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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 80/XII del Parlament de Catalunya, sobre els concursos 
públics de restauració del Departament de Justícia
250-00036/12

APROVACIÓ

Comissió de Justícia, sessió 3, 27.09.2018, DSPC-C 69

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 27 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració 
del Departament de Justícia (tram. 250-00036/12), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8485).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a a incloure, entre els requisits de 

solvència tècnica i professional que han d’acreditar les empreses licitadores en els 
concursos públics per a l’adjudicació de serveis de restauració o serveis d’àpats con-
vocats pel Departament de Justícia, l’aportació d’una acreditació o certificació d’ade-
quació a les normes que regulen els menús i protocols de manipulació i tractament 
dels aliments destinades a persones amb celiaquia o amb al·lèrgies o intoleràncies 
alimentàries, emesa per alguna entitat qualificada a aquest efecte, però sense limi-
tar la possibilitat d’obtenció d’aquesta acreditació o certificació a una única entitat.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2018
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; el president de la Comissió, 

Joan Josep Nuet i Pujals

Resolució 81/XII del Parlament de Catalunya, sobre la instal·lació de 
desfibril·ladors als jutjats
250-00118/12

APROVACIÓ

Comissió de Justícia, sessió 3, 27.09.2018, DSPC-C 69

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 27 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors als 
jutjats (tram. 250-00118/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 8488).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Planificar i elaborar, en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta 

resolució, un estudi en què es determinin els jutjats que són cap de partit judicial i 
que no tinguin instal·lat, com a mínim, un desfibril·lador a l’edifici en què hi ha els 
jutjats.

b) Instal·lar, en un termini de dos mesos des de la redacció de l’estudi a què fa 
referència la lletra a, un desfibril·lador extern semiautomàtic (DESA), com a mínim, 
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en cadascun dels edificis en què hi ha els jutjats que són cap de partit judicial, iden-
tificats en el dit estudi.

c) Establir un programa de formació base i de formació continuada per a l’ús de 
desfibril·ladors DESA per a, com a mínim, dues persones en cadascun dels jutjats en 
què s’instal·lin, d’acord amb el que estableix el Decret 151/2012, del 20 de novembre, 
pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs 
fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2018
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; el president de la Comissió, 

Joan Josep Nuet i Pujals

Resolució 82/XII del Parlament de Catalunya, sobre la implantació i el 
reforçament de les unitats de valoració forense integral
250-00142/12

APROVACIÓ

Comissió de Justícia, sessió 3, 27.09.2018, DSPC-C 69

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 27 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la implantació de les unitats de 
valoració forense integral (tram. 250-00142/12), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8489).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Implantar les unitats de valoració forense integral a Tarragona, les Terres de 

l’Ebre, Lleida i Girona, i també a les divisions territorials del partit de Barcelona en 
què no estan implantades.

b) Reforçar les unitats de valoració forense integral ja implantades, per a evitar 
que estiguin sobrecarregades.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2018
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; el president de la Comissió, 

Joan Josep Nuet i Pujals

Resolució 83/XII del Parlament de Catalunya, sobre la no extradició 
d’Hervé Falciani a Suïssa
250-00143/12

APROVACIÓ

Comissió de Justícia, sessió 3, 27.09.2018, DSPC-C 69

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 27 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la no extradició d’Hervé Falciani 
a Suïssa (tram. 250-00143/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8491).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per la situació del 

ciutadà Hervé Falciani, que ha col·laborat amb les autoritats espanyoles en la lluita 
contra el frau i l’evasió fiscal, un greu problema al qual s’enfronta actualment la nos-
tra societat. El Parlament de Catalunya expressa la postura contrària a l’extradició 
d’Hervé Falciani a Suïssa i sol·licita que, si arriba el cas, sigui denegada l’extradició, 
en especial atenció a la seva lloable col·laboració amb l’Administració tributària es-
panyola.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes amb 
el Govern de l’Estat perquè impulsi un seguit de mesures per a lluitar contra el frau 
fiscal i per a incrementar la protecció als denunciants de frau i corrupció, entre les 
quals han de figurar les següents: 

a) Augmentar els recursos destinats a l’Agència Tributària i a la Intervenció Ge-
neral de l’Administració de l’Estat, a curt i mitjà termini, per a combatre el frau, 
l’evasió i elusió fiscals i el blanqueig de capitals de les grans empreses i fortunes.

b) Impulsar la coordinació dins la Unió Europea per a aconseguir l’harmonitza-
ció fiscal i eliminar el secret bancari, l’amnistia fiscal o les societats pantalla, i faci-
litar l’execució de mesures sancionadores, si escau.

c) Regular la protecció efectiva de tots els denunciants de delictes de frau fiscal i 
corrupció, amb la inclusió de canals de denúncia confidencial o anònima per a evitar 
qualsevol tipus de represàlia.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2018
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; el president de la Comissió, 

Joan Josep Nuet i Pujals

Resolució 84/XII del Parlament de Catalunya, de suport a la 
candidatura de la Vall d’Aran a patrimoni de la humanitat natural i 
cultural
250-00019/12

APROVACIÓ

Comissió de Cultura, sessió 3, 26.09.2018, DSPC-C 67

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 26 de setembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució de suport a la candidatura de la Vall 
d’Aran a patrimoni de la humanitat natural i cultural (tram. 250-00019/12), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8299).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport a la candidatura de la 

Vall d’Aran per a ésser patrimoni de la humanitat natural i cultural de la UNESCO.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de 

la Comissió, Lluís Font i Espinós
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Resolució 85/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció i el 
foment de l’aranès
250-00145/12

APROVACIÓ

Comissió de Cultura, sessió 3, 26.09.2018, DSPC-C 67

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 26 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la protecció i el foment de l’aranès 
(tram. 250-00145/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 8311).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig als constants recursos pre-

sentats pel Govern de l’Estat presidit per Mariano Rajoy contra lleis que emanen 
d’aquesta cambra.

2. El Parlament de Catalunya ratifica que continuarà treballant, utilitzant totes 
les eines al seu abast, per a assegurar la protecció i el foment de la llengua pròpia 
d’Aran, oficial a Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Reclamar al Govern de l’Estat que respecti la Carta de drets fonamentals de 

la Unió Europea, en concret l’article 22, el Tractat de Lisboa, en concret l’article 3, 
sobre la necessitat de respectar la riquesa lingüística, i la Carta europea de les llen-
gües regionals o minoritàries.

b) Reclamar al Govern de l’Estat que promogui les mesures necessàries perquè 
l’Administració de l’Estat reconegui la llengua occitana, aranès a Aran, amb la ma-
teixa categoria que les altres llengües oficials i la utilitzi de forma preferent a Aran.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de 

la Comissió, Lluís Font i Espinós
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 17532).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 17533).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15180 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 05.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15180)

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

1. Impulsar una taula interdepartamental per establir les bases per a la posada 
en marxa d’una Estratègia Integral d’abordatge del fenomen de l’ocupació d’habitat-
ges a Catalunya, en la línia del procés desenvolupat per a l’aprovació de l’Estratègia 
Integral per a l’abordatge del Sensellarisme a Catalunya.

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

2. Estudiar, en el marc d’aquest procés de definició estratègica, la possibilitat 
d’establir convenis de cooperació amb els municipis catalans que s’hagin adherit, 
via conveni, al programa d’expropiacions d’habitatges buits, on s’estableixin me-
canismes de col·laboració i cofinançament de les tasques d’inspecció i control dels 
habitatges buits, que permetin dur a terme els mecanismes d’expropiació i sanció 
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previstos a la llei, i sobre els quals tenen plenes competències els ajuntaments, així 
com els és d’aplicació el principi de subsidiarietat.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Estudiar, en el marc d’aquest procés de definició estratègica, com introduir 
mecanismes d’aportació d’informació per part dels ajuntaments, al Registre d’Ha-
bitatges Buits i Ocupats Sense Títol Habilitant que gestiona l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i que conté informació detallada sobre aquest tipus d’immobles, des 
de la seva ubicació i estat de conservació i ocupació, fins a les seves característiques 
morfològiques o la seva propietat.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

4. Incloure, en el marc d’aquest Pla, procés de definició estratègica, com recla-
mar als grans tenidors, des de la gestió de les diferents Meses d’Emergències, perquè 
regularitzin mitjançant contractes de lloguer social els casos de persones ocupants, 
en risc de vulnerabilitat social, que acreditin arrelament al municipi, i absència de 
problemes de convivència. En cas de no produir-se aquesta regularització, reclami 
als grans tenidors la cessió temporal d’aquests habitatges, a fi de procedir a la re-
gularització mitjançant un contracte de lloguer social d’acord amb el Reglament de 
regularització de situacions residencials sense títol que se’n deriva de la Llei 4/2016, 
del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones 
en risc d’exclusió residencial.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 5

5. Estudiar la creació de la figura d’un registre voluntari de domicili en absèn-
cia, al qual puguin acudir aquells propietaris residents, que per raons personals o 
professionals deixin el seu pis buit durant un màxim de 18 mesos. En aquests casos, 
la inscripció en aquest registre dotaria de mecanismes de prova general als titulars 
dels immobles en casos d’ocupacions no consentides de l’habitatge, reforçant la seva 
capacitat d’intervenció.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació del punt 6

6. Valorar la revisió del procediment dels cossos policials per casos d’ocupaci-
ons, delictives o mafioses, revisant, si escau, els protocols i dotant de més efectius i 
mitjans unitats que intervinguin en aquest procediment.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública 
dels terrenys de l’Incasòl
250-00237/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 11356; 15179 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 05.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 11356)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació del punt 2

2. Legalment es podran preveure situacions d’excepcionalitat a l’aplicació de la 
obligació senyalada en l’apartat anterior, per raons de tipologia dels habitatges o 
per ubicació territorial que els facin no idonis pel seu destí a habitatge de lloguer 
social, en aquest cas s’haurà de preveure que el producte de la seva venda s’haurà 
de reinvertir en l’adquisició de sols o habitatges en el mateix municipi o comarca, 
per a ser destinats a habitatges de lloguer social.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15179)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició del punt 4

4. Continuar amb els mecanismes de finançament oportuns per a les promocions 
d’habitatges en les parcel·les de propietat de l’INCASÒL per tal que mantinguin la 
titularitat pública i es gestionin en règim de lloguer assequible o cessió d’ús.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i addició del punt 5

5. Continuar facilitant els instruments de finançament oportuns, com el tanteig 
i el retracte, a aquells ajuntaments i altres administracions públiques dependents de 
la Generalitat que tinguin parcel·les qualificades d’ús residencial en zones d’alta de-
manda acreditada per tal que puguin dur a terme promocions d’habitatge públic en 
règim de lloguer assequible o cessió d’ús.
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Proposta de resolució sobre la modificació de la cobertura del 
cobrament del lloguer (Avalloguer)
250-00280/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16777 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 05.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16777)

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir que el 
període de cobertura de l’Avalloguer segueixi essent coherent amb la durada mitja-
na dels procediments de recuperació de l’habitatge.

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

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
establir mecanismes legals que obliguin les activitats professionals immobiliàries, 
incloses aquelles que operen online, perquè incorporin, en les seves plataformes de 
publicació dels lloguers, informació sobre l’Índex de Referència de Preus del Llo-
guer aplicable a l’habitatge, així com informació que incentivi limitar el preu de les 
rendes indicades a l’apartat anterior per a cada ubicació concreta, per l’avantatge que 
suposa poder-se acollir a l’Avalloguer.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
continuar promovent entre els administradors de finques i les agències immobiliàri-
es la subscripció de lloguers acollits a la cobertura d’Avalloguer.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat dels 
habitatges del barri dels Merinals, de Sabadell
250-00291/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16754 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 05.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16754)

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

1. Mantenir oberts els canals de comunicació i intercanvi d’informació establerts 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell i els repre-
sentants veïnals per a de manera conjunta acordar les actuacions necessàries en el 
barri dels Merinals, incloent-hi: 
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 1.a

1.a) Encarregar formalment l’elaboració de l’informe independent instat pel ple 
de l’Ajuntament en sessió de maig de 2018, complementari al realitzat després de la 
inspecció feta per tècnics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de 
Sabadell després de conèixer-se les queixes dels veïns, i que l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya ha proposat al consistori que sigui elaborat pel Col·legi Oficial d’Ar-
quitectes de Catalunya (COAC) com a òrgan de prestigi tècnic reconegut.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 1.b)

1.b) Acordar amb l’Ajuntament i els veïns fórmules de col·laboració per al des-
plegament de les mesures que pugui recomanar l’informe del COAC sobre els habi-
tatges afectats, els quals són de titularitat privada.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la renovació del sistema de 
refrigeració dels jutjats de Sabadell
250-00307/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17867 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 05.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17867)

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

1. Dur a terme les actuacions previstes pel Departament de Justícia para renovar 
el sistema de refrigeració i escalfament de l’edifici en el qual s’ubiquen els Jutjats 
de Sabadell.

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del Castell de 
Sant Ferran, de Figueres
250-00312/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15674 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 05.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 15674)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 2

2. Establir un conveni de col·laboració entre els membres del Consorci del Cas-
tell de Sant Ferran de Figueres (Estat, Generalitat i Ajuntament de Figueres) per a 
la realització urgent dels següents projectes: 

2.1. Projecte de sanejament dels pous de la plaça d’armes del Castell de Sant 
Ferran de Figueres i reposició dels elements de seguretat anticaigudes al seu interi-
or, amb un pressupost estimat de 31.395,83 €.
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2.2. Proposta per a dotar de tancaments homogenis les casamates de l’hornabec 
de Sant Roc, projecte realitzat pel Sr. Joan Manuel Alfaro Gil, conservador del Cas-
tell de Sant Ferran.

2.3. Arranjar, condicionar i millorar el mirador del Castell de Sant Ferran a l’ex-
terior de la fortalesa i l’aparcament exterior no vigilat, que es troben en molt mal 
estat i que diverses entitats de la ciutat de Figueres i el propi Consorci reclamen des 
de fa temps.

Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades
250-00314/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17969 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 05.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17969)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

1. A través del Departament de Cultura, fomentar la col·laboració pública i pri-
vada de les orquestres i facilitar que puguin programar actuacions a diferents equi-
paments.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3

3. Mitjançant el Departament de Cultura, continuar destinant més recursos a les 
orquestres de Catalunya als pressupostos 2019.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició del punt 5

5. Instar el Departament de Cultura a continuar l’increment d’aquesta partida 
que permeti reduir la desproporció en inversió econòmica territori/capital, entre 
Barcelona i la resta de Catalunya, amb els criteris de valoració positiva en termes 
de territori i descentralització de les activitats.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació i addició del punt 6

6. Continuar des del Departament de Cultura amb la pluriennalitat de les línies 
de subvenció, que permeti el desenvolupament professional i la màxima eficiència 
de les entitats.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 8

8. Mitjançant convenis amb les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i 
Girona, continuar la coordinació existent per al foment de la música clàssica a tot 
el territori.
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Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de 
Barcelona
250-00322/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17905 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 05.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17905)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a implantar, previ els estudis necessa-
ris per part del Servei Català de Trànsit, la velocitat variable a la C-58, C-33 i carril 
BUS-VAO (en el marc del Pla Director d’infraestructures de la Regió Metropolitana 
de Barcelona) i la reducció de velocitat de la C-17 a 50 Km/h al seu pas per la ciutat 
de Barcelona, concretament el tram urbà adjacent a un front continu d’edificacions 
residencials.

Proposta de resolució sobre la contaminació sonora als barris de 
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de Barcelona
250-00323/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17863 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 05.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17863)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a preveure mesures 
per pal·liar l’impacte de la contaminació sonora mitjançant la utilització d’aglome-
rat fono-reductor, quan sigui preceptiu, en les actuacions de reforçament de ferm 
que hagin de ser executades per la Generalitat en les carreteres de la seva titularitat 
en entorns urbanitzats de l’àmbit nord de la ciutat de Barcelona i a estudiar la im-
plantació d’altres mesures d’apantallament acústic en els indrets d’aquest àmbit on 
siguin preceptives d’acord amb la normativa vigent.
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Proposta de resolució sobre la C-1415b al pas per Santa Eulàlia de 
Ronçana
250-00325/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17954 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 05.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17954)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar amb les 
actuacions de millora de la seguretat viària de la carretera C-1415b, ja fetes amb les 
obres acabades al novembre del 2017, i estudiar altres millores de la senyalització 
vertical i horitzontal de la zona de l’encreuament amb el camí de Caldes de Montbui, 
que inclourien l’execució de bandes transversals, acompanyada d’un senyal de limi-
tació de velocitat a 50km/h. Així mateix, autoritzar l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana la implantació d’un pas de vianants amb polsador al PK 3,390.

Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de 
l’Escola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
250-00326/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17968 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 04.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17968)

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

1. Continuar treballant per fer efectiva la voluntat manifestada des del Departa-
ment d’Ensenyament d’assumir la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai 
de Cornellà de Llobregat, reconeixent el dret de tots els treballadors i treballadores, 
d’acord amb la normativa aplicable en matèria d’ocupació pública.

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

2. Vetllar perquè la tasca del grup de treball format per representants del Depar-
tament d’Ensenyament, de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i de la comunitat 
educativa de l’Escola d’Educació Especial Virolai, doni compliment al dret de tot 
l’alumnat a rebre una educació integral i de qualitat.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició

3. Incorporar la partida pressupostària necessària per donar compliment a l’es-
tablert en el punt 1 d’aquesta proposta de resolució.
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Proposta de resolució sobre la connexió entre les carreteres C-17 i 
C-25
250-00327/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17906 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 05.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17906)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a millorar la comu-
nicació de Vic amb Manlleu mitjançant la potenciació de l’eix de la carretera C-153, 
amb l’impuls de la variant sud-oest de Roda de Ter.

Proposta de resolució sobre el jaciment arqueològic de la Cova Gran, 
de Santa Linya
250-00331/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17970 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 05.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17970)

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

2. Establir els mecanismes adients per a la protecció dels gravats de la Cova 
de Santa Linya tancant la zona a l’escalada per potenciar el seu valor educatiu i de 
conscienciació en els valors patrimonials fent la zona visitable per a grups escolars 
com al públic en general; o vehiculant i desenvolupant tota una línia de transferèn-
cia del coneixement cap a la societat de la recerca científica que es porta a terme al 
jaciment des de fa més de 15 anys mitjançant una estratègia molt semblant a la que 
s’ha desenvolupat al jaciment neandertal de la Roca dels Bous.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 17663; 17869).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució en defensa de la Generalitat i la seva imatge 
corporativa
250-00333/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 17534; 17664; 17870).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 17665; 17871).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 17535; 17666; 17872).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 17536; 17667; 17873).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 17537; 17668; 17874).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Sant Just Desvern
250-00338/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 17538; 17669; 17875).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 17539; 17670; 17876).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 17877).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 17671; 17878).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 17672; 17879).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire i la promoció del 
transport assequible
250-00343/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP CatECP; GP ERC (reg. 17673; 17696; 17880).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 17674; 17881).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 17675; 17882).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP CatECP; GP ERC (reg. 17676; 17697; 17883).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 17677; 17884).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la humanització del protocol 
d’intervenció per cesària
250-00348/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 17678; 17889).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre Salvem Aiguafreda
250-00349/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 17540; 17679; 17890).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 17541; 17680; 17891).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 17542; 17681; 17892).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 17682; 17893).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de Cap Roig
250-00353/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 17543; 17683; 17894).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 17544; 17684; 17895).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de projectes per a prevenir la 
violència masclista en dones i joves
250-00355/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CatECP; GP JxCat; GP ERC (reg. 17530; 17685; 17896).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 17686; 17897).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les 
disposicions legals en matèria de tributs propis de la Generalitat
250-00357/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 17687; 17898).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les línies d’ESO de l’Institut Antoni de 
Martí i Franquès, de Tarragona
250-00358/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 17688; 17899).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’avaluació i el seguiment del 
compliment de la neutralitat en l’espai públic per la Generalitat
250-00359/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 17689; 17900).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de 
treball de les cambreres de pis
250-00360/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 17545; 17690; 17902).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Esparreguera
250-00361/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 17691; 17901).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.10.2018 al 10.10.2018).
Finiment del termini: 11.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’augment de la violència feixista
250-00362/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 17250; 17268; 17692).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.10.2018 al 15.10.2018).
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les bonificacions de l’autopista AP-2 
entre Lleida i les Borges Blanques
250-00363/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 17251; 17269; 17693).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.10.2018 al 15.10.2018).
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

3.10.30. Debats generals

Debat sobre l’orientació política general del Govern
255-00003/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 168), RELATIVA A LES 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE 

CIUTADANS (REG. 17936)

A la Proposta de resolució 10, a la pàgina 46, cal afegir el paràgraf següent: 
«1) Combatre la feminització de la pobresa, avançant en polítiques de concilia-

ció del temps social i el temps laboral, de coresponsabilitat entre homes i dones, de 
reducció de la bretxa salarial, la desocupació femenina i la precarietat laboral de 
les dones.»

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT, RELATIVA A LES PROPOSTES DE 

RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS  

(REG. 17936)

Reg. 18287 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 18287)

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

ca a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en les propostes de reso-
lució subsegüents al debat general (tram. 255-00003/12) presentades el 3 d’octubre 
de 2018 i amb número de registre 17936.

On hi diu: 
«Propuesta de resolución 9. Por la priorización de la agenda social 
3) Aumentar progresivamente la inversión en políticas de infancia hasta alcanzar 

la media europea del 2,2% del PIB.»

Hi ha de dir: 
«Propuesta de resolución 9. Por la priorización de la agenda social
3) Desplegar reglamentariamente la Ley 14/2010, de Derechos y Oportunidades 

en la Infancia y Adolescencia y elaborar un informe de cumplimiento del Pacto por 
la Infancia firmado el 19 de julio de 2013.»

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs



BOPC 170
9 d’octubre de 2018

3.10.30. Debats generals 27 

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT, RELATIVA A LES PROPOSTES DE 

RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 17938)

Reg. 18418 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18418)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comuniquen a la 
Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolució 
subsegüent al debat general (tram. 255-00003/12) presentada el 3 d’octubre de 2018 
i amb número de registre 17938.

On hi diu: 
«Proposta de resolució 3. Cultura, llengua i mitjans de comunicació
En l’àmbit de la cultura, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
– Promoure projectes de desenvolupament de públics per facilitar l’accés, la par-

ticipació i la sensibilització amb especial atenció als projectes d’inclusió social, de 
diversitat funcional o de risc d’exclusió social.

– Desplegar les eines que facilitin la participació i gaudi de la cultura en tot el 
territori.

– Apostar per la cultura de base i l’associacionisme com a motors i puntals del 
sector cultural, posant en valor un model de ciutadania culturalment activa.

– Fomentar el coneixement i l’accés al patrimoni cultural arreu del territori mit-
jançant la millora dels equipaments i espais patrimonials.

– Impulsar la perspectiva de gènere en les programacions i els equipaments 
culturals.

– Participar en plataformes digitals internacionals per permetre l’accés global 
dels recursos culturals.

– Desenvolupar el Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals pú-
blics 2016-2020.

– Incrementar el suport a la creació i a les activitats culturals al territori.

En l’àmbit de la llengua el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
– Fomentar eth coneishement e er usatge der occitan, aranés en Aran.
– Fomentar la presència del català en els sectors en els que encara és deficitària 

o hi persisteixen tendències no favorables.
– Garantir l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana a totes les persones que 

arribin a Catalunya i a les que hi han arribat els darrers anys.

En l’àmbit dels mitjans de comunicació el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern a: 

– Fixar el requisits per a la realització del Pacte Nacional de l’Audiovisual.
– Fer les gestions necessàries per a fer possible la col·laboració i reciprocitat amb 

la televisió del País Valencià.
– El Parlament de Catalunya fa un reconeixement a la professionalitat i el rigor 

dels treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació públics de Catalunya.
– El Parlament de Catalunya posa en valor la funció dels mitjans de comunicació 

públics de Catalunya com a garants del dret a la informació, de la qualitat democrà-
tica i de la normalització de la llengua i la cultura catalanes.»
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Hi ha de dir: 
«Proposta de resolució 3. Cultura i llengua 
En l’àmbit de la cultura, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
– Promoure projectes de desenvolupament de públics per facilitar l’accés, la par-

ticipació i la sensibilització amb especial atenció als projectes d’inclusió social, de 
diversitat funcional o de risc d’exclusió social.

– Desplegar les eines que facilitin la participació i gaudi de la cultura en tot el 
territori.

– Apostar per la cultura de base i l’associacionisme com a motors i puntals del 
sector cultural, posant en valor un model de ciutadania culturalment activa.

– Fomentar el coneixement i l’accés al patrimoni cultural arreu del territori mit-
jançant la millora dels equipaments i espais patrimonials.

– Impulsar la perspectiva de gènere en les programacions i els equipaments 
culturals.

– Participar en plataformes digitals internacionals per permetre l’accés global 
dels recursos culturals.

– Desenvolupar el Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals pú-
blics 2016-2020.

– Incrementar el suport a la creació i a les activitats culturals al territori.

En l’àmbit de la llengua el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
– Fomentar eth coneishement e er usatge der occitan, aranés en Aran.
– Fomentar la presència del català en els sectors en els que encara és deficitària 

o hi persisteixen tendències no favorables.
– Garantir l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana a totes les persones 

que arribin a Catalunya i a les que hi han arribat els darrers anys.
– Fer les gestions necessàries per a fer possible la col·laboració i reciprocitat 

amb la televisió del País Valencià.»

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
corresponent als exercicis 2014 i 2015
256-00036/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 11487; 12423; 13770; 17262; 17552; 17706 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

02.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11487)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 
2014 i 2015 (tram. 256-00036/11).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 

Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 12423)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjun-

ta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
13/2017, sobre el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
corresponent als exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 

Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjunta, 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 13770)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatu-
ra de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 
i 2015 (tram. 256-00036/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 13/2017 sobre el Centre d’Atenció i Gestió 

de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 i 2015 (tram. 
256-00036/11) i insta al Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. Insta a la Sindicatura de Comptes a fer el seguiment i donar compte del grau 
de compliment de les recomanacions aprovades pel Parlament derivades de l’infor-
me emès.

3. Insta al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya a que 
realitzi un control financer sota la direcció de la Intervenció General de la Generali-
tat de Catalunya (IGGC) amb una auditoria externa dels exercicis 2014, 2015 i 2016.

4. Donat que l’organisme fiscalitzat, Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 Catalunya, porta a terme unes funcions d’atenció als ciutadans molt im-
portants i s’ha comprovat l’existència d’irregularitats en la contractació per les quals 
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es va obrir expedient sancionador a dos responsables del dit organisme, es fa neces-
sària una fiscalització més continuada i, per tant, sol·licita a la Sindicatura, segons 
allò establert als articles 186.1 y 5 y 190.1 y 2 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya a que emeti, en els mateixos termes i contingut de l’informe 13/2017, un nou 
informe fiscalitzador d’aquest organisme (CAT 112) que corresponguin als exercicis 
2016 i 2017.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 17262)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre 
el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 

Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 17552)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 
i 2015 (tram. 256-00036/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut Català 
d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11)

Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructu-
res Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-
00038/11)

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 
(tram. 257-00003/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
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El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-
titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova el Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2015 (tram. 257-00003/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura.

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

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 17706)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Josep M. Jové i Lladó, diputat del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 i 2015 
(tram. 256-00036/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 

Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Josep M. Jové i Lladó; diputat, GP ERC

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre 
l’Institut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014
256-00037/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 11488; 12424; 16714; 17263; 17552; 17705 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

02.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11488)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Insti-
tut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-

titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 12424)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjun-

ta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
16/2017, sobre l’Institut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 
(tram. 256-00037/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-

titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 16714)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 186.5 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución, sub-
siguiente al debate del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, so-
bre l’Institut Català d’Oncologia (ICO), correspondiente a los ejercicios 2011-2014 
(tram. 256-00037/11).

Propuesta de resolución
1) El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalización 16/2017, so-

bre l’Institut Català d’Oncologia, correspondiente a los ejercicios 2011-2014 (tram. 
256-00037/11) e insta al Gobierno a seguir les recomendaciones de dicho informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta al ICO a llevar a cabo las dieciocho recomen-
daciones que todavía están pendientes, relativas al anterior informe 12/2014 emitido 
por la Sindicatura, correspondiente a los ejercicios 2009-2010.

3. El Parlamento de Cataluña insta al ICO a establecer un procedimiento inter-
no de control, que permita evaluar anualmente un control del gasto y seguimiento 
presupuestario del mismo.

4. El Parlamento de Cataluña insta al ICO a que la selección de las empresas 
colaboradoras se realice mediante el procedimiento de concurrencia y publicidad.

5. El Parlamento de Cataluña insta al ICO a cumplir la obligatoriedad de tener 
los contratos en vigor respecto sus proveedores, sin posibilidad de realizar prórrogas 
no previstas en el acuerdo inicial, ajustándose así al artículo 182 de la Ley 30/2007 
de Contratos del Sector Público.
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6. El Parlamento de Cataluña insta al ICO a publicar en los diarios oficiales la 
formalización de los contratos, según establece el art. 154 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público.

7. El Parlamento de Cataluña insta al ICO a aplicar las sanciones establecidas en 
los pliegos de condiciones, cuando los contratos objeto de las mismas así lo requie-
ran por incumplimiento de requisitos.

Palacio del Parlamento, 17 de septiembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 17263)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, so-
bre l’Institut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-
00037/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-

titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 17552)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 
i 2015 (tram. 256-00036/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut Català 
d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11)

Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructu-
res Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-
00038/11)

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 
(tram. 257-00003/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
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exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-
titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova el Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2015 (tram. 257-00003/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura.

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

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 17705)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Josep M. Jové 

i Lladó, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, so-
bre l’Institut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-
00037/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-

titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Josep M. Jové i Lladó, diputat, GP ERC

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 
2011-2014
256-00038/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 11489; 12425; 17265; 17305; 17552; 17704 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

02.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11489)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-

estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 12425)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjun-

ta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
18/2017, sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 
2011-2014 (tram. 256-00038/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-

estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta, GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 17265)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2017, so-
bre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 
(tram. 256-00038/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-

estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 17305)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de re-
solución, subsiguiente al debate del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
18/2017, sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 
2011-2014 (tram. 256-00038/11).
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Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalització 18/2017, so-

bre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 
(tram. 256-00038/11) e insta al Gobierno a seguir les recomendaciones de dicho in-
forme.

2. El Parlamento de Cataluña insta a la Sindicatura de Comptes a realizar un 
informe de análisis de la totalidad de la obra de la Línea 9 de metro de Barcelona, 
dedicado exclusivamente a la misma, que comprenda desde la adjudicación hasta la 
actualidad.

Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tado, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 17552)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 
i 2015 (tram. 256-00036/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut Català 
d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11)

Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructu-
res Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-
00038/11)

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 
(tram. 257-00003/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-
titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova el Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2015 (tram. 257-00003/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 17704)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Josep M. Jové i Lladó, diputat del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructures Ferro-
viàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00038/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-

estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Josep M. Jové i Lladó, diputat, GP ERC

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013
256-00039/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 11486; 12422; 17264; 17552; 17700; 17703 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

02.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11486)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/1).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/1) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 12422)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjun-

ta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
21/2017, sobre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 
(tram. 256-00039/11).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta, GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 17264)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 17552)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 
i 2015 (tram. 256-00036/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut Català 
d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11)

Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructu-
res Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-
00038/11)

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 
(tram. 257-00003/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.
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El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-
titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova el Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2015 (tram. 257-00003/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura.

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

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 17700)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 17703)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Josep M. Jové i Lladó, diputat del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Josep M. Jové i Lladó, diputat, GP ERC
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Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2015
257-00003/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 11824; 12426; 17266; 17552; 17707 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

02.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11824)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 185.4 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent 
al debat de l’informe presentat per la Sindicatura de Comptes sobre el Procedi-
ment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 (tram. 257-
00003/11) per tal que la Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de relatiu al Compte General de la Generalitat de Catalunya, 

corresponent al 2015.
2. Aprova el Compte General de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 

2015.
3. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 

Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 12426)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjun-

ta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 185.4 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat de l’informe presentat per la Sindicatura de Comptes 
sobre el Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 
2015 (tram. 257-00003/11) per tal que la Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe sobre el Procediment relatiu al 

Compte General de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2015 (tram. 257-
00003/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta, GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 17266)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 185.4 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al debat de l’informe presentat per la Sindicatura de Comptes sobre el 
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Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 (tram. 
257-00003/11) per tal que la Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’Informe de fiscalització 17/2017, relatiu al Compte general de la Ge-

neralitat de Catalunya, exercici 2015.
2. Insta el Govern a adreçar aquells aspectes a què fan referència les observaci-

ons de l’Informe de fiscalització 17/2017, relatiu al Compte general de la Generalitat 
de Catalunya, exercici 2015, en especial: 

a. Establir un procediment sistemàtic de conciliació dels saldos comptables de 
l’AGGC i els de la resta del sector públic, com s’apunta a l’observació 2.

b. Seguir els criteris establerts pel SEC a les inversions finançades pels mètodes 
d’abonament total del preu o mètode alemany, concessions, drets de superfície i ar-
rendaments financers, com s’apunta a l’observació 6.

c. Ajustar el pressupost del Departament de Salut a la despesa real-ment previs-
ta i a comptabilitzar les despeses en l’exercici en què s’incorren i no postergar-la a 
l’exercici posterior, com s’apunta a l’observació 11.

d. Modificar l’Estat de romanent de tresoreria per tal que es distingeixi entre el 
Romanent afectat i el no afectat, com s’apunta a l’observació 15.

e. Homogeneïtzar els criteris utilitzats per l’IGGC i la Direcció General de Po-
lítica Financera a l’hora de calcular l’Estat dels compromisos de despeses amb càr-
rec a exercicis futurs i el càlcul d’estimació de la càrrega financera, respectivament, 
com s’apunta a l’observació 16.

f. Incloure una Memòria justificativa dels costos i els rendiments dels serveis pú-
blics i del grau de compliment dels objectius programats de cara a exercicis futurs 
tal com s’estableix en l’article 81.8 del TRLFPC, com s’apunta a l’observació 18.

g. Millorar els inventaris del CatSalut, adequar-los i actualitzar-los de forma que 
coincideixin amb els registres comptables, com s’apunta a l’observació 20.

h. Reclassificar la part a curt termini del compte Altres inversions i crèdits a llarg 
termini de l’epígraf Inversions financeres del Balanç a què fa referència el punt 21.

i. Estimar quina part de les aportacions que han de realitzar les administraci-
ons per tal d’eixugar el dèficit del sistema de transport públic correspon a l’AGGC i 
comptabilitzar-la, com s’apunta a l’observació 24.

3. Fa seu el vot particular del síndic Sr. Jordi Pons i Novell de l’Informe de fisca-
lització 17/2017, relatiu al Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 
2015, i encarrega a la Sindicatura de Comptes de Catalunya l’elaboració d’un infor-
me d’anàlisi de l’estat de compromisos de despesa adquirits amb càrrec a exercicis 
futurs en el que es diferenciarà, com a mínim i per cada un dels compromisos, qui-
na part correspon al principal, quina als interessos i quina a compensació de serveis 
contractats.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 17552)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-00039/11)
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 
i 2015 (tram. 256-00036/11)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Institut Català 
d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11)

Procediment relatiu a l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infraestructu-
res Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-
00038/11)

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 
(tram. 257-00003/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2017, sobre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, corresponent al 2012 i el 2013 (tram. 256-
00039/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als 
exercicis 2014 i 2015 (tram. 256-00036/11) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2017, sobre l’Ins-
titut Català d’Oncologia, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 256-00037/11) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 18/2017, sobre Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya, corresponent als exercicis 2011-2014 (tram. 
256-00038/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova el Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2015 (tram. 257-00003/11) i insta a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura.

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

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 17707)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Josep M. Jové i Lladó, diputat del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 185.4 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat de l’infor-
me presentat per la Sindicatura de Comptes sobre el Procediment relatiu al Compte 
general de la Generalitat corresponent al 2015 (tram. 257-00003/11) per tal que la 
Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova:
a. El Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici del 2015.
b. L’Informe 17/2017, de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de 

la Generalitat corresponent al 2015.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions i 
dels resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Josep M. Jové i Lladó, diputat, GP ERC



BOPC 170
9 d’octubre de 2018

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa 43 

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els incidents dels dies 29 de setembre i 1 
d’octubre de 2018
354-00035/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP (reg. 17702).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 04.10.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els operatius policials desplegats en les 
manifestacions dels dies 29 de setembre i 1 d’octubre de 2018
354-00036/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units (reg. 17708).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 04.10.2018.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 
4039/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra els apartats 1 a 5 
de la Moció 5/XII del Parlament de Catalunya, sobre la normativa del 
Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
385-00002/12

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT SOBRE LA SUSPENSIÓ

Al Tribunal Constitucional
La letrada del Parlamento de Cataluña, en nombre y representación del mismo 

según tiene acreditado en el procedimiento correspondiente a la Impugnación de 
disposiciones autonómicas 4039/2018, ante el Tribunal Constitucional comparece y 
como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 23 de julio de 2018, el Parlamento de Cataluña fue notificado de 

la providencia del Pleno de ese Tribunal por la que se admite a trámite la Impugna-
ción de disposiciones autonómicas número 4039-2018, promovido por el Gobierno 
de la Nación y en su representación y defensa por el Abogado del Estado contra los 
apartados 1 a 5 de la Moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, sobre normativa 
del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, aprobada en 
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sesión de 5 de julio de 2018, confiriendo un plazo de veinte días para personarse en 
el procedimiento y formular alegaciones.

2. Que, en fecha 18 de septiembre de 2018, el Parlamento de Cataluña formuló 
las alegaciones al recurso.

3. Mediante Diligencia de ordenación de 20 de septiembre de 2018 de la Secre-
taria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, se confiere el plazo de cinco 
días para que esta parte exponga lo que considere conveniente acerca del manteni-
miento o levantamiento de la suspensión.

4. Que esta parte en las alegaciones formuladas en defensa de la constituciona-
lidad de la Moción 5/XII objeto de impugnación, a pesar de no entrar en la admisi-
bilidad de dicha impugnación dada la claridad y la rotundidad de la doctrina juris-
prudencial recogida en las recientes sentencias de este Alto Tribunal (STC 42/2014 
y 259/2015) ha sostenido la constitucionalidad de la resolución impugnada, no so-
lamente en base a su no contradicción o vulneración del texto constitucional sino 
también en base a sus efectos estrictamente políticos, excepción hecha, del de deter-
minar la apertura del procedimiento de control de su cumplimiento previsto por el 
artículo 162 del Reglamento del Parlamento de Cataluña. En consecuencia, al recaer 
la impugnación y consiguiente suspensión sobre un acto parlamentario que es fruto 
del ejercicio de la función de impulso de la acción política y de gobierno y que no ti-
ene otro efecto jurídico que el de posibilitar su control, también de carácter político, 
parece que la lógica de la suspensión se ve claramente superada en este caso, pues 
se está ante la expresión de una voluntad política y, por tanto, no puede hablarse en 
términos de «vigencia o aplicación» en sentido técnico-jurídico. La suspensión se 
produce sobre la expresión de una voluntad política que pretende controlar o impul-
sar la actuación del Gobierno de la Generalitat, una actuación que no requiere ni 
de la aprobación ni de la vigencia de la Moción para producirse. Así, la suspensión 
misma y su mantenimiento es en este caso innecesaria o absurda.

En efecto, es doctrina consolidada de ese alto Tribunal (por todos, AATC 
662/1986, 957/11986, 1269/1988, 12/1992, 253/1992, 417/1997, 44/1998, 257/1998, 
199/2000, 5/2002, 20/2002, 100/2002, 172/2002, 30/2003, 13/2004, 300/2005 y 
88/2008), que el levantamiento o mantenimiento de la suspensión derivada de la 
invocación del art. 161.2 de la CE, se ha de dirimir en función de la consideración 
de varios criterios. El primero es el de la presunción de legitimidad de los actos y 
normas emanados de las cámaras parlamentarias, por estar revestidas como están 
de una especial presunción de constitucionalidad, en cuanto expresión de la volun-
tad popular. El segundo criterio, es el de la ponderación, de un lado, de los intereses 
en presencia, tanto el general y público, como, en su caso, el particular o privado 
de las terceras personas afectadas, y de otro, los perjuicios de imposible o difícil re-
paración que pueda producir la aplicación de la norma (o del acto político, debería 
decirse en este caso) o su suspensión, que deben ser ciertos y efectivos y no mera-
mente hipotéticos, así como la posibilidad de que en uno u otro caso pudieran lle-
gar a producirse situaciones de hecho irreversibles que vaciasen de contenido dis-
positivo la resolución final del proceso pendiente. Esta valoración debe efectuarse 
al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda (por 
todos, ATC 30/2003). Además, y conforme a lo expresado entre otros muchos, en 
los AATC 329/1992, 243/1993, 64/1994, 251/1996, 44/1998, 257/1998, 199/2000, 
5/2002, 172/2002 y 30/2003, el mantenimiento de la suspensión, en cuanto excep-
ción a la regla general del mantenimiento de la eficacia, requiere que el Gobierno, a 
quien se debe la iniciativa de la suspensión ex art. 161.2 de la Constitución Española, 
aporte y razone con detalle los argumentos que la justifiquen.

En el presente caso, el Abogado del Estado no demuestra la existencia de perjui-
cios reales y concretos de imposible o muy difícil reparación, y ello es así, porque 
no existen. En efecto, los posibles perjuicios que se podrían evitar con la suspensión 
no son más que hipótesis sin ningún tipo de sustantividad real como lo prueba el 
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hecho de que el Parlamento o el Gobierno catalanes no hayan realizado acto algu-
no que implique ese entendimiento de la resolución, a pesar del tiempo transcurrido 
desde su aprobación.

Así, más allá de su valor declarativo como expresión de una voluntad política, no 
se ha producido ningún efecto material derivado de la Resolución que conculque la 
Constitución. Sin embargo, interesa destacar que el mantenimiento de la suspensión 
sí comporta la imposibilidad de que se produzca el efecto jurídico real y concreto 
previsto en el artículo 162 del Reglamento del Parlamento de Cataluña y comporta, 
por tanto, una merma de los mecanismos de control del ejecutivo, concretamente el 
que permite ejercer un control específico del cumplimiento de la Moción impugnada 
y que comprende poder valorar, entre otros extremos, si los mecanismos o medidas 
adoptados para hacerlo se ajustan al orden constitucional. La suspensión, por tanto, 
se traduce, paradójicamente, en un menor control de las actuaciones que en cumpli-
miento de la Moción decida finalmente adoptar el gobierno autonómico.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional,

Solicita: 
Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y se tengan por hec-

has las anteriores manifestaciones a favor del levantamiento de la suspensión de los 
preceptos de la ley impugnada que aún están en suspenso.

Barcelona para Madrid, a 1 de octubre de 2018
Esther Andreu i Fornós, letrada del Parlamento de Cataluña
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