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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 111/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’epidèmia de 
grip i altres possibles epidèmies
250-00002/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 5, 18.10.2018, DSPC-C 81

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2018, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’epidèmia de grip i altres possibles 
epidèmies (tram. 250-00002/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
6409), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 8147) i pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8546).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix l’esforç dels treballadors sani-

taris.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar i aplicar les mesures necessàries per a donar una resposta efectiva als 

períodes d’epidèmia gripal en el marc del Pla nacional d’urgències de Catalunya i el 
Pla d’informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya.

b) Dotar l’atenció primària dels recursos necessaris per a millorar-ne la capaci-
tat resolutiva i perquè sigui l’eix vertebrador del sistema de salut, tal com estableix 
l’Estratègia nacional de l’atenció primària i salut comunitària (Enapisc).

c) Establir una atenció continuada de vint-i-quatre hores durant els pics epidè-
mics als centres de salut en què calgui. Per a aquesta assistència extra hi haurà d’ha-
ver substituts, i si no n’hi ha, personal del centre o la zona, a qui s’haurà de com-
pensar adequadament.

d) Establir protocols per a estratègies clíniques de triatge ràpid per a la derivació 
hospitalària, a partir de la saturació d’oxigen, la freqüència cardíaca i respiratòria, 
l’edat, la comorbiditat i similars.

e) Incloure en el Portal de la Transparència els indicadors semestrals de les en-
trades a urgències hospitalàries, desglossats per regió sanitària, centre hospitalari i 
centre de salut, i els indicadors de vacunació antigripal, especificant com a indicador 
de qualitat en l’atenció primària el percentatge de població de risc vacunada.

f) Insistir en les campanyes de vacunació antigripal en tots els col·lectius que la 
comunitat científica consideri indicat fer-ho i donar una major difusió educativa a 
les mesures higièniques de prevenció.

g) Reforçar el paper de la farmàcia comunitària en l’educació per a la salut i la 
promoció de l’autocura, en coordinació amb l’equip d’atenció primària del centre 
de salut.

h) Revertir les retallades dels darrers anys en el sistema públic de salut per a as-
segurar l’equitat, la qualitat i la sostenibilitat del sistema sanitari català.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou
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Resolució 112/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de l’accessibilitat a les clíniques del dolor
250-00028/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 5, 18.10.2018, DSPC-C 81

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2018, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a les clíniques del 
dolor (tram. 250-00028/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 8548).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Millorar l’accessibilitat a les clíniques del dolor dotant-les de més recursos i 

més personal per a assegurar que els malalts amb dolor hi puguin ésser atesos amb 
garanties.

b) Treballar per a fer públics mensualment els dies d’espera a les clíniques del 
dolor per a poder monitorar els canvis que es produeixin.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 113/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
del tractament del càncer
250-00040/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 5, 18.10.2018, DSPC-C 81

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2018, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de diagnòstic 
ràpid del càncer a tots els tipus de càncer arreu de Catalunya (tram. 250-00040/12), 
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. 8564).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Estendre a tot el territori el Programa de diagnòstic ràpid del càncer a tots els 

tipus de càncer, sobretot quan tinguin una freqüència elevada, es disposi de proves 
de diagnòstic consensuades i l’avançament del diagnòstic pugui tenir un impac-
te manifest en el procés assistencial i terapèutic, i a garantir que el temps entre la 
sospita diagnòstica i l’inici del tractament mèdic, quirúrgic o radioterapèutic, si-
gui inferior a trenta dies, sens perjudici que en determinats tipus de càncer fer un 
diagnòstic més segur pugui requerir més temps per a proposar el millor tractament 
personalitzat. En tot cas, s’ha de garantir la participació del pacient en les decisions 
terapèutiques.

b) Consolidar centres de referència a tot el territori que garanteixin la igualtat de 
tota la ciutadania per a accedir als tractaments oncològics.
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c) Assegurar i potenciar l’expertesa dels professionals de la salut i l’actualització 
dels equips tecnològics.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 114/XII del Parlament de Catalunya, sobre les inversions en 
l’àmbit de la salut
250-00041/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 5, 18.10.2018, DSPC-C 81

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2018, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut (tram. 
250-00041/12), 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. 8565).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar abans que venci el primer 

trimestre del 2019 el pla d’inversions en infraestructures i equipaments tecnològics 
en l’àmbit de la salut per al període 2019-2022.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les bonificacions de l’autopista AP-2 
entre Lleida i les Borges Blanques
250-00363/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17807 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 26.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 17807)

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

2. Demanar a l’Estat que no renovi la concessió i el peatge de l’Autopista AP-2 
entre Lleida i Tarragona al final de la concessió, el 2021.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
infraestructures que són competència de la Generalitat
302-00017/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre les infraestructures que són competència de la Generalitat 
(tram. 300-00024/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar abans de finalitzar l’any 2018 un pla d’inversió d’infraestructures 

viàries, ferroviàries i de transport competència de la Generalitat, que fixi les priori-
tats en un horitzó temporal pels propers cinc anys, en el que s’inclogui el calendari 
de finalització de les línies 9 i 10 del metro, els perllongaments de les línies 1, 2, 
3 i 4 del metro i la connexió de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Plaça 
Espanya i Gràcia; i el calendari de desenvolupament de plataformes logístiques re-
lacionades amb el corredor mediterrani.

2. Augmentar el pes de la inversió pública en les infraestructures competència 
de la Generalitat de Catalunya, per tal que a partir dels pressupostos de l’any 2019 
i en els propers cinc anys, s’incrementi el pes percentual en un 1% acumulatiu en la 
despesa pública.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat 
d’oportunitats en el temps educatiu
302-00018/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu (tram. 
300-00025/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar, abans del final de curs 2018-2019, un pla per reduir la bretxa edu-

cativa i social existent en l’àmbit educatiu no lectiu, des d’una visió de l’educació a 
temps complet.

2. Desplegar, en aquesta legislatura, el dret a l’accés al lleure educatiu en igualtat 
d’oportunitats, d’acord amb les previsions de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació (LEC), i la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la in-
fància i l’adolescència, i reconèixer el caràcter educatiu de les activitats de lleure, la 
seva vinculació amb el sistema educatiu i els criteris de qualitat a què s’han d’ajustar 
per garantir la contribució al procés educatiu i la importància estratègica d’aquest 
àmbit per al foment de la inclusió i la cohesió socials.

3. Desplegar, en aquesta legislatura, el marc general d’ordenació de les activi-
tats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars dels centres 
públics i concertats, tal com preveu la LEC, assegurant el dret a la participació de 
l’alumnat i a la no-exclusió per raons econòmiques, territorials, socials, culturals o 
de capacitat, així com el caràcter inclusiu, coeducatiu i intercultural d’aquestes acti-
vitats i les garanties per fer-ho possible.

4. Habilitar els recursos necessaris, en el proper exercici pressupostari, per incre-
mentar els ajuts i beques atorgades per fomentar l’accés de l’alumnat a les activitats 
educatives fora de l’horari lectiu en igualtat d’oportunitats, tal com preveu l’article 
202 de la LEC, garantint que la despesa pública destinada s’adreci efectivament a 
aquests ajuts per a infants.

5. Establir sistemes d’ajuts o de bonificacions i exempcions per als infants amb 
més dificultats econòmiques, així com quanties màximes i fraccionaments de quo-
tes com a mecanismes per afavorir l’accessibilitat a les activitats del lleure educatiu, 
i l’especificació de criteris socials i econòmics prioritaris per discriminar la conces-
sió d’aquests ajuts entre les famílies.

6. Garantir, abans de l’inici del proper curs escolar, que el conjunt de serveis edu-
catius, incloent els que no formen part de l’horari lectiu (servei de menjador, serveis 
d’acollida, activitats de lleure, colònies, sortides, etc.), siguin veritablement inclusius 
i estiguin dotats de personal educador qualificat necessari per garantir l’accés i do-
nar una atenció adequada a l’alumnat amb NEE, sense discriminacions de cap tipus, 
amb l’establiment de ràtios específiques.

7. Donar compliment al punt 59 sobre el servei escolar de menjador de l’apartat 
VI de la Resolució 90/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política 
general del Govern.

8. Recuperar el servei de menjador escolar a tots els instituts abans de l’inici del 
proper curs 2019-2020, i plantejar, en el marc del debat sobre la reforma horària, 
un avenç de l’horari del menjador a la secundària, d’acord amb criteris de salut dels 
joves.
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9. Garantir que els i les professionals que realitzen funcions educatives en l’àmbit 
no lectiu (lleure educatiu, servei de menjador, servei d’acollida, etc.) tenen la forma-
ció específica necessària, i prendre les mesures necessàries per combatre la precarit-
zació del sector, promovent una millora de les seves condicions laborals, garantint el 
compliment del conveni col·lectiu del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
infraestructures i el transport públic
302-00019/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 20056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre les infraestructures i el transport públic (tram. 300-00023/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Desplegar de manera definitiva la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finança-

ment del sistema de transport públic de Catalunya.
2) Desplegar les mesures fiscals que estan recollides en la Llei 21/2015, del 29 

de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya per impulsar, 
amb recursos econòmics, el foment i el finançament del transport públic.

3) Implementar l’impost sobre vehicles contaminants l’1 de gener del 2019, i 
destinar una part a determinar de la recaptació del Fons Climàtic de l’impost sobre 
vehicles contaminats, previst a la llei de Canvi Climàtic, al foment i finançament 
del transport públic.

4) Dotar dels recursos econòmics suficients els pressupostos del l’any 2019 per-
què es puguin congelar les tarifes del transport públic per part de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, com ha reclamat l’ajuntament de Barcelona.

5) Implementar la T-Mobilitat durant l’any 2019, en el benentès que aquesta es 
farà efectiva amb un nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere l’actual ba-
sat en zones, que a totes llums s’ha demostrat injust i discriminatori.

6) Reclamar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Trans-
port Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb concre-
ció de les diferents fases de desplegament i execució.

7) Sol·licitar els estudis i informes que corresponguin per valorar tots els incom-
pliments i si s’escau les sancions i la revisió del contracte amb l’empresa adjudica-
tària de la T-Mobilitat pels reiterats incompliments contractual, i actuar en conse-
qüència si aquests retards són constitutius de rescissió del mateix.

8) Elaborar un calendari concret de posada en marxa de les infraestructures de 
transport públic següents: 

a. El tram central de la línia 9.
b. L’arribada de la línia 1 a Badalona.
c. L’arribada de la línia 3 a Esplugues.
d. La connexió de la línia Llobregat-Anoia amb la línia Barcelona-Vallès.
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9) Impulsar conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona la unió definitiva dels 
Tram Besós amb el Tram Baix a través de la Diagonal.

10) Reclamar el traspàs al Govern de l’Estat de la Línia Ferroviària entre el 
Camp de Tarragona i l’Hospitalet de l’Infant per garantir el manteniment del servei 
de rodalies fins que es posi en marxa el Tren-Tram al Camp de Tarragona, com ha 
reclamat el Síndic de Greuges i ha aprovat la Comissió de Territori del Parlament 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat relatives al dret a la propietat privada
302-00020/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 20070 i 20138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

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

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques de seguretat relatives al dret a la propietat privada (tram. 300-00031/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya, davant el preocupant augment d’ocupacions il·le-

gals d’habitatges que s’està produint a les nostres ciutats i pobles, manifesta la urgent 
i necessària actuació de les administracions públiques per adoptar mesures amb les 
quals protegir als veïns, autèntiques víctimes, junta-ment amb els propietaris dels 
immobles, d’aquestes ocupacions que deterioren els barris i la convivència social.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Obrir un procés de debat i reflexió amb experts en l’àmbit del dret, la segure-

tat, l’habitatge i víctimes d’ocupació il·legal d’habitatges per a analitzar la situació 
de conflictivitat que genera aquest tipus d’ocupacions.

b) Estudiar, dins l’àmbit competencial de la Generalitat, les mesures adients per 
donar resposta a la problemàtica social que representen les ocupacions il·legals d’ha-
bitatges, tot reforçant la seguretat jurídica dels petits arrendadors.

c) Millorar l’actuació de la Generalitat de Catalunya, especialment l’actuació 
policial, davant denúncies d’ocupacions il·legals d’habitatges per tal que els denun-
ciants no es sentin desprotegits ni desemparats.

d) Revisar el protocol policial d’actuació davant l’ocupació il·legal d’habitatges 
per tal d’agilitzar la resposta quan l’ocupació prové de màfies que persegueixen, en-
tre altres, beneficis d’índole econòmics amb actuacions i activitats il·legals.

e) Incrementar la vigilància i el control de les màfies que actuen en l’ocupació 
il·legal d’habitatges.

f) Reforçar la protecció social que presta directament de la Generalitat, així com 
la que es presten a través dels ajuntaments, davant les d’ocupacions que vénen moti-
vades per motius socials i/o econòmics sobrevinguts, tot buscant solucions a aques-
tes famílies a través del parc públic d’habitatges de la Generalitat.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior i 
la transparència
302-00021/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 20111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’acció exterior i la transparència (tram. 300-00030/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. A no autoritzar l’ús dels recursos de tots els catalans destinats a acció exterior 

de la Generalitat per a promocionar el separatisme i la propaganda contra Espanya i 
a exercir les seves competències en matèria d’acció exterior, de conformitat amb els 
principis d’unitat d’acció a l’exterior, lleialtat institucional i defensa dels interessos i 
valors d’Espanya a l’exterior, donant així íntegre i absolut compliment a la normati-
va d’acció exterior i els pronunciaments del Tribunal Constitucional.

2. A dissoldre totes les estructures dissenyades i emprades per la difusió de la 
propaganda separatista i d’acció exterior contrària als interessos d’Espanya com les 
ambaixades i el Diplocat. 

3. Complir amb la normativa autonòmica de la Generalitat en matèria de trans-
parència, accés a la informació pública i de bon govern, posant remei amb caràcter 
immediat als dèficits d’informació pública, la deslleialtat institucional i la persecu-
ció dels interessos separatistes en, almenys, les següents qüestions: 

– Els costos i les activitats de les delegacions del Govern i altres estructures ex-
teriors sostingudes per la Generalitat amb els impostos de tots els catalans.

– Els costos de la il·legal preparació i organització de l’il·legal referèndum de 
l’1-O (cost dels lobbies internacionals contractats de per la Generalitat, cost dels su-
posats «observadors internacionals», cost de la propaganda difosa mitjançant mit-
jans públics i privats, nacionals i internacionals, cost d’apropiació il·legal de les da-
des dels catalans i transferència a servidors internacionals, cost d’utilització d’espais 
públics per fins partidistes, el cost d’imposar una vaga política des del Govern en 
serveis públics essencials com la sanitat o l’educació, justificació de la utilització del 
nom d’institucions comunitàries com el Parlament d’Europeu).

– Les autoritats responsables i els «criteris» emprats per la infracció continuada 
i sistemàtica vulneració del principi de neutralitat, la passivitat dels màxims respon-
sables d’interior davant les accions violentes dels CDR, la il·legal utilització de les 
dades personals dels ciutadans per fins partidistes, la utilització del nom i les mar-
ques de la Generalitat no autoritzades per a fins partidistes, l’atorgament a dit de 
subvencions a entitats pancatalanistes a la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i 
França i la col·locació a dit de persones fugades de la Justícia com a responsables de 
l’acció exterior de la Generalitat.

– El desgovern i la inacció del Govern davant la situació de mal funcionament de 
la DGAIA en l’atenció als menors amb necessitat d’emparament i els indicis de pràcti-
ques fraudulentes en la contractació de serveis d’atenció a la infància i l’adolescència.

– L’afectació del patrimoni públic de la Generalitat en els diferents casos de cor-
rupció.

4. Elaborar i presentar en seu parlamentària en el termini de tres mesos un pla 
d’optimització de la despesa de l’acció exterior amb l’objectiu de mantenir els ser-
veis de promoció turística, comercial i cultural de Catalunya i les actuacions d’acció 
exterior però racionalitzant les despeses que s’hi destinen.
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5. Informar en seu parlamentària sobre l’agenda europea i internacional del Go-
vern i en concret la del president i la dels consellers. Aquesta agenda ha de contenir, 
com a mínim, els noms i els càrrecs de les persones amb qui es vol contactar a nivell 
europeu i internacional.

6. Dirigir comunicació de disculpes al Parlament Europeu per la falsa i enganyo-
sa utilització del terme «observadors internacionals del Parlament Europeu» per re-
ferir-se als eurodiputats que van venir a Espanya el dia 1-O de forma no institucional.

7. Cessar immediatament a tots aquells càrrecs institucionals que tinguin la con-
dició d’investigats en un procediment judicial o fugats de la Justícia en senyal de 
compromís inequívoc amb la defensa de la legalitat.

8. Presentar un informe escrit al Parlament en el segon trimestre del 2019 sobre 
el grau de compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agen-
da 2030 de Nacions Unides a través de les polítiques públiques de la Generalitat (sa-
nitat, educació i territori, entre d’altres).

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agenda 2030 
per al desenvolupament sostenible
302-00022/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 20112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Ferran Civit i 

Martí, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible 
(tram. 300-00028/12).

Moció
El 25 de setembre de 2015, els caps d’Estat i de Govern reunits a Nova York en 

el marc de la Cimera de Nacions Unides per a l’adopció de l’agenda per al desenvo-
lupament post-2015 van aprovar l’Agenda 2030, amb 17 Objectius globals de Desen-
volupament Sostenible (a partir d’ara, ODS) i 169 fites que els concreten.

L’Agenda, amb l’horitzó fixat al 2030, hauria de permetre posar fi a la pobresa 
i la fam arreu del món, a combatre les desigualtats en i entre els països, a construir 
societats pacífiques, justes i inclusives, a protegir els drets humans i promoure la 
igualtat de gènere, així com l’apoderament de les dones i les nenes, i a garantir una 
protecció duradora del planeta i els seus recursos naturals.

L’Agenda hauria d’ajudar a crear les condicions necessàries per a un creixement 
econòmic sostenible, inclusiu i sostingut, una prosperitat compartida i ocupació dig-
na per a tothom, tenint en compte els diferents nivells de desenvolupament i les 
capacitats de cada territori.

En vigor des de l’1 de gener de 2016, la Comunitat Internacional disposa fins 
a l’any 2030 per assolir els ODS i fer efectiu tot el potencial transformador que hi 
ha darrera de l’Agenda 2030, el qual queda ben explicitat en el títol de la resolució 
de Nacions Unides que l’aprova: «Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible».

La resolució apunta que els governs han de dissenyar processos d’implementa-
ció que tinguin en compte les realitats, capacitats i nivells de desenvolupament dels 
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respectius territoris, respectin les seves polítiques i prioritats. En resposta a aquesta 
crida, governs d’arreu del món estan fent l’exercici de localitzar els 17 ODS als seus 
respectius territoris.

Durant la tardor de 2015 la Generalitat de Catalunya va crear un grup de treball 
sobre l’Agenda 2030, integrat per secretaris generals i directors generals. Iniciat du-
rant la tardor de 2015, el 27 de setembre de 2016 el Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible de Catalunya (CADS) va aprovar l’informe «L’Agenda 2030: 
transformar Catalunya, millorar el món», que identificava els reptes que el Govern 
havia d’abordar per assolir els ODS. L’informe compta amb les aportacions d’una 
seixantena d’experts, institucions acadèmiques i organitzacions de la societat civil.

L’any 2016 el Govern de Catalunya es va comprometre a través del Pla de Go-
vern per a la XI Legislatura a desenvolupar un pla nacional per a la implementació 
de l’Agenda 2030 i elaborar un sistema integrat d’objectius i indicadors per avaluar 
el nivell de compliment dels ODS.

El 14 de febrer de 2017 el Govern de Catalunya va aprovar formalment, a pro-
posta del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i del 
conseller de Territori i Sostenibilitat, l’inici del procés d’elaboració del Pla Nacional 
per a l’aplicació de l’Agenda 2030, prenent com a referències l’informe del CADS i 
una prova pilot que va fer el Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest pla, 
que tradueix els ODS i les fites de l’Agenda 2030 global en compromisos per al Go-
vern de Catalunya, té un caràcter absolutament interdepartamental i es troba en fase 
d’elaboració.

La resolució «Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupa-
ment Sostenible» reconeix també la funció essencial dels parlaments mitjançant la 
promulgació de legislació i l’aprovació de pressupostos, així com la funció de garan-
tir la rendició de comptes, en el compliment efectiu dels compromisos.

Aquest compromís dels parlaments es posa novament de manifest en l’informe 
del Secretari General de Nacions Unides titulat «Interaction between the United 
Nations, national parliaments and the Inter-Parliamentary Union», publicat el 14 de 
març de 2018, on es fa una crida expressa a la implicació activa dels parlaments i 
dels seus membres en la implementació de l’Agenda 2030.

Per tot això, el Parlament de Catalunya es compromet a: 
1. Integrar en la seva actuació legislativa els 17 Objectius Globals de Desenvolu-

pament Sostenible (ODS) i les 169 fites de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament 
Sostenible de Nacions Unides.

2. Crear un grup de treball dins de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència perquè estudiï com integrar i implantar els ODS al conjunt 
de l’activitat parlamentària i elabori un informe de conclusions que permeti fer-ne 
el seguiment.

3. Vetllar per l’impuls de l’Agenda 2030 en totes les associacions i grups de tre-
ball d’àmbit internacional i europeu dels quals forma part.

El Parlament insta el Govern, amb el suport del Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible a: 

4. Tenir en compte l’Agenda 2030 en l’elaboració de totes les seves polítiques i a 
continuar amb els treballs d’elaboració del Pla Nacional per a l’Agenda 2030.

5. Elaborar el document de base d’un Acord Nacional per a l’Agenda 2030 a Ca-
talunya.

6. Impulsar una aliança d’actors público-privats que, havent subscrit l’Acord Na-
cional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, contribueixin a la localització a Catalunya 
dels Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible a través de compromisos 
concrets al nostre país.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Ferran Civit i Martí, diputat, GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els plans 
exteriors d’emergència de les centrals nuclears
302-00023/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 20113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, J. Lluís Salvadó i Tenesa, diputat del Grup Par-

lamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre els plans exteriors d’emergència de les centrals nuclears (tram. 300-00029/12).

Moció
El debat nuclear té pendents molts reptes pendents d’afrontar fonamentals per 

al país: la generació de fonts d’energia alternatives per afrontar el tancament en els 
propers anys de les centrals nuclears, la gestió i emmagatzematge dels residus nu- 
clears, i la generació d’un teixit econòmic alternatiu als municipis de l’entorn  
nuclear on avui moltíssima gent viu directa o indirectament de les centrals. No obs-
tant, si algun dels reptes del debat nuclear arrossega una urgència històrica és la 
gestió dels plans d’emergència nuclear.

A Catalunya es troben 3 dels 7 reactors nuclears existents a l’Estat espanyol, 2 al 
municipi Ascó i 1 a Vandellós, on, des de l’accident succeït al 1989, hi ha un segon 
reactor fora de funcionament. Les centrals d’Ascó i Vandellós van ser dissenyades 
fa quaranta anys, quan els estàndards tecnològics de seguretat no eren els d’avui en 
dia, en una societat on l’exigència sobre el respecte al medi ambient i sobre la res-
ponsabilitat social de les empreses era molt inferior a la del segle xxi Vandellós i 
Ascó, a diferència de la resta de centrals nuclears de l’Estat ubicades en territoris 
despoblats, es troba en un territori on en període estival resideixen centenars de mi-
lers de persones dins del radi dels 20 quilòmetres. Moltes d’elles turistes sense la 
més mínima informació sobre les pautes d’actuació davant d’una emergència.

La catàstrofe de Fukushima del 2011 va posar en evidència una vegada més, 
no tan sols, la fi del paradigma de la seguretat nuclear, sinó que també va posar en 
evidència la incapacitat de les institucions per protegir a la població dels accidents 
nuclears, fins i tot, a un país com Japó amb àmplia experiència en la gestió de grans 
catàstrofes. A Fukushima, com també havia passat en accidents anteriors, es va ha-
ver d’evacuar i confinar a tota la ciutadania del radi dels primers 20 quilòmetres, i 
a molts dels residents fins a 50 quilòmetres de distància dels reactors accidentats.

L’accident de Fukushima va provocar que al 2014 el Consell de la Unió Europea 
modifiques la Directiva 2009/71/Euratom, incrementant les mesures i els criteris de 
seguretat de les instal·lacions nuclears, directiva que havia de transposar-se pels Estats 
afectats abans del 15 d’agost de 2017. L’Estat espanyol encara no ha transposat total-
ment aquesta directiva comunitària, ni ha incorporat els aprenentatges de Fukushi- 
ma al «Plan bàsico de emergencia nuclear (PLABEN 2004)» i al «Plan de Emer-
gència Nuclear Exterior a las Centrales Nucleares de Ascó y Vandellós (PENTA  
2009)».

L’aplicació efectiva dels plans d’emergència arrosseguen una mancança històrica 
d’infraestructures i recursos. Mancances que comencen per les pròpies instal·lacions 
del Centre de Coordinació Operativa del PENTA (CECOP); per la línia ferroviària 
R-15 amb les estacions tancades, amb accessos insuficients, i amb un manteniment de  
la via inadequat; per la cobertura de les telecomunicacions als nuclis de població  
de la Zona I i pels sistemes d’alerta i comunicació als ciutadans en emergències; per 
la manca d’operativitat de les estacions de classificació i descontaminació de la po-
blació; per la manca d’instal·lacions mèdiques de descontaminació especialitzades de 
proximitat... Aquestes mancances són més notables als municipis que es troben entre 
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els 10 i 20 quilòmetres de les centrals, als quals no se’ls ha dotat de les inversions i 
mecanismes de protecció que ja disposen als municipis de l’actual Zona I en els àm-
bits de formació, informació, comunicació, confinament i evacuació.

Finalment destacar les mancances i incompliments del «Programa de Simula-
cres». El punt V.5 del PENTA, del Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les Cen-
trals Nuclears d’Ascó i Vandellós, compromet a la Dirección de Protección Civil y 
Emergencias del Ministerio de Interior i al Consejo de Seguridad Nuclear a coor-
dinar «almenys, un simulacre general cada tres anys», quan en realitat només se’n 
va realitzar un al 1987. Tot i la realització de simulacres parcials de despatx, aquest 
fet impossibilita que es pugui comprovar l’eficàcia real del PENTA en la posada en 
pràctica de les mesures de protecció i de les actuacions d’emergència amb un simu-
lacre total amb mobilització d’operatius i recursos.

Davant la responsabilitat que el Govern de Catalunya i les administracions locals 
dels territori tenen sobre diversos dels grups d’actuació del PENTA, i de la gran ma-
joria de recursos que davant d’una emergència caldria mobilitzar: bombers, policia, 
personal sanitari i de serveis socials...

I davant del compromís que el Parlament de Catalunya assumeix sobre la segu-
retat de la població davant de situacions amb unes conseqüències tan severes, insta 
el Govern de la Generalitat a; 

1. Exigir al Govern de l’Estat que dugui a terme en la seva totalitat la transpo-
sició immediata de la Directiva 2014/87/EURATOM del Consell, de 8 de juliol de 
2014, per la que es modifica la Directiva 2009/71/EURATOM, per la que s’estableix 
un marc comunitari per a la seguretat nuclear de les instal·lacions nuclears.

2. Exigir al Ministeri d’Interior a que aprovi un nou Pla d’Emergència Nuclear 
Exterior a les Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellós (PENTA) adequant-lo a la Di-
rectiva 2014/87/EURATOM del Consell de la Unió Europea, ampliant la Zona I  
(zona de mesures de protecció urgents) incorporant el municipis amb un nucli de 
població dins del radi comprès entre 10 i 20 quilòmetres des de la central nuclear.

3. Exigir al Govern de l’Estat a dotar als municipis amb nuclis de població com-
presos dins del radi de 20 quilòmetres dels mitjans i infraestructures necessàries 
per a desenvolupar en eficàcia les funcions establertes en els plans d’emergència, 
amb especial atenció en l’àmbit de les infraestructures de comunicació per facilitar 
l’evacuació de la població, de telecomunicacions per transmetre les comunicacions 
durant l’emergència, de distribució de les substancies per a la profilaxis radiològica 
i per facilitar el confinament i abastiment a la població confinada.

4. Exigir al Govern de l’Estat a desenvolupar les inversions necessàries a la línia 
ferroviària R-15 per a disposar d’unes infraestructures en estat òptim per a desenvo-
lupar les funcions de concentració i posterior evacuació de la població en una supo-
sada emergència nuclear.

5. Exigir al Govern de l’Estat la retirada del recurs d’inconstitucionalitat contra 
l’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics aprovat pel Parlament 
de Catalunya, tenint present que una part dels seus ingressos són finalistes per mi-
llorar els sistemes de protecció dels municipis nuclears.

6. Exigir al Govern de l’Estat a acordar, per llei o conveni, a traslladar al depar-
tament d’Interior la direcció i gestió del pla d’emergència nuclear PENTA.

El Parlament es compromet a: 
7. Constituir una comissió d’estudi al Parlament de Catalunya sobre els plans 

d’emergència nuclear a les centrals d’Ascó i Vandellós i les mesures i infraestructu-
res necessàries.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; J. Lluís Salvadó i Tenesa, diputat, GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
viària
302-00024/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 20114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

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

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària 
(tram. 300-00026/12).

Moció
Actualment estem patint un repunt de la mortalitat a les carreteres del nostre 

país i cal treballar per buscar els mecanismes que posin fi a aquesta realitat. Des de 
l’inici de l’any fins al mes d’octubre més de 150 persones han perdut la vida a les 
carreteres catalanes. Si comparem aquesta xifra en relació al 2017 la sinistralitat ha 
augmentat en un 20%.

Per Acord de Govern del 14 de gener de 2014, es va aprovar el Pla estratègic de 
seguretat viària de Catalunya 2014-2020 que estableix com a objectiu prioritari la 
reducció del 50% de víctimes mortals respecte del 2010, amb l’horitzó de l’ambiciós 
objectiu a l’any 2050 de cap víctima mortal ni ferit greu amb seqüeles permanents 
a Catalunya (visió zero). Actualment ens trobem lluny de l’objectiu 0 víctimes de 
l’any 2050. Un objectiu lloable i desitjable per a tothom però encara queda molta 
feina a fer

D’altra banda, el Pla de seguretat viària 2017-2019, aprovat per Acord de Govern 
de 27 de juny de 2017, concreta les accions a desenvolupar en aplicació dels objec-
tius estratègics i fixa una reducció del 45% de víctimes mortals respecte el 2010 a la 
finalització del període d’aplicació del Pla.

Les societats actuals són molt dinàmiques i canviants, així com també la mobi-
litat en les nostres carreteres, ciutats i pobles. Els canvis modals –com l’increment 
de l’ús de les bicicletes, de les motos elèctriques, dels patinets... etc–, la congestió 
del trànsit amb els consegüents problemes de contaminació atmosfèrica, l’ús com-
partit dels vehicles i l’aparició del cotxe connectat i autònom, són alguns dels rep-
tes a tenir en compte a l’hora d’establir la nova estratègia de seguretat viària per la 
pròxima dècada.

Actualment, els fabricants dels vehicles o ciclomotors inverteixen més en inno-
vació i seguretat proporcionant-nos una conducció més segura. La conducció res-
ponsable correspon en una última instància al conductor. Cal conscienciar a la ciu-
tadania de la seva coresponsabilitat per prevenir accidents.

Segons les darreres estadístiques les principals causes dels accidents són: un 
21% s’atribueix a una infracció de la norma de circulació, un 15 % a una errada del 
conductor, conduir per sobre de la velocitat indicada ha tingut un impacte del 13% 
de morts i el consum d’alcohol i drogues ha suposat un 5% de les morts a les carre-
teres catalanes.

Per tot lo exposat, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Continuar l’aplicació del pla de contenció amb controls policials a la xarxa 

viària catalana. Mantenir la coordinació de Mossos d’Esquadra i policies locals en 
la realització conjunta de campanyes preventives de controls intensius dels prin-
cipals factors de risc de l’accidentalitat com són: l’alcohol i/o drogues, velocitat, 
distraccions, seguretat passiva així com control de transports de viatgers i de mer-
caderies i el control i protecció de les conductes de risc d’usuaris vulnerables de la 
mobilitat com motoristes, ciclistes i vianants i transport escolar.
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2. Continuar impulsant accions de formació i d’educació viària per tal d’assolir 
l’objectiu 0 morts l’any 2050. Activitats de formació per a diferents col·lectius i al 
llarg de tot el cicle vital de les persones (monitors d’educació viària, professors i di-
rectors d’autoescoles, gestió dels cursos de recuperació de punts, parcs infantils de 
trànsit de bicicletes... etc.)

3. Aplicar mesures de minimització de la sinistralitat. És imprescindible una col-
laboració directa amb tots els agents implicats, especialment en l’àmbit educatiu, i 
amb els usuaris, per oferir material informatiu, que a més de continguts didàctics, 
ajudi a l’adquisició de les competències necessàries per a una mobilitat segura per a 
vianants, ciclistes, motoristes i altres usuaris de la via pública.

4. Impulsar projectes d’innovació i recerca tecnològica que han de contribuir a 
aconseguir una millor seguretat en l’àmbit de la mobilitat i ajudin a afavorir la im-
plantació de noves tecnologies en les infraestructures així com del vehicle connectat 
i autònom

5. Continuar col·laborant amb les policies locals per realitzar tasques de control 
i vigilància cedint material per realitzar controls (etilòmetres, cinemòmetres, test de 
drogues) i tasques d’educació viària (cessió de parcs infantils de trànsit... etc.). Col-
laborar amb els municipis en la realització de plans locals de seguretat viària per 
tal de reduir els accidents de trànsit incrementar l’assessorament als municipis de 
Catalunya en matèria de seguretat viària.

6. Definir l’estratègia de seguretat viària per la dècada 2021-2030, en funció dels 
objectius que marqui la Unió Europea, i elaborar un nou Pla de Seguretat viària 
2020-2022 en coordinació amb els diferents departaments de la Generalitat i les ad-
ministracions locals, així com altres entitats públiques i privades.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la garantia de 
l’exercici dels drets fonamentals a l’espai públic
302-00025/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 20115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la garantia de l’exercici dels drets fonamentals a l’espai públic (tram. 300-
00031/12).

Exposició de motius
L’ordenament democràtic amb què el conjunt dels espanyols ens hem dotat en 

els darrers quaranta anys, des que el 1978 el poble espanyol va constituir Espanya 
com un Estat social i democràtic de Dret, ens ha permès assolir uns estàndards de-
mocràtics plenament equiparables als de les democràcies del nostre entorn. Avui 
dia, quaranta anys desprès de la recuperació de les institucions democràtiques, tots 
els ciutadans podem gaudir d’una democràcia plena que està entre les més sòlides i 
madures del món.

Malauradament, els darrers anys hem tingut a Catalunya un seguit de governs 
autonòmics que, de forma progressiva i de ben segur fugint del fantasma que tenen 
a l’armari, la corrupció sistèmica i sistemàtica que ha estat una càrrega innegable 
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per al creixement econòmic i per al desenvolupament eficaç dels principals serveis 
públics, han atacat continuadament la convivència, l’ordenament democràtic i les 
principals institucions, entre d’elles el propi Parlament de Catalunya.

Aquest Parlament, com a representant democràtic del conjunt dels ciutadans de 
Catalunya, no pot deixar de banda la defensa de la Constitució, l’Estatut d’Autono-
mia i les lleis que conformen el nostre ordenament democràtic i que són la garantia 
del lliure exercici del drets fonamentals i de les llibertats públiques.

És per això que el Grup Parlamentari de Ciutadans, com a grup majoritari 
d’aquesta cambra parlamentària i en defensa dels drets i de les llibertats del conjunt 
dels catalans, presenta aquesta

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir la neutralitat de l’Administració autonòmica i de les entitats i serveis 

públiques que en depenen en les seves relacions quotidianes amb els ciutadans. El 
Govern ha de mantenir les instal·lacions en que desenvolupa la seva tasca adminis-
trativa i de govern lliure de qualsevol simbologia partidista.

2. Garantir la neutralitat dels funcionaris públics en la prestació de serveis als 
ciutadans i evitar que aquests puguin patir ingerències polítiques com l’assenyala-
ment, la convocatòria durant la jornada laboral i en els seus centres de treball a ad-
herir-se a manifestacions o reunions de caire polític. El Govern ha d’evitar que els 
alts càrrecs polítics promoguin i emparin ingerències polítiques en l’activitat quo-
tidiana dels cossos funcionarials, i en particular, en el Cos de Mossos d’Esquadra.

3. Garantir la llibertat de moviment i el dret al treball del conjunt dels ciuta-
dans de Catalunya i vetllar per la seguretat en totes les vies de comunicació. En 
aquest sentit, ha de garantir la mobilitat i l’accés als llocs de treball i els centres de  
producció, evitant el tall indiscriminat de carreteres, autovies, autopistes, línies  
de ferrocarril, carrers i vies d’accés a les principals ciutats, la ocupació d’estacions 
i de qualsevol infraestructura que pugui posar en perill o impedir que els ciutadans 
que vulguin o necessitin desenvolupar la seva vida quotidiana amb normalitat restin 
afectats per l’acció arbitrària de qualsevol tipus de grup organitzat. A més el Govern 
de la Generalitat ha de impedir l’ús de qualsevol instal·lació, pont o viaducte de les 
infraestructures vials, o de qualsevol espai pròxim i visible des d’aquesta xarxa vial, 
per a fer qualsevol mena de publicitat o propaganda, sigui o no partidista.

4. Garantir el manteniment de l’ordre públic exercint les facultats legals neces-
sàries en aplicació de criteris tècnics i policials i no pas criteris polítics, així com 
practicar les diligencies necessàries (identificació, detenció i declaració) per garantir 
que els responsables de l’alteració de l’ordre públic responguin per les infraccions 
administratives o penals que hagin pogut cometre.

5. Retre comptes davant al Parlament de Catalunya en relació a: 
a. les accions atribuïbles als autoanomenats «Comitès de Defensa de la Repúbli-

ca», en què consti el lloc, la data i l’hora d’inici i final de cadascuna de les accions, 
el nombre de persones que hi hagin participat en cada cas, el nombre d’efectius po-
licials de la Policia de la Generalitat-Cos Mossos d’Esquadra que hi hagin intervin-
gut i les diverses unitats orgàniques policials que hagin participat en el control de 
cadascuna de les accions. 

b. les diligències policials obertes amb motiu de cadascuna de les accions dels 
autoanomenats «Comitès de Defensa de la República», en què consti el nombre de 
persones identificades en cada cas i el nombre de detencions, si escau, amb indica-
ció dels jutjats en què s’hagin presentat les corresponents denúncies derivades de les 
diligències policials practicades.

6. Garantir el dret a la llibertat d’expressió en l’àmbit privat o en les activitats 
privades, encara que es puguin desenvolupar en espais públics, tot preservant aquest 
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espais de l’ús arbitrari i continuat per part d’entitats i/o organitzacions de qualsevol 
mena en que en vulguin fer un ús partidista.

7. Garantir el dret de reunió i de manifestació de conformitat amb l’ordenament 
democràtic. En aquest sentit, impedir i desautoritzar qualsevol tipus de contramani-
festació o qualsevol convocatòria que tingui com a principal finalitat evitar o impe-
dir el dret de reunió i de manifestació, reconegut i atorgat per l’autoritat governativa, 
conforme a dret.

8. Concertar amb l’Ajuntament de Barcelona l’ús de l’espai públic de la Plaça de 
Sant Jaume, en què s’ubiquen el Palau de la Generalitat i el propi Ajuntament, per tal 
d’evitar la ocupació il·legal de la via pública i en qualsevol cas, no permetre la lliure 
acampada per part de cap persona i/o col·lectiu.

9. Garantir la col·laboració lleial i eficaç amb la resta de les administracions pú-
bliques i els Cossos i Forces Policials de l’Estat. En aquest sentit, és imprescindible 
la lleialtat institucional mútua amb el Govern d’Espanya, per tal d’assegurar les mi-
llors condicions de servei per a tots els ciutadans de Catalunya.

10. Vetllar perquè tots els nivells administratius dependents de la Generalitat 
col·laborin amb lleialtat i eficàcia amb els jutges i tribunals, sempre que els sigui 
requerit.

11. Informar sobre les instruccions donades pel Departament d’Interior al Cos de 
Mossos d’Esquadra per donar íntegre compliment al principi de neutralitat en l’espai 
públic mitjançant la immediata i urgent retirada de tots els símbols partidistes o vin-
culats a opcions polítiques no compartides per tots els ciutadans (pancartes, llaços, 
estelades, creus, etc.) que es troben col·locats actualment en aquest espai públic amb 
vocació de permanència indefinida.

12. Suprimir l’Oficina de Drets Civils i Polítics.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs
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4. Informació

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00046/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 20020 / Coneixement: 29.10.2018

Al president del Parlament
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència, els dies 28 i 29 d’octubre de 2018, s’encarregarà del despatx 
del seu Departament el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi- 
senda.

Cordialment,

Barcelona, 23 d’octubre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 230/2018, de 23 d’octubre, d’encàrrec del despatx del conse-
ller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del Go-
vern i conseller d’Economia i Hisenda els dies 28 i 29 d’octubre de 2018, és publicat al 
DOGC 7735, de 26 d’octubre de 2018
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir onze places 
d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya
501-00002/12

CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA PROVA

Tribunal qualificador
El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir onze places 

d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya (BOPC 109, de 25 de juny de 2018), 
en la sessió tinguda el 17 d’octubre de 2018, ha acordat convocar la primera prova 
(qüestionari): 

Dia: 17 de novembre de 2018
Lloc de realització: l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
 Carrer de Girona, 20
 08010 Barcelona

Els aspirants s’hauran de presentar en el lloc de realització de la prova a les 9.30 h  
i hauran d’anar proveïts d’un bolígraf de tinta de color negre i un corrector líquid de 
color blanc. A partir de les 9.45 h prèvia acreditació de l’original del seu DNI, passaport  
o carnet de conduir, els aspirants entraran a l’aula corresponent.

La prova començarà a les 10 h.

Contra l’acord del tribunal qualificador es pot interposar un recurs d’alçada da-
vant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data 
de la publicació de l’acord, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei de  
l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les admi-
nistracions públiques.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Josep Maria Fernández Ribas, secretari del tribunal
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