los últimos años han aumentado considerablemente los partos por cesárea, 
estando en ocasiones por encima del 10-15% de los partos, ratio recomendada por 
instituciones sanitarias nacionales e internacionales como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). En Cataluña, los partos por cesárea han sido de 19.190, de los 
cuales 17.256 fueron a término y 1.934 fueron prematuros, según los últimos datos 
recogidos por el IDESCAT, correspondientes al año 2016.

Los criterios para realizar un parto por cesárea son: 
– Cesárea programada: cuando existe algún motivo por el cual el bebé no puede 

nacer vía vaginal, teniéndose conocimiento durante el embarazo, como son la pre-
sentación podálica, patologías de la madre que contraindiquen el parto normal y 
placenta previa, entre otros.

– Cesárea de urgencia: se realiza para mantener el bienestar materno-infantil, ya 
que existe un riesgo importante para la madre o el bebé.

Así, según nos indica la AEP, las cesáreas tienen una serie de efectos negativos 
que es importante conocer: 

– en el bebé, se interrumpe la transición normal del parto, con ausencia de com-
presión torácica (menor eliminación del líquido intrapulmonar) y menor secreción 
de hormonas. A esto hay que sumar los efectos de la separación de la madre.

– en la madre, hay mayor tasa de complicación que en los partos vaginales, con 
peor recuperación, más dolor y cansancio. También se producen efectos a la sepa-
ración, como una peor vivencia del parto, mayor riesgo de depresión post parto y 
mayor dificultad en el establecimiento del vínculo madre–hijo.

A todo ello debemos sumar los problemas que se producen para llevar a cabo la 
lactancia materna. Debido a una menor concentración de prolactina y oxitocina tras 
el parto, a la separación madre-hijo para la realización de los cui-dados postquirúr-
gicos de la madre y a las alteraciones físicas (dolor, anestesia, etc.) y psicológicas, 
las mujeres sometidas a una cesárea tienen más dificultad para iniciar y mantener la 
lactancia y presentan un alto índice de cese precoz de la misma. Este efecto sucede 
tanto en las cesáreas programadas como en las urgentes, si bien la repercusión es de 
mayor magnitud en las primeras.

Teniendo en cuenta los beneficios que supone el CPP, existe la necesidad de favo-
recerlo; al igual que la necesidad de tener en cuenta la presencia del padre o acom-
pañante durante la intervención para humanizar las cesáreas. Está demostrado que 
el proceso mejora cuando se permite que la mujer esté acompañada durante el na-
cimiento de su hijo, ya que se reduce el nivel de estrés y el miedo producido por la 
intervención quirúrgica, sintiéndose más seguras y acompañadas. Además, en caso 
de que el CPP no fuera posible realizarlo por la madre por causas médicas, lo podría 
realizar el padre o acompañante elegido por la madre.

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) Establecer comités integrados por médicos (anestesiólogos, obstetras y pedia-

tras) y enfermería (de quirófano, pediátrica y de reanimación), para elaborar pro-
tocolos de actuación a fin de facilitar el Contacto Precoz Piel con Piel (CPP) en las 
cesáreas.

2) Reducir la actuación de separación madre-hijo/a, favoreciendo la presencia del 
padre durante todo el proceso, con el fin de humanizar el nacimiento, teniendo en 
cuenta, además, que reporta beneficios fisiológicos y psicológicos.
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3) Asegurar la aplicación efectiva del protocolo en el Sistema Público de Salud, 
siempre que los criterios médicos lo permitan y sin que exista riesgo para la madre 
y el bebé.

Palacio del Parlamento, 3 de agosto de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María del Camino Fernández Riol, diputa-

da, GP Cs

Proposta de resolució sobre Salvem Aiguafreda
250-00349/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 13685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
Salvem Aiguafreda, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
A Begur, municipi de la Costa Brava que durant els mesos d’estiu multiplica per 

10 la seva població habitual, l’Ajuntament pretén construir en 70 hectàrees situades 
en l’última Cala relativament verge de la seva costa, concretament a la Cala d’Ai-
guafreda.

El sostre total previst és de 145.564 metres quadrats. El Pla permet construir cen-
tenars d’habitatges de segona residència, concretament 260, la majoria unifamiliars, 
sense comptar les noves places hoteleres a edificar en els 4 emplaçaments previstos 
(incloent 3 nous hotels). Tot això, sense el suport de cap estudi d’impacte ambiental, 
ni paisatgístic adient, segons denuncia la Plataforma SOS Aiguafreda.

Entre els aspectes que més preocupen als veïns i veïnes són la manca de transpa-
rència de l’Ajuntament i, sobretot, la preocupació per l’impacte ambiental que oca-
sionaria un desenvolupament urbanístic d’aquestes dimensions, en gran part inclòs 
dins de la franja de cinc-cents metres del domini públic marítimo-terrestre.

La urbanització d’aquest tram de la costa, que limita amb els espais protegits 
«Muntanyes de Begur» del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i «Litoral del 
Baix Empordà» de la Xarxa Natura 2000, compta amb un informe favorable de la 
Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya de 2016. 
En aquest informe, titulat «Avaluació ambiental de modificació de plantejament ur-
banístic», que ocupa 7 pàgines, els encarregats de la Generalitat es limiten a avaluar 
si la zona urbanitzable envaeix o limita amb els espais protegits i ometen qualsevol 
altre tipus d’avaluació ambiental concreta. De fet, indiquen que es tracta d’un es-
pai natural ja molt fragmentat, però que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) és congruent tant en la delimitació com en la regulació.

Per aquests motius, les entitats i persones individuals que conformen la Platafor-
ma Salvem la Cala d’Aiguafreda afirmen que l’informe de la Generalitat no pot con-
siderar-se sota cap concepte una avaluació ambiental, ja que no analitza la capacitat 
de càrrega de la zona, l’impacte de les noves edificacions, ni de les piscines que s’hi 
construirien, la forçosa tala dels boscos existents amb el devastador impacte sobre la 
fauna i la flora, l’impacte de l’augment del trànsit rodat, dels residus generats o dels 
recursos hídrics necessaris, entre d’altres.
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Actualment, prop del 20% de la zona urbanitzable en les proximitats de la Cala 
d’Aiguafreda ja està consolidada, és a dir construïda. Ara, l’Ajuntament de Begur 
pretén consolidar el 80% restant. L’àrea urbanitzable ocupa unes 70 hectàrees, de 
les quals el 65% es destinarà a la propietat privada i la resta a carrers i zones verdes. 
Només s’ha previst un 20% de parcs i jardins públics en un dels pocs espais que ro-
manen pràcticament verges a la costa del municipi.

El pla d’ordenació impulsat per l’ajuntament no compta amb una Avaluació am-
biental estratègica. La Memòria del projecte només indica que la modificació urba-
nística no ha de ser objecte d’avaluació ambiental estratègica «per la falta d’efectes 
significatius que produeix sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat 
avaluats en el planejament urbanístic general». Una afirmació que la Plataforma 
tampoc comparteix, doncs considera que la memòria simplement omet els impac-
tes ambientals derivats de la construcció de centenars de nous habitatges i nous 
hotels en aquest tram del litoral, que ja pateix una saturació altament insostenible 
els mesos d’estiu. A més, tampoc té en consideració la necessitat d’un programa de 
vigilància, ni inclou una avaluació de les repercussions de la urbanització sobre la 
integritat del PEIN, de l’Àrea Natura 2000 o de la Reserva Marina de Ses Negres.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya Insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar les mesures necessàries per protegir la Cala d’Aiguafreda i evitar la 

construcció de 260 nous habitatges i la construcció de 3 nous hotels.
2. Modificar el pla director urbanístic del sistema costaner per permetre la des-

classificació de sòl urbanitzable que no han estat desenvolupats.
3. Realitzat informe d’impacte ambiental, que no analitzi la capacitat de càrrega 

de la zona, l’impacte de les noves edificacions, de les piscines que s’hi construirien, 
la forçosa tala dels boscos existents amb el devastador impacte sobre la fauna i la 
flora, l’impacte de l’augment del trànsit rodat, dels residus generats i dels recursos 
hídrics necessaris.

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre Aturem Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
250-00350/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 13686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
Aturem Roses-2 a Llançà, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un dels casos d’estudi de les diverses agressions al litoral de la Costa Brava de la 

Plataforma SOS Costa Brava i coordinat per la IAEDEN-Salvem l’Empordà és una 
urbanització a Llançà que s’anomena Roses-2. Aquest projecte urbanístic està basat 
en un planejament inicial de fa més de 30 anys i que actualment no té sentit des d’un 
punt de vista ambiental i de model territorial.
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Aquest projecte pretén construir 40 cases entre primera línia de mar i el Parc 
Natural de Cap de Creus.

Malgrat es considera sòl urbà es tracta d’un terreny forestal i per tant aquest es-
pai ha d’estar subjecte a la llei forestal. Alhora la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
no permet construir en pendents superiors al 20% de desnivell, i gairebé tot l’àm-
bit d’actuació urbanística presenta pendents superior a aquesta xifra. L’àmbit està 
travessat per un rec i cal estudiar amb deteniment la inundabilitat d’aquest sistema 
hídric.

Cal tenir en compte l’afectació negativa d’aquest projecte al Parc Natural de Cap 
de Creus que està tocant aquest àmbit d’actuació. El Rec d’en Feliu és un connector 
biològic d’interès pel Parc perquè és de les poques zones forestals litorals que que-
den en aquest àmbit del Parc i alhora perquè el bosc de ribera fa de connexió eco-
lògica d’interès per la fauna de l’espai protegit. A més el projecte de Roses-2 afecta 
al Camí de Ronda entre Port de la Selva i Llançà ja que un tram dels carrers d’accés 
de la part marítima trepitja, literalment, el Camí de Ronda.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar les mesures necessàries per protegir el Rec d’en Feliu i aturar el pro-

jecte Roses-2 a Llançà evitant la construcció de 40 nous habitatges.
2. Modificar el Pla Director Urbanístic del sistema costaner per permetre la des-

classificació de sòls urbanitzables que no han estat desenvolupats.
3. Fer un estudi de mobilitat per saber com afecta al trànsit de la carretera Llan-

çà-Port de la Selva plena de corbes i amb falta de visibilitat que pot comportar pro-
blemes de seguretat viària.

4. Estudiar amb deteniment la inundabilitat d’aquest sistema hídric que està tra-
vessat pel Rec.

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el fons de l’editorial Anagrama
250-00351/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 13701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari 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 el 
fons de l’editorial Anagrama, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La ciutat de Barcelona és la capital de l’edició a Espanya i una de les principals 

capitals mundials d’aquest sector. En aquest sentit és remarcable que l’any 2005, i 
comissionat pel senyor Sergio Vila-Sanjuán, es va celebrar a Barcelona l’Any de la 
Lectura i el Llibre, i que des de fa tres anys se celebra així mateix a la capital cata-
lana el Fòrum Edita Barcelona.

Malgrat això, la manca d’un bon arxiu de l’edició a Barcelona per la poca sen-
sibilitat de la Generalitat de Catalunya en aquest camp ha propiciat que importants 
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fons editorials de Catalunya, com el fons Tusquets, hagin marxat a la Biblioteca Na-
cional de España, o, el que és encara més greu, hagin desaparegut, com és el cas de 
l’arxiu de l’editorial Seix Barral.

En aquests moments s’està inventariant i catalogant el fons de l’editorial Ana-
grama, actualment la més emblemàtica del nostre país i cal evitar que surti de Ca-
talunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

necessàries i vetllar, a través de les oportunes converses i negociacions amb l’edito-
rial Anagrama, perquè el fons d’aquesta editorial romangui a Catalunya en el marc 
del projecte Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya de la Biblioteca Nacional de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la visió de gènere en les polítiques 
públiques de la Generalitat
250-00352/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la visió de gènere 
en les polítiques públiques de la Generalitat, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2015 aquest Parlament va aprovar definitivament el que havia de ser un úl-

tim impuls legislatiu de cara a la normalització i plena igualtat efectiva entre homes 
i dones, la Llei 17/2015 d’Igualtat Efectiva entre Homes i Dones. Aquesta Llei feia 
un especial esment a les administracions, que s’havien d’atenir al principi de repre-
sentació paritària en els nomenaments i les designacions per a la composició de tot 
tipus d’òrgans col·legiats. Actualment, però, això encara no és així.

L’objectiu de la major implicació de les dones en política no ha de ser una con-
seqüència d’adopció de determinades quotes, sinó que ha de ser una conseqüència 
de la facilitat de conciliar la vida personal i familiar amb la vida laboral i política. 
El Govern també hauria de liderar aquesta recerca de la igualtat mitjançant mesures 
concretes al seu abast, que fomentin la participació de les dones en l’àgora política i 
que hi ajudin mitjançant mesures de conciliació laboral i familiar.

El desenvolupament i implementació total del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre 
Dones i Homes, acordat el 17 de novembre de 2016 per la Mesa General de Negoci-
ació de l’Empleat Públic, la incorporació progressiva i major formació de professio-
nals amb formació específica en igualtat de gènere per implantar mesures d’igualtat 
i participar de les polítiques públiques, o la implementació d’un postgrau específic 
per als agents d’igualtat per part de l’Institut Català de les Dones, són mesures que 
estan perfectament a l’abast del Govern i que requereixen d’impuls i control polític.
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La importància de la mirada de gènere en les polítiques públiques que impulsi 
la Generalitat és imprescindible; per aquest motiu, cal plantejar la necessitat d’in-
corporar progressivament professionals amb formació específica en igualtat de gè-
nere que participin en tots els processos d’elaboració i avaluació de les polítiques 
públiques.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Crear un grup de treball que desenvolupi i proposi mesures destinades a fo-

mentar la participació de les dones en política i que ajudin a conciliar la vida fami-
liar, laboral i política.

2) Retre comptes davant d’aquesta Comissió de l’estat d’implementació del Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, dels plans elaborats per l’Institut 
Català de les Dones (ICD) derivats de l’aprovació de la Llei 17/2015, així com de 
totes les mesures que està duent a terme per arribar a la igualtat efectiva entre ho-
mes i dones.

3) Incorporar progressivament professionals amb formació específica en igual-
tat de gènere per implantar mesures d’igualtat i participar en la diagnosi, aplicació, 
avaluació i seguiment de totes les polítiques públiques que desenvolupi el Govern 
de la Generalitat.

Palau del Parlament, 3 d’agost de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de Cap Roig
250-00353/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 13725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
Aturem l’ampliació de Cap Roig, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La finca de Cap Roig ocupa 12 ha. de superfície, repartides entre el termes muni-

cipals de Palafrugell (concretament a Calella de Palafrugell) i Montràs. Forma part 
del EIN Castell-Cap Roig, que comença al terme de Palamós i acaba justament a la 
finca de Cap Roig.

Aquesta finca fou adquirida al primer quart de segle xx agregant diverses fin-
ques, bàsicament forestals, de la zona. Tota ella té façana marítima. Els creadors 
d’aquesta unitat foren una parella estrangera: Nicolàs de Woewodstky, arquitecte i 
coronel de l’exèrcit del tsar (exiliat) i la seva esposa, anglesa, i de família d’antiqua-
ris, de nom Dorothy Webster.

En un moment determinat el matrimoni, arruïnat, decidí pactar amb la «Caja 
Provincial de Gerona» la cessió de la finca a la esmentada caixa (lligada a la Dipu-
tació de Girona) amb una sèrie de condicions: ells hi podrien viure indefinidament, 
i així es va complir; s’hauria de mantenir la finca amb el viver i el jardí botànic, 
malgrat no es va mantenir el viver; no es construiria ni s’enderrocaria el que esta-
va construït, preservant la finca de qualsevol obra d’urbanització. Per la guarda del 
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llegat i la voluntat del matrimoni, es va constituir un patronat que no va tenir cap 
vida significativa.

Per la seva part, La Caixa de Girona concedia una pensió vitalícia al matrimoni, 
adquiria la propietat i es comprometia a la resta de condicions. Això va fer possi-
ble l’acabament del castell a l’any 1975. Finalment, en la fallida del sistema bancari 
Caixa Girona desapareix i va ser absorbida per La Caixa, la finca passa a mans de 
La Caixa, concretament de l’Obra Social.

És aquesta entitat la que proposa la construcció de 1.550 m2 de sostre i 4 nous 
volums edificables en sòl no urbanitzable de protecció especial (PEIN de Castell 
Cap Roig). Inclou un auditori soterrat de 200 persones de 525 m2, un nou edifici per 
una sala polivalent de 250 m2 en planta i 400 m2 de nou sostre, la construcció d’un 
edifici destinat a equipament ambiental a l’antiga pedrera de 550 m2 de nou sostre 
i un edifici de 2 plantes als antics hivernacles de 338 m2 d’ocupació que tot sembla 
indicar que serviria per acollir al personal del centre i les persones que hi fessin ac-
tivitats, en el que podria ser un edifici d’ús turístic i la possible ampliació de l’em-
barcador i la barraca de la cala d’en Massoni en un 20%.

En definitiva el pla especial urbanístic tramitat sorprenentment, aprovat inicial-
ment per els Ajuntaments de Palafrugell i Mont-Ras només amb l’abstenció del grup 
d’Entesa, pretén construir més de 1500 m2 i 4 nous edificis a Espai d’Interès Natural 
de Cap Roig. Aquesta finca està inclosa al PEIN de la Xarxa Natura 2000, i el Cas-
tell de Mont Roig està declarat BCIN.

Aquest projecte pot suposar l’augment de la fragmentació de l’espai, l’augment 
de la contaminació lumínica i acústica, l’ampliació de superfície d’aparcaments, 
problemes de mobilitat i accessibilitat, un greu impacte ambiental i paisatgístic, 
afectació de la biodiversitat, la disminució de la connectivitat natural, en definitiva 
l’afectació del seu estat actual, contradient l’acord que es va arribar amb els antics 
propietaris afectant tant el BCIN del Castell com sent incompatible les noves edi-
ficacions i usos previstos en el Pla Especial Urbanístic amb els valors naturals pai-
satgístics i ambientals de l’Espai d’Interès Natural del Castell Cap Roig i del sòl no 
urbanitzable d’especial protecció i amb la gran fragilitat de l’espai.

Alhora aquest nous usos i edificacions són també incompatibles amb la màxi-
ma protecció d’aquests terrenys com forment part de la Xarxa Natura 2000 i amb 
la seva especial protecció en base a les disposicions del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar les mesures necessàries per protegir d’Espai d’Interès Natural de 

Castell de Cap Roig i evitar la construcció més de 1500 m2 i 4 nous edificis.
2. A vetllar pel compliment de la normativa del Pla Director Urbanístic dels Sis-

tema Costaner i de les normes d’ordenació del Pla Territorial Parcial de les comar-
ques gironines.

3. Denegar i impedir l’aprovació de noves construccions en aquest espai.
4. Vetllar per l’obligació de restauració amb vegetació de l’antiga pedrera evitant 

la construcció de noves edificacions.
5. Exigir la inclusió en el pla especial de les determinacions corresponents a l’ex-

cussió del camí de Ronda en la forma prevista al EIN Castell Cap Roig.
6. Garantir la protecció integral de l’embarcador i de la barraca de la Cala d’en 

Massoni i que s’impedeixi la seva ampliació en un 20%.
7. Exigir la connexió de les fosses sèptiques actuals al sistema de sanejament 

públic municipal.
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8. Excloure dels usos possibles l’ús hoteler encobert sota la forma de serveis 
d’allotjament per a personal adscrit a l’allotjament i assistents a les activitats.

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra al districte de Ciutat Vella de Barcelona
250-00354/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 13749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució 
per l’augment d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat Vella 
de Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La ciutat de Barcelona compta, segons dades oficials, amb més de 30 milions de 

visitants a l’any. L’època d’estiu compta amb la característica de ser sempre la que 
pateix un repunt de la població flotant, dirigint-se tota l’atenció a les platges, les zo-
nes de lleure i els veïnats més propers al centre, com és el cas del districte de Ciutat 
Vella, que és al cor mateix de la capital catalana.

Aquest augment de la pressió turística que comporta l’estiu al districte de Ciu-
tat Vella comporta també l’augment del nombre de furts. A la ciutat, en els darrers 
anys, i com a conseqüència també del creixement del nombre de visitants, hi ha ha-
gut un procés d’auge dels carteristes, entre altres problemàtiques, que ha compor-
tat un creixement negatiu a l’alça des de l’any 2016, tendència encara mantinguda 
aquest 2018.

Malgrat el sobreesforç de l’Ajuntament de Barcelona a l’hora de gestionar la 
seguretat ciutadana i l’ordre públic, tant pel que fa a recursos humans (amb la con-
tractació, aquest estiu, de 100 nous agents) com econòmics (manteniment de la in-
versió de 12 milions d’euros destinats a una bossa d’hores extres per allargar els 
horaris de patrulla), i malgrat també la bona coordinació existent entre els cossos 
policials dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, així com de les administra-
cions, se segueixen detectant moltes deficiències.

En les darreres setmanes, tant els veïns i veïnes d’alguns dels barris més afec-
tats de Ciutat Vella com els mateixos sindicats del cos dels Mossos d’Esquadra han 
manifestat els problemes de seguretat a la zona. En el cas dels sindicats policials, es 
reclama un augment d’efectius, especialment per a les funcions de patrullatge, més 
enllà del Pla d’Estiu activat al mes de juny, consistent en el manteniment d’una bos-
sa d’hores extra per a allargar la jornada laboral.

És necessari considerar, a més, que les funcions d’investigació sobre delinqüèn-
cia i les qüestions d’ordre públic corresponen als Mossos d’Esquadra, i no pas a la 
Guàrdia Urbana de Barcelona. Tal com reconeixen els mateixos sindicats, el nivell 
d’alerta terrorista provoca que molts agents hagin de passar a dur a terme funcions 
de control estàtic, reduint, doncs, el nombre d’agents de patrullatge.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
1. Augmentar el nombre d’agents del cos de Mossos d’Esquadra destinats a la 

ciutat de Barcelona, especialment al districte de Ciutat Vella.
2. Augmentar el nombre d’agents del cos de Mossos d’Esquadra destinats a fun-

cions de patrullatge.
3. Considerar, de cara a la planificació en els anys vinents, la problemàtica de 

l’augment de la població flotant a l’estiu a la ciutat de Barcelona, per tal de reforçar 
la tasca dels agents destinats a patrullar a la ciutat.

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP 

CatECP

Proposta de resolució sobre la condemna del cop a la democràcia 
dels dies 6 i 7 de setembre de 2017
250-00356/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución sobre la condena del golpe a la democracia de 
los días 6 y 7 de septiembre de 2017, para que sea sustanciada ante el Pleno, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los días 6 y 7 se septiembre de 2017 fueron los días más negros para la demo-

cracia en Cataluña de los últimos cuarenta años.
Durante aquellas dos funestas jornadas, los grupos parlamentarios separatistas 

intentaron perpetrar un golpe a la democracia por la vía de utilizar su exigua ma-
yoría parlamentaria –que no social– en el Pleno y en la Mesa para imponer como 
una apisonadora a todos los catalanes la separación forzosa de Cataluña respecto del 
conjunto de España saltándose todas las normas que los catalanes nos hemos dado 
a nosotros mismos democráticamente.

Con la connivencia y el aplauso de los miembros separatistas de la Mesa, los 
diputados que representaban a la mayoría de los catalanes tuvieron que vivir, y su-
frir, un catálogo de verdaderas aberraciones jurídico-políticas que recordaron los 
momentos más oscuros de la historia europea del siglo xx. Se aprobaron supuestas 
«leyes» desechando por completo las normas de procedimiento del Reglamento de 
la Cámara. No se admitieron enmiendas. Se impidió el acceso de los grupos parla-
mentarios de la oposición al Consell de Garanties Estatutàries. Se quiso abolir de un 
plumazo la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, normas supremas 
de nuestra convivencia. Se pretendió suprimir la separación de poderes. Y no fue-
ron los únicos dislates. Se ordenó que el poder judicial pasaba a ser nombrado por 
el Govern. Se decretó que el Govern decidía en cada momento qué normas estaban 
vigentes y cuáles no. Se proclamó que el Govern podía suspender la ejecución de 
cualquier sentencia que no fuera de su agrado. Se dispuso que los decretos-leyes del 
Govern no estarían sometidos a ningún control jurisdiccional.

También se convocó una votación sin ninguna garantía, ignorando radicalmen-
te la legislación y la distribución de competencias aplicables, para intentar dar una 
apariencia de democracia a lo que había sido en verdad una decisión tomada por 
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unos pocos en un despacho en la penumbra. Y para gestionarla se creó la Sindica-
tura Electoral de Cataluña y se nombró a sus miembros, los cuales no tuvieron ni la 
decencia ni el coraje para presentarse ante la Cámara. Prefiguraron, así, el carácter 
fantasmagórico de este organismo. Se nombró a unos apellidos sin rostro; uno de 
ellos, el actual vicepresidente primero del Parlament, el Sr. Josep Costa i Rosselló.

Mientras todo esto ocurría, el Sr. Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges, no fue 
capaz de decir ni una sola palabra sobre hechos tan escandalosos que significaban 
el pisoteo de los derechos de los diputados del Parlament y, por extensión, de los de 
todos los catalanes que la institución que preside y dirige debería querer defender. 
Por lo visto, según recogen sus propias palabras, prefería acudir a las reuniones que 
celebraba en el Palau de la Generalitat el pinyol que teledirigía los acontecimientos. 
Su deliberada pasividad durante aquellas jornadas demostró que en realidad era, y 
sigue siendo, el Síndic del Procés y el Síndic del Govern.

Aquellos hechos nefastos dieron lugar a muchas y profundas consecuencias ne-
gativas. La sociedad catalana se fracturó en dos mitades. La incertidumbre y la 
desconfianza se instalaron en el ánimo de empresas, trabajadores y consumidores. 
Miles de empresas abandonaron Cataluña. El Parlamento fue degradado en su dig-
nidad, de lo que no se ha recuperado. La mejor prueba de ello es que continúa cerra-
do por voluntad de la actual mayoría separatista de la Mesa.

Podríamos continuar largamente, pero es momento de recapitular. La democra-
cia y el estado de derecho estuvieron en peligro aquellos días. Una exigua mayoría 
parlamentaria, que no social, quiso imponer sus puntos de vista a todos los catalanes 
despreciando absolutamente las normas democráticas que rigen nuestra conviven-
cia. En el Parlament se dieron hechos y comportamientos bochornosos que deberían 
hacer sonrojar de vergüenza a quienes los protagonizaron.

Debemos conjurarnos para no olvidar aquellos hechos y, también, para compro-
meternos a que no vuelvan a repetirse, en favor de la libertad, de la convivencia y de 
la democracia, los bienes más preciados que tenemos.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya: 
a) Expresa solemnemente su más profundo rechazo por el intento de golpe a la 

democracia que se dio en este Parlament durante los días 6 y 7 de septiembre de 
2017 y proclama que la ley y las sentencias de los tribunales nos atañen a todos y 
que nadie está por encima de ellas.

b) Se compromete a respetar las normas democráticas que rigen nuestra convi-
vencia (de modo particular la Constitución, el bloque constitucional, el Estatuto, las 
leyes de desarrollo estatutario y el Reglamento del Parlamento) y las sentencias de 
los tribunales.

c) Exige que se restaure su lugar institucional y su dignidad como máximo ór-
gano de representación de los catalanes, devolviéndole las funciones que los grupos 
parlamentarios separatistas le han retirado por vía de obstruir su normal funciona-
miento.

Palacio del Parlamento, 4 de septiembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de setembre de 2018, atès que 

el diputat Martí Pachamé Barrera ha complert els requisits que estableix l’article 
23.1 del Reglament (credencial: reg. 13507; acatament de la Constitució i de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya: reg. 13599; declaració d’activitats i béns: reg. 13600 i 
13601), ha constatat i ha manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de 
parlamentari.

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13428; 13699; 13700; 13769 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.09.2018

Reg. 13428

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, 
us comunica que el diputat Lluís Guinó i Subirós substituirà de forma permanent el 
diputat Josep Maria Forné i Febrer en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Reg. 13699

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del 
Parlament, us comunica que el diputat Miquel Iceta i Llorens substituirà de forma 
permanent la diputada Alícia Romero Llano en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Reg. 13700

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del 
Parlament, us comunica que la diputada Eva Granados Galiano substituirà de forma 
permanent el diputat Jordi Terrades i Santacreu en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 13769

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

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament 
del Parlament, us comunica que el diputat Xavier García Albiol substituirà de forma 
permanent el diputat Santi Rodríguez i Serra en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 13752 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica 
que la diputada Lorena Roldán Suárez ha sido designada miembro de la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palacio del Parlamento, 31 de agosto de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
406-00001/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 13751 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els 
diputats Laura Vílchez Sánchez i José María Cano Navarro han estat designats 
membres de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
399-00004/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13602 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament 

del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parla-
mentari de Ciutadans.

Palau del Parlament, 9 d’agost de 2018
El diputat, Martí Pachamé Barrera; vist i plau, Carlos Carrizosa Torres, porta-

veu del GP Cs

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS

Reg. 13408 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, designa 

Marina Bravo Sobrino com a portaveu adjunta, en substitució de Fernando de Pára-
mo Gómez.

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè informi sobre les declaracions pronunciades el 17 d’agost 
de 2018 en un acte públic
361-00002/12

SOL·LICITUD

Presentació: Xavier García Albiol, del SP PPC (reg. 13627).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Jaume Duch Guillot, director 
general de Comunicació i portaveu del Parlament Europeu, davant la 
Comissió d’Ensenyament perquè presenti el programa de treball de 
l’executiu comunitari per al 2019
356-00142/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, 04.09.2018.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre el Pla anual de 
cooperació al desenvolupament per al 2018
355-00016/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller del Departament d’Acció Exterior, Rela-
cions Institucionals i Transparència (reg. 13459).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 03.09.2018.
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Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre la reunió de la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat de l’1 d’agost de 2018
355-00017/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller del Departament d’Acció Exterior, Rela-
cions Institucionals i Transparència (reg. 13460).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 03.09.2018.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe de les activitats de l’Institut Català Internacional per la Pau 
corresponent al 2017
334-00023/12

PRESENTACIÓ: INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU

Reg. 13298 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència: Mesa del Parlament, 04.09.2018

Al president del Parlament
Molt Honorable President,
Em complau posar-me en contacte amb vostè, com a president de l’Institut Ca-

talà Internacional per a la Pau (ICIP), per a sol·licitar formalment compareixença al 
Parlament de Catalunya per presentar la memòria anual d’activitats 2017, tal i com 
estableix la Llei de creació de l’ICIP. Concretament, al seu article 15, es diu que «La 
Junta de Govern ha d’elaborar un informe anual de les activitats de l’Institut Català 
Internacional per la Pau, que contingui les propostes i les observacions que consi-
deri rellevants. Aquest informe ha d’ésser publicat, lliurat al Govern i presentat al 
Parlament i al Consell Català de Foment de la Pau».

Seguint amb els protocols ja establerts, m’agradaria presentar davant la comissió 
competent les activitats realitzades al 2017.

Li prego, doncs, que faci a mans de la Mesa la meva demanda de poder presentar 
l’Informe de l’any 2017, en nom de la Junta de Govern.

Resto a disposició de la Mesa i a l’espera de les seves notícies.
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment,

Barcelona, 23 de juliol de 2018
Xavier Masllorens i Escubós, president de l’Institut Català Internacional per la 

Pau
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-

lament.
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Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2018
334-00024/12

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 13465 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 31 de juliol de 2018, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-

rència, s’aprova la iniciativa SIG18EXI0709 Proposta d’acord del Govern pel qual 
s’aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2018.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 31 de juliol de 2018.

Acord GOV/70/2018, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Pla anual de 
cooperació al desenvolupament per al 2018 
L’article 9 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupa-

ment, estableix que els plans anuals són l’instrument de l’activitat de l’Administració 
de la Generalitat en aquest àmbit i han de desenvolupar els objectius, les prioritats i 
els recursos establerts pel pla director.

D’acord amb aquest mateix precepte, la formulació del projecte correspon a la 
Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, competent en matèria de co-
operació al desenvolupament. La formulació definitiva correspon al conseller o con-
sellera competent en matèria d’acció exterior que, amb les preceptives consultes prè-
vies, entre altres els agents de cooperació, en el marc del Consell de Cooperació al 
Desenvolupament, l’ha d’elevar al Govern perquè deliberi i, si és procedent, l’aprovi.

Un cop aprovat, el Pla anual ha d’ésser presentat al Parlament perquè en tingui 
coneixement i el pugui debatre.

El Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2018 és el quart pla anual 
del quart cicle de planificació d’aquesta política pública, cicle que es va iniciar amb 
l’entrada en vigor del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018, 
aprovat mitjançant Resolució 1030/X, de 22 d’abril del 2015, del Parlament de Ca-
talunya (DOGC núm. 6907, de 7.7.2015).

La proposta del Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2018 ha estat 
informada favorablement pel Consell de Cooperació al Desenvolupament, la Comis-
sió de Coordinació amb els Ens Locals i la Comissió Interdepartamental de Coope-
ració al Desenvolupament.

Per tot això, a proposta del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, el Govern 

Acorda:
1. Aprovar el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2018, que s’ad-

junta com annex a aquest acord.
2. Disposar la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-

talunya, tret del seu document annex Pla anual de cooperació al desenvolupament 
per al 2018, que es podrà consultar a través de la pàgina web cooperaciocatalana.
cat, en el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

http://cooperaciocatalana.cat
http://cooperaciocatalana.cat
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3. Disposar que es presenti aquest Pla al Parlament perquè en tingui coneixement 
i el pugui debatre.

Barcelona, 31 de juliol de 2018
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.

Informe sobre el Registre de Fitxers Estadístics corresponent al 2017
334-00025/12

PRESENTACIÓ: VICEPRESIDENT DEL GOVERN

Reg. 13561 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Pere Aragonès i García, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 15 del De-
cret 143/2010, del 19 d’octubre, sobre el Registre de Fitxers Estadístics i les cessions 
de dades sotmeses a secret estadístic, us trameto, adjunt, l’Informe anual sobre el 
Registre de Fitxers Estadístics 2017, que conté el resum anual d’inscripcions prac-
ticades al Registre.

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Pere Aragonès i García, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.

Informe sobre l’acompliment de les actuacions estadístiques 
corresponents al Programa anual d’actuació estadística per al 2016
334-00026/12

PRESENTACIÓ: VICEPRESIDENT DEL GOVERN

Reg. 13562 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlament
Benvolgut president,
D’acord amb allò que disposa l’article 20.2 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del 

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, actualment derogada per la Llei 5/2016, del 
23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la 
Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya, us trameto l’Informe sobre l’acompliment 
de les actuacions estadístiques corresponents al Programa anual d’actuació estadís-
tica per a l’any 2016.

Ben atentament,

Barcelona, 3 d’agost de 2018
Pere Aragonès i García, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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Programa anual d’actuació estadística per al 2018
334-00027/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 13756 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 04.09.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
D’acord amb allò que disposa l’article 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, 

d’estadística de Catalunya, us trameto còpia del Decret 191/2018, de 28 d’agost, pel 
qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2018, publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7696, de data 30 d’agost de 2018.

Ben atentament,

Barcelona, 30 d’agost de 2018
Pere Aragonès i García, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada 
del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00001/12

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 31.07.2018

Secretaria General
De conformitat amb la base sisena del concurs oposició lliure per a proveir dues 

places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya es desig-
nen, per a formar part del tribunal d’aquesta convocatòria, els membres següents: 

Membres titulars
President: 
Roger Torrent i Ramió, president del Parlament
Vocals: 
Xavier Muro i Bas, secretari general del Parlament
Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament, en representació del personal del 

Parlament
Enric Fossas i Espadaler, catedràtic d’universitat de Dret Constitucional, a pro-

posta de la Universitat Autònoma de Barcelona
Albert Conesa i Bausà, advocat i secretari tècnic del Consell dels Il·lustres Col-

legis d’Advocats de Catalunya, a proposta del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Ad-
vocats de Catalunya

Membres suplents
President: 
Josep Costa i Rosselló, vicepresident primer del Parlament, com a suplent del 

president
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Vocals: 
Joan Ridao i Martín, lletrat major del Parlament, com a suplent del secretari ge-

neral
Miquel Lluís Palomares i Amat, lletrat del Parlament, com a suplent del funcio-

nari nomenat en representació del personal del Parlament
Joan Lluís Pérez i Francesch, professor titular d’universitat de Dret Constitucio-

nal, com a suplent del professor proposat per la Universitat Autònoma de Barcelona
Marta Alsina i Conesa, advocada i membre de la Junta de Govern de l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Girona, com a suplent del professional proposat pel Consell 
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya

De conformitat amb el que disposa l’article 55.2 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, Esther Andreu i Fornós, lletrada del Par-
lament de Catalunya, actuarà com a secretària, amb veu però sense vot.

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general

LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB LA INDICACIÓ 

DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE 

LLENGUA CATALANA

Acord: Mesa del Parlament, 31.07.2018

Secretaria General
Per resolució de la cap del Departament de Recursos Humans, del 6 de juliol de 

2018 (BOPC 122, del 10 de juliol de 2018), es va acordar aprovar i fer pública la llis-
ta provisional d’aspirants admesos i exclosos amb indicació dels aspirants exempts 
de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria 
de concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de 
Lletrats del Parlament de Catalunya (BOPC 102, del 15 de juny de 2018).

Atès que ha transcorregut el termini per a formular les reclamacions destinades 
a esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjun-
tar la documentació preceptiva que hagi motivat l’exclusió d’algun aspirant, d’acord 
amb el punt 3 de la resolució esmentada.

A la vista que, un cop aprovada i publicada la llista provisional d’aspirants adme-
sos i exclosos, va tenir entrada al Parlament de Catalunya la sol·licitud de participa-
ció de Mario Núñez Martínez, presentada dins del termini en el registre d’una altra 
administració pública, d’acord amb la base 3.2, i atès que compleix els requisits, 
s’inclou Mario Núñez Martínez en la llista definitiva d’aspirants admesos.

Atès el que estableix la base 5.3 de la convocatòria del concurs oposició lliure 
per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de 
Catalunya, aprovada per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la 
sessió del 12 de juny de 2018 (BOPC 102, del 15 de juny de 2018), fent ús de les 
competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, la Mesa del Parlament acorda: 

1. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, i dels aspirants que 
han de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convo-
catòria del concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del 
Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya (BOPC 102, del 15 de juny de 2018).

2. Fer pública la llista definitiva a què fa referència el punt 1 al tauler d’anuncis 
del Parlament (parc de La Ciutadella s/n, 08003 Barcelona) i al lloc web del Par-
lament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html). 
La llista es farà pública en la mateixa data de la publicació d’aquesta resolució en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
i l’exposició de les llistes als llocs que s’indiquen en l’apartat 2 substitueix la noti-
ficació als interessats, establerta per l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de 
l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra aquest acord, els interessats poden interposar un recurs potestatiu de re-
posició davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
d’haver estat publicat o notificat, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la 
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les adminis-
tracions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat o notificat.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general

4.95. Altres informacions 

Credencial del diputat Martí Pachamé Barrera

PRESENTACIÓ

Reg. 13507 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.09.2018

Credencial del diputado autonómico
Don Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, expido 

la presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado del Parlamento 
de Cataluña Don Martín Pachamé Barrera, por estar incluido en la lista de candi-
datos presentada por Ciutadans - Partido de la Ciudadanía a las elecciones al Parla-
mento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, en sustitución, por renuncia, de Don 
Fernando Tomás de Páramo Gómez.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 3 de agosto de 2018.

Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central
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