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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 del procediment de votació electrònica per als
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00005/12
TEXT PRESENTAT
Reg. 19695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 16 d’octubre de 2018, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, s’aprova la iniciativa SIG18EXI1010 Avantprojecte de llei del procediment
de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger, i s’autoritza
el conseller perquè el presenti al Parlament.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 18 d’octubre de 2018.
Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans
i catalanes residents a l’estranger
Exposició de motius

L’article 56 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que els membres del
Parlament són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, d’acord
amb l’Estatut i la legislació electoral.
A l’apartat segon de l’article esmentat s’estableix que el règim electoral és regulat
per una llei del Parlament aprovada en una votació final sobre el conjunt del text per
majoria de dues terceres parts dels diputats.
De conformitat amb el precepte esmentat, l’Estatut d’autonomia de Catalunya
reconeix de forma expressa la capacitat de Catalunya de dotar-se d’una llei que estableixi el seu règim electoral i, en conseqüència, reconeix també la capacitat de
Catalunya de dotar-se d’una llei que reguli aspectes concrets o parcials del règim
electoral, com és el cas del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes que viuen a l’estranger.
En relació amb aquesta capacitat de dotar-se d’una llei en matèria electoral, el
Consell d’Estat, en el seu Informe sobre les propostes de modificació del règim
electoral general de 24 de febrer de 2009, assenyala que la Constitució ha deixat al
legislador un ampli marge, no només en matèria d’organització i administracions
electorals, sinó també en relació amb el propi sistema electoral.
II

Pel que fa a l’ús de mitjans electrònics en l’àmbit de les relacions del ciutadà amb
les administracions públiques catalanes, l’article 32 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
estableix que l’ús de mitjans electrònics en l’actuació de les administracions públiques de Catalunya és informat pels principis següents: la igualtat en l’accés dels
ciutadans a la prestació dels serveis públics i a qualsevol actuació o procediment
administratiu; el principi d’accessibilitat a la informació i als serveis públics per
mitjans electrònics, d’una manera segura i comprensible; la neutralitat tecnològica
3.01.01. Projectes de llei
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en l’ús dels mitjans electrònics i adaptabilitat al progrés de les tècniques i sistemes
de comunicacions electròniques, amb independència de les alternatives tecnològiques escollides pels ciutadans; la seguretat amb relació a la identitat, la integritat, la
conservació i, si escau, la confidencialitat de la informació i de les transaccions; i,
finalment, la interoperabilitat entre els mitjans electrònics de les diverses administracions públiques.
En el mateix sentit, l’article 4.6 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, disposa que les entitats del sector públic han de garantir que l’ús dels mitjans electrònics asseguri la identitat, la integritat, la conservació i, si escau, la confidencialitat de la informació i les transaccions
que es duen a terme emprant mitjans electrònics.
Pel que fa a l’ús dels mitjans electrònics en el procediment electoral, en ple segle xxi la seva implementació s’hauria de traduir en el reconeixement de l’exercici
del vot electrònic a favor de tots els ciutadans de Catalunya.
No obstant això, diversos factors de naturalesa legal, tècnica, social o econòmica
dificulten que es pugui dur a terme la implementació d’aquest procediment de forma
global, immediata i generalitzada.
Tot i aquests factors, actualment resulta necessari regular el procediment de votació electrònica en favor d’un col·lectiu específic que troba especials dificultats en
l’exercici del dret de vot per via presencial.
Aquest col·lectiu està integrat pels catalans i catalanes residents a l’estranger. En
relació amb aquest grup poblacional cal tenir en compte els baixos nivells de participació en els procediments electorals. La introducció de l’ús dels mitjans electrònics
en el procés de vot hauria de permetre millorar la seva participació.
III

En relació amb el vot dels residents a l’estranger, la Comissió Europea per a la
Democràcia a través del Dret (Comissió de Venècia) va concloure en el seu Informe
580/2010 que l’obligació de votar en una ambaixada o un consolat pot, a la pràctica,
restringir seriosament el dret de vot d’aquests ciutadans.
Així mateix, aquesta Comissió en l’Informe 748/2013 també va concloure que
l’adopció de mesures eficaces a favor dels votants a l’estranger implica fer que tant
el registre com l’exercici del dret de vot siguin tan fàcils com sigui possible, si cal,
multiplicant el nombre de centres de votació i els mètodes de votació (inclosos els
serveis postals, Internet i les delegacions de vot).
Així doncs, la implementació del vot electrònic s’ha de centrar inicialment en
determinats col·lectius socials que tenen majors dificultats per fer efectiu el seu dret
de sufragi. La implementació del vot electrònic ha de permetre garantir l’efectivitat de l’exercici del dret de vot –amb la finalitat que no els sigui penalitzat l’exercici
del seu dret pel fet de residir a l’estranger–, fomentar la cultura participativa, augmentar la participació pública en el procediment electoral i, al mateix temps, millorar el procés de gestió i comptabilització dels vots, assolir una efectiva reducció dels
costos econòmics associats al procediment electoral, així com un benefici pel medi
ambient atenent a l’evident reducció del consum de paper.
Pel que fa a l’existència d’iniciatives prèvies per a la implementació del procediment de votació electrònica, cal destacar especialment les previsions de la Llei
5/1990, de 15 de juny, d’eleccions al Parlament Basc (actualment derogades per la
Llei 11/2015, de 23 de desembre, de cinquena modificació de la Llei d’eleccions al
Parlament Basc).
En els articles 132 bis a 132 septies de la norma esmentada es regulava un procediment de votació electrònica. Concretament, es definien els elements que configuren el vot electrònic (targeta amb banda magnètica de votació, urna electrònica,
pantalla de votar, cabina electoral i programa informàtic electoral), els mitjans materials de les Meses i les operacions prèvies a la votació electrònica, el propi pro3.01.01. Projectes de llei
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cediment de votació electrònica, l’escrutini electrònic i les infraccions electorals en
matèria de vot electrònic.
D’aquesta forma, la Llei 5/1990, de 15 de juny, va instaurar un procediment de
votació electrònica presencial, en el qual l’elector o electora havia de desplaçar-se,
igual que en el cas de votació mitjançant papereta, a la Mesa Electoral per exercir
el dret de sufragi.
Una altra iniciativa que a l’actualitat encara es troba en fase de tramitació parlamentària és la Proposició de llei de reforma de la Llei del Principat d’Astúries 14/1986, de 26 de desembre, sobre el règim d’eleccions a la Junta General. En
aquesta Proposició de llei, es preveuen mesures de diversa naturalesa adreçades a
fomentar la participació electoral. Una d’aquestes mesures consisteix en fomentar la
participació electoral mitjançant el vot electrònic per residents a l’estranger, atès que
aquest procediment, amb les degudes garanties, hauria de facilitar tant l’exercici del
dret del vot com l’escrutini del resultat.
IV

Actualment, el dret de vot de les persones residents a l’estranger es troba regulat
a l’article 75 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
Amb aquesta Llei es pretén integrar la modalitat de vot electrònic de forma completament harmònica en el sistema actual de votació. Per aquest motiu, la modalitat
de vot electrònic es configura com a complementària al sistema tradicional de votació i com a voluntària o facultativa pels electors.
D’aquesta forma, s’estableix un sistema de vot electrònic molt similar al sistema
tradicional de vot però que presenta els avantatges propis de la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit electoral.
La Llei per la qual es regula el procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger consta de 3 capítols, 15 articles, 4 disposicions
addicionals i 2 disposicions finals.
En el capítol I s’estableixen les disposicions de caràcter general, per mitjà de les
quals es defineix l’objecte de la norma, la naturalesa del procediment de votació
electrònica, l’àmbit objectiu i subjectiu d’aplicació de la norma i els principis generals que regeixen el procediment de votació electrònica.
En l’article relatiu als principis generals s’incorporen els estàndards legals, procedimentals i tècnics dels sistemes de vot electrònic previstos a la Recomanació
(2004)11 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, i que estan adreçats a garantir el caràcter universal, igual, lliure i secret del vot.
Així mateix, es també es té en compte la Recomanació (2009)1 del Comitè de
Ministres sobre democràcia electrònica (e-democracy), per mitjà de la qual es recomana als Estats que considerin fer ús de les oportunitats que ofereix l’e-democràcia
per enfortir la democràcia, les institucions democràtiques i els processos democràtics; i recomana també als Estats que prenguin en consideració la implementació de
l’e-democràcia per mitjà de les TIC, l’adaptació del marc normatiu de cada territori
a aquesta realitat, o el desenvolupament de conceptes i estàndards d’e-democràcia,
amb ple respecte als drets humans, les llibertats fonamentals i les institucions i els
processos democràtics.
Així mateix, es prenen en consideració les manifestacions del Consell d’Estat
contingudes en el seu Informe de 24 de febrer de 2009. En aquest informe es remarca que la votació a l’exterior és la que més es podria beneficiar de la introducció de
sistemes de sufragi electrònic, bé mitjançant l’ús de l’urna electrònica, bé mitjançant la modalitat de vot per Internet, atès que la distància és el principal obstacle al
qual ha de fer front qualsevol model que es vulgui preveure pels ciutadans absents.
Després d’analitzar les diferents modalitats de vot electrònic, el Consell d’Estat
assenyala que el model triat ha de complir com a mínim els requeriments següents:
que no es pugui relacionar els vots emesos amb els votants; que cada votant pugui
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emetre un sol vot; que el resultat de la votació sigui el correcte; i que no es puguin
emetre resultats parcials que puguin condicionar el resultat de la votació.
Atenent a aquestes consideracions, el Consell d’Estat conclou que almenys en un
primer moment aquest tipus de procediment de votació hauria de tenir caràcter alternatiu al procediment de votació per correu, configurant-se d’aquesta forma com a
dues opcions front el vot en urna; i que resulta essencial salvaguardar les mínimes
garanties electorals que permetin un adequat exercici del dret de sufragi en el marc
de la societat de la informació i dels mitjans electrònics, atès que la seva aplicació
és especialment delicada en relació amb l’acte personalíssim i secret com és l’acte
de votar.
En el capítol II es regula el procediment de votació electrònica, que s’estructura
en diferents fases: la sol·licitud de vot adreçada a l’Oficina del Cens electoral (OCE),
la identificació de l’elector a la Plataforma de votació electrònica per Internet, l’exercici del dret de vot per mitjans electrònics, la custòdia dels vots emesos per mitjans
electrònics i l’escrutini d’aquests vots.
En el capítol III es regulen les garanties del vot electrònic: la Comissió de garantia, l’assessorament i el suport tecnològic i en matèria de seguretat, la identificació
i la resolució d’incidències en el procediment de votació electrònica, l’auditoria del
procediment de votació electrònica, la protecció de dades de caràcter personal i la
informació als partits polítics.
Finalment, la Llei incorpora quatres disposicions addicionals on es regulen matèries com el còmput de terminis, els mecanismes de col·laboració interadministrativa necessaris per garantir l’adequada i la correcta implementació del procediment
de votació electrònica, el procediment de votació de les persones cegues, amb discapacitat visual o sordceguesa i altres mesures relatives a la votació electrònica.
En darrer terme, s’incorporen dues disposicions finals, per mitjà de les quals
s’autoritza el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que dicti les disposicions
necessàries per al desplegament de la Llei i es preveu l’entrada en vigor de la nova
norma.
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és regular un procediment de votació electrònica per als
catalans i catalanes residents a l’estranger.
Article 2. Naturalesa del procediment de votació electrònica

2.1 El procediment de votació electrònica té:
a) Caràcter complementari respecte de les previsions de l’article 75 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
b) Caràcter facultatiu, atès que l’elector pot escollir entre votar electrònicament
o votar mitjançant papereta.
2.2 L’elector que triï votar electrònicament no podrà votar mitjançant papereta i
viceversa, sens perjudici del que es preveu a l’article 10.4.
Article 3. Àmbit objectiu

El procediment de votació electrònica s’aplica a:
a) Les eleccions al Parlament de Catalunya.
b) Altres processos electorals i instruments de consulta popular, en l’àmbit de
competències de la Generalitat de Catalunya, en els quals es prevegi aquesta modalitat de votació d’acord amb la normativa vigent.
Article 4. Àmbit subjectiu

El procediment de votació electrònica s’aplica als catalans i catalanes residents a
l’estranger inscrits en el Cens Electoral dels Residents Absents (CERA).
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Article 5. Principis del procediment de votació electrònica

La utilització de mitjans electrònics en el procediment de votació ha de respectar els principis democràtics generals, els drets de la ciutadania, les garanties de la
legislació electoral, i ha de garantir:
a) La llibertat de vot a l’efecte d’evitar qualsevol coerció o influència externa a
l’elector que determini l’orientació del seu vot.
b) La igualtat i la no discriminació en l’exercici dels drets de participació política
i l’accessibilitat dels mitjans electrònics.
c) El caràcter secret del vot i la garantia de privadesa total de l’elector. El procediment de votació electrònica no permet establir un vincle entre el sentit del vot i
la persona que l’ha emès a l’efecte que no es puguin relacionar els vots emesos amb
els votants i es garanteix la destrucció de la informació personal de l’elector un cop
finalitzat el procediment electoral.
d) La identificació plena i fefaent de l’elector a l’efecte d’exercir el dret de vot.
e) La integritat i la inalterabilitat qualitativa i quantitativa del vot. El procediment de votació electrònica garanteix que la voluntat expressada per l’elector és autèntica, inequívoca i que el sentit del vot no ha estat alterat ni qualitativa ni quantitativament.
f) L’emissió d’un sol vot per persona. L’elector pot emetre un sol vot i s’elimina
tota possibilitat de duplicitat o multiplicitat de vot electrònic per part d’una mateixa
persona.
g) La seguretat en totes les fases del procediment de votació electrònica. La seguretat tècnica dels procediments transmissió i d’emmagatzematge de la informació, amb mesures que garanteixen la traçabilitat i mesures contra addicions, sostraccions, manipulacions, suplantaments o tergiversaments del procediment de votació.
h) La autenticació robusta. El procediment de votació electrònica es fonamenta
en l’aprovisionament segur de credencials i en l’autenticació basada en certificats
digitals i claus d’un sol ús.
i) La transparència i l’objectivitat en el procediment de votació electrònica i en
l’escrutini.
j) El caràcter públic de tot el procediment de votació electrònica.
k) La simplicitat del procediment de votació electrònica i la fàcil comprensió per
a tots els electors sense previs coneixements tècnics essencials.
l) La verificabilitat global i individual del procediment de votació. Els òrgans
competents poden verificar el correcte funcionament del procediment de votació
electrònica i l’elector pot verificar el procediment d’emissió del seu vot.
m) L’auditabilitat del procediment de votació. El procediment de votació electrònica és auditable mitjançant eines estàndard amb la finalitat de comprovar que tot
el procés de votació és correcte, i de garantir a l’Administració pública, els partits
polítics i la ciutadania la fiabilitat del sistema i dels resultats.
Capítol II. Procediment de votació electrònica
Article 6. Sol·licitud de vot

6.1. La sol·licitud de vot per part dels electors catalans inscrits en el CERA es
regeix per la normativa estatal vigent en aquesta matèria.
6.2. D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’Oficina del Cens Electoral (OCE) posarà a disposició de l’òrgan
competent en matèria electoral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya les
dades que figuren en el CERA relatives als electors catalans residents a l’estranger,
les sol·licituds de vot dels quals hagin estat admeses, en el termini i en la forma que
es determinin en els protocols o convenis de col·laboració regulats a la disposició
addicional tercera, a l’únic efecte d’habilitar la Plataforma de votació electrònica
per Internet.
3.01.01. Projectes de llei

11

BOPC 189
2 de novembre de 2018

6.3. No obstant les previsions dels apartats anteriors, en els protocols o convenis
de col·laboració regulats a la disposició addicional tercera, les parts podran acordar
que s’adapti l’imprès oficial de sol·licitud de vot amb la finalitat que incorpori de
forma expressa l’opció d’exercir el dret de vot per mitjans electrònics, o bé que es
trameti als electors d’un imprès oficial addicional per mitjà del qual aquests puguin
sol·licitar l’exercici del dret de vot per mitjans electrònics.
En ambdós casos, l’elector haurà d’indicar una adreça de correu electrònic i un
dispositiu mòbil de contacte.
6.4. Quan l’elector hagi sol·licitat l’exercici del dret de vot per mitjans electrònics,
les Delegacions Provincials de l’OCE no trametran a l’elector la documentació detallada per la normativa estatal vigent en aquest matèria.
Article 7. Identificació de l’elector a la Plataforma de votació electrònica
per Internet

7.1. Un cop formulada la sol·licitud de vot, l’elector que vulgui exercir el dret de
vot per mitjans electrònics s’ha d’identificar en la Plataforma de votació electrònica
per Internet mitjançant les seves dades personals (nom, cognoms, DNI o document
equivalent, data de naixement, adreça postal, adreça de correu electrònic i dispositiu
mòbil) i la clau de tramitació telemàtica (CTT) que figura en l’imprès que prèviament li ha tramès l’OCE.
L’elector també es pot identificar en la Plataforma de votació electrònica per Internet mitjançant els sistemes de signatura electrònica incorporats en el DNI o mitjançant els certificats reconeguts inclosos en la «Llista de confiança de prestadors
de serveis de certificació».
7.2. La identificació té per objecte verificar si l’elector té dret a votar, amb la finalitat d’evitar que persones que no es trobin inscrites en el CERA puguin votar a
través de la Plataforma de votació electrònica per Internet, i que persones inscrites
puguin votar més d’una vegada durant el mateix procediment.
7.3. La identificació en la Plataforma de votació electrònica per Internet s’ha de
fer entre el vint-i-cinquè i el trenta-quatrè dia posterior a la convocatòria, en aquelles províncies on no hagués estat impugnada la proclamació de candidats, i en les
restants, no més tard del quarantè segon.
7.4. Una vegada identificat, l’elector rep per mitjans electrònics i de forma segura les credencials necessàries per exercir el dret de vot per mitjans electrònics en la
seva adreça de correu electrònic i en el seu dispositiu mòbil.
Article 8. Exercici del dret de vot per mitjans electrònics a través de la
Plataforma de votació electrònica per Internet

8.1. L’elector que opti per exercir el dret de vot per mitjans electrònics accedeix
a la Plataforma de votació electrònica per Internet mitjançant les credencials assignades d’acord amb l’article 7.4.
8.2. El procediment de votació per mitjans electrònics és xifrat en totes les seves
fases, des del moment d’accés a la Plataforma de votació electrònica per Internet fins
al moment que l’elector confirma el seu vot.
8.3. L’elector pot exercir el dret de vot per mitjans electrònics un cop s’hagi identificat a la Plataforma de votació electrònica per Internet i fins el segon dia, inclòs,
anterior al dia de la votació.
La Plataforma de votació electrònica per Internet deixa constància clara i indubitada del compliment d’aquest requisit temporal.
8.4. L’elector, quan accedeix a la Plataforma de votació electrònica per Internet
amb les seves credencials, pot votar la candidatura escollida o votar en blanc.
8.5. L’elector, en el moment d’exercir el dret de vot a través de la Plataforma de
votació electrònica per Internet, ha d’adjuntar el fitxer de la imatge d’un dels documents següents: document nacionalitat d’identitat (DNI), passaport expedit per autoritats espanyoles, certificat de nacionalitat espanyola expedit pel consolat d’Espanya
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en el país de residència, o certificat d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedit pel consolat d’Espanya en el país de residència.
No serà necessari que l’elector adjunti els fitxers de la imatge dels documents esmentats quan així s’estableixi en els protocols o convenis de col·laboració regulats a
la disposició addicional tercera.
8.6. Quan l’elector ha escollit l’opció de vot, la Plataforma de votació electrònica
per Internet genera un missatge sol·licitant la confirmació de vot. L’elector pot confirmar el vot o modificar l’opció inicialment triada.
8.7. Un cop confirmat el vot, l’elector pot comprovar el vot emès i disposar, si
així ho considera, d’un justificant que es podrà descarregar des de la pròpia Plataforma de votació electrònica per Internet, que deixi constància de l’efectiva emissió
del vot i del seu dipòsit a l’urna electrònica i amb posterioritat, del còmput del vot
en la fase d’escrutini.
8.8. Un cop emès el vot i dipositat a l’urna electrònica, la integritat del vot es garanteix amb el segell electrònic de l’òrgan competent en matèria de processos electorals, en els termes previstos en els protocols o convenis de col·laboració regulats
en la disposició addicional tercera.
8.9. Els vots emesos es transmeten xifrats en el moment de la seva confirmació i
romanen emmagatzemats de forma xifrada fins al dia de l’escrutini.
Article 9. Custòdia dels vots emesos per mitjans electrònics

Durant els dies assenyalats per exercir el dret de vot per mitjans electrònics i fins
a la data fixada per a l’escrutini general, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans, ens o entitats que tenen atribuïdes les competències en
matèria d’administració electrònica, TIC i ciberseguretat, ha d’establir les mesures
de seguretat necessàries per a la correcta custòdia dels vots emesos per mitjans electrònics a l’urna electrònica.
Article 10. Escrutini dels vots emesos per mitjans electrònics

10.1. El dia de l’escrutini general, abans de procedir al mateix, la Junta Electoral
competent es constitueix en Mesa Electoral, a les vuit hores del matí, amb els Interventors que a tal efecte designin les candidatures concurrents.
10.2. El president de la Mesa Electoral introdueix en l’urna o urnes els sobres de
votació dels residents absents rebuts fins aquest dia i el secretari anota els noms dels
votants en la llista corresponent.
A continuació, el president, amb les claus de seguretat que li han estat facilitades
per la Comissió de garantia regulada a l’article 11, accedeix a l’urna electrònica i el
secretari anota els noms dels votants en la llista corresponent.
10.3. La Junta Electoral competent escruta tots els vots emesos i incorpora els
resultats a l’escrutini general.
10.4. En el cas que es constati l’existència de duplicitat de vots, mitjançant papereta i mitjançant la Plataforma de votació electrònica per Internet, preval el vot
emès mitjançant papereta i resta sense efecte el vot emès per mitjans electrònics.
Capítol III. Garanties de l’exercici del dret de vot per mitjans electrònics
Article 11. Comissió de garantia

11.1. Una comissió formada per sis experts en matèria d’administració electrònica, TIC i ciberseguretat, dos de designats pel Parlament de Catalunya, dos de designats pel Govern de la Generalitat de Catalunya i dos de designats per les associacions representatives dels ens locals, ha de tenir accés a tota la informació tècnica,
incloent-hi l’informe de l’entitat externa i independent regulat a l’article 13.2, i ha de
lliurar al Parlament de Catalunya un informe anual en què s’avaluï l’adequació a la
normativa electoral dels sistemes de vot electrònic utilitzats. El Parlament ha de fer
públic aquest informe.
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11.2. En el cas que es detectin incidències en el funcionament de la Plataforma
de votació electrònica per Internet, la Comissió de garantia remetrà a la Junta electoral competent un informe descriptiu de la incidència detectada i proposarà les mesures que es poden adoptar amb la finalitat de resoldre-la.
11.3. La Comissió de garantia expedirà, si escau, un acta de les incidències que
s’hagin pogut produir en el procediment de votació electrònica i de les mesures
adoptades a l’efecte d’esmenar-les, i la transmetrà a la Junta Electoral competent
abans de la data assenyalada per a l’escrutini general.
11.4. La Comissió de garantia custodia les claus de seguretat per a l’obertura de
l’urna electrònica fins a la seva entrega a la Mesa Electoral competent.
Article 12. Assessorament i suport tecnològic i en matèria de seguretat

L’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans, ens o entitats que tenen atribuïdes les competències en matèria d’administració electrònica,
TIC i ciberseguretat, dóna assessorament i suport continu en aquestes matèries per
tal de garantir la seguretat i el correcte funcionament de la Plataforma de votació
electrònica per Internet en totes les fases del procediment de votació electrònica.
Article 13. Auditoria del procediment de votació electrònica

13.1. La seguretat del procediment de votació electrònica és auditable en totes les
seves fases amb la finalitat de verificar la seguretat i el correcte funcionament del
procediment de votació electrònica.
13.2. Una entitat, pública o privada, externa i independent, prestadora de serveis
d’auditoria i certificació de vot electrònic, designada per l’Administració convocant
del procediment on s’hagi d’implementar el vot electrònic, ha de certificar, amb caràcter previ, que la Plataforma de votació electrònica per Internet compleix amb els
principis de privadesa, integritat, inalterabilitat del vot, seguretat, autenticació robusta, accessibilitat, transparència i objectivitat detallats a l’article 5, per mitjà d’un
informe que ha de lliurar a l’Administració convocant, al Govern i al Parlament de
Catalunya.
13.3. Sense perjudici de les previsions de l’apartat anterior, la Junta Electoral
competent pot auditar en qualsevol fase el procediment de votació electrònica amb
l’assessorament i el suport continu dels òrgans, ens o entitats de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya competents en matèria d’administració electrònica, TIC
i ciberseguretat.
Article 14. Protecció de dades de caràcter personal

14.1. L’òrgan competent en matèria electoral de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya ha d’adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració,
la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat del vot electrònic, i totes les mesures
que resultin necessàries d’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter
personal, atenent a la naturalesa de les dades i a la gravetat i a la probabilitat dels
riscos per als drets i les llibertats dels electors.
14.2. L’òrgan competent en matèria electoral de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya garanteix la destrucció de la informació personal de l’elector un cop
finalitzat el procediment en què s’han emprat mitjans electrònics de votació.
Article 15. Informació als partits polítics

Els partits polítics amb representació a l’àmbit territorial afectat pel procediment
de votació electrònica tenen dret a accedir a la informació tècnica relativa al sistema
de votació electrònica, incloent-hi l’informe emès per l’entitat externa i independent
regulat a l’article 13.2.
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Disposicions addicionals
Primera. Còmput de terminis

Els terminis previstos en aquesta Llei són improrrogables. Els terminis indicats
en dies es computen com a dies naturals i els terminis indicats en mesos es computen de data a data.
Segona. Persones cegues, amb discapacitat visual o sordceguesa

L’Administració de la Generalitat de Catalunya, previ acord amb l’Administració
General de l’Estat, formalitzarà amb la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) els protocols o convenis de col·laboració necessaris per garantir que les
persones cegues, amb discapacitat visual o sordceguesa puguin exercir el dret de vot
per mitjans electrònics accessibles amb plena garantia del secret del sufragi.
Tercera. Col·laboració interadministrativa

1. Amb la finalitat d’implementar el procediment de votació electrònica se subscriuran els protocols i els convenis de col·laboració que resultin necessaris amb l’Administració General de l’Estat, l’Administració Electoral i l’Oficina del Censo Electoral (OCE) enquadrada a l’Institut Nacional d’Estadística.
2. En aquests protocols o convenis de col·laboració s’establiran, entre d’altres aspectes, els elements següents:
a) La concreció de les dades de caràcter personal dels electors catalans residents
a l’estranger inscrits en el CERA que hagin presentat la sol·licitud de vot i que siguin
necessàries per dur a terme el procediment de votació electrònica; la posada a disposició de les dades esmentades a favor de l’òrgan competent en matèria electoral
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el termini i la forma de posada
a disposició; i les mesures de seguretat que s’hagin d’adoptar en la comunicació de
les dades.
b) L’adaptació, si escau, de l’imprès oficial de sol·licitud de vot amb la finalitat
que incorpori l’opció d’exercir el dret de vot per mitjans electrònics, o bé la tramesa
als electors d’un imprès oficial addicional per mitjà del qual aquests puguin sol·licitar l’exercici del dret de vot per mitjans electrònics.
c) La necessitat o no d’adjuntar els fitxers d’imatge detallats a l’article 8.5 en el
moment d’exercir el dret de vot a través de la Plataforma de votació electrònica per
Internet.
d) La necessitat o no del segell electrònic de l’òrgan competent en matèria de
processos electorals regulat a l’article 8.8.
Quarta. Altres mesures relatives a la votació electrònica

L’Administració de la Generalitat de Catalunya endegarà les campanyes adreçades als ciutadans amb la finalitat d’informar-los sobre el sistema de votació, el procediment de votació electrònica, les mesures de seguretat aplicades i les garanties
establertes per al correcte funcionament de tot el procés de votació, i de formar-los,
si escau, en l’ús de la Plataforma de votació electrònica per Internet.
Disposicions finals
Primera. Desplegament

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta Llei.
Segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
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Antecedents del Projecte de llei

Índex de la documentació que forma part de l’expedient SIG18EXI1010 del projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger, adoptat en la sessió de Govern de data 16 d’octubre de 2018
1. Text principal de l’Avantprojecte de llei del procediment de votació electrònica
per als catalans i catalanes residents a l’estranger.
2.Informe jurídic, signat per l’advocada en cap de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, de data 14 de
setembre de 2018.
3.Informe signat per la Secretària general del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, de data 14 de setembre de 2018.
4. Certificat del secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 11
d’octubre de 2018, en què es certifica que el 9 d’octubre de 2018 ha quedat vist per
ser elevat al Govern, la iniciativa SIG18EXI1010 de l’Avanprojecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger.
5. Certificat del secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 18
d’octubre de 2018, en què es certifica que el 16 d’octubre de 2018 s’aprova la iniciativa SIG18EXI1010 de l’Avantprojecte de llei del procediment de votació electrònica
per als catalans i catalanes residents a l’estranger, i s’autoritza el conseller perquè el
presenti al Parlament.
N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell
Comarcal del Barcelonès
202-00015/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 20064; 20197).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.11.2018; 10:30 h.

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de
traspàs de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i
les obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00016/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 20065; 20072; 20198).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.11.2018; 10:30 h.
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Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00024/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 20073; 20199).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.11.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol,
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la
família
202-00028/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 05.11.2018 al 16.11.2018).
Finiment del termini: 19.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell Social de la
Llengua de Signes Catalana
250-00364/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 20062 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 29.10.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 20062)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a restituir la normalitat de les reunions del Consell social de la llengua de signes catalana, un cop
superat el període d’intervenció de la Generalitat en aplicació de l’article 155 de la
Constitució, de conformitat amb les previsions del Decret 142/2012, de 30 d’octubre
i la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana.

Proposta de resolució sobre la bretxa de gènere en la carrera docent
i investigadora
250-00382/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre la planificació educativa a l’Hospitalet
de Llobregat
250-00383/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre l’augment de llits d’aguts al Vallès
Oriental
250-00384/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre l’equiparació retributiva entre els
professionals de l’Institut Català de la Salut i els dels centres
sanitaris del Siscat
250-00385/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

3.10.25. Propostes de resolució

18

BOPC 189
2 de novembre de 2018

Proposta de resolució sobre el pagament del complement a la pensió
dels professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut prejubilats
abans de l’1 d’abril de 2005
250-00386/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre les inundacions al barri de la Farinera,
de Sant Vicenç de Castellet
250-00387/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre les residències de referència per a
persones grans sordes
250-00388/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre el sector lleter
250-00389/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
3.10.25. Propostes de resolució
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis de llar
residència, de llar amb suport i de suport a la pròpia llar
250-00390/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre els programes de prevenció específics
per al càncer de cap i coll
250-00391/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellví de
Rosanes
250-00392/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.
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Proposta de resolució sobre un pla per a combatre els fraus contra
l’autisme
250-00393/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre la promoció i el millorament de la
formació de la ciutadania en reanimació cardiopulmonar
250-00394/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre les diferències territorials d’accés a la
xarxa pública de salut mental d’adults
250-00395/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre l’atenció a les famílies en la xarxa
pública de salut mental d’adults
250-00396/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
3.10.25. Propostes de resolució
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre l’atenció psicoterapèutica a la xarxa
pública de salut mental d’adults
250-00397/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre el cobrament del total de la retribució
variable pactada amb els treballadors sanitaris
250-00398/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de
l’autopista C-32
250-00399/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.
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Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic Gran
Via - Llobregat
250-00400/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 05.11.2018 al 13.11.2018).
Finiment del termini: 14.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.

Proposta de resolució sobre les mesures per a la retirada de l’amiant
250-00401/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 19156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució
sobre les mesures per la retirada de l’amiant, per tal que sigui substanciada davant
la comissió de Treball, Afers socials i Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

Cada any el món registra milions de víctimes de l’amiant. Segons dades de
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la Unió Europea registra entre 20.000 i
30.000 casos de malalties relacionades amb l’amiant i s’estima que d’aquí al 2030
més de 300.000 ciutadans europeus moriran a conseqüència de mesotelioma.
L’exposició de l’amiant es produeix a través de la inhalació de fibres que es troben en l’aire dels espais de treball, l’aire proper a zones de producció, o en l’aire
d’habitatges i edificis que contenen partícules fraccionades d’amiant. Una exposició
que pot desenvolupar diferents patologies recollides en el Reial Decret 1299/2006,
de 10 de novembre, pel qual es va aprovar el Quadre de Malalties Professionals.
– Asbestosi (fibrosi pulmonar).
– Càncer de pulmó - Mesotelioma maligne.
– Càncer de laringe.
– Altres patologies no incloses en el quadre de malalties professionals. Entre
elles destaca el càncer de llengua, el de ronyó, esòfag, d’ovaris o de mames.
No obstant això, l’amiant és un potent cancerigen que pot produir pràcticament
qualsevol càncer, ja que en inhalar pot passar a la sang i romandre en qualsevol part
del cos; el que sol desembocar en una mort especialment dolorosa i lenta.
Actualment hi ha al món uns 125 milions de persones que estan exposades a
l’amiant en els seus llocs de treball, el que portarà conseqüències encara més grans
de les que ja estem patint.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ja ha alertat que, a causa del amiant
manipulat durant els últims 50 anys, s’estendrà una epidèmia de morts i malalties
que durarà fins 2040, el punt àlgid està previst entre 2022 i 2024.
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Malgrat que a Espanya es va aprovar al 2001 la prohibició de l’ús, comercialització i distribució de l’amiant, anem tard en les mesures per abordar les conseqüències
d’ús massiu i la seva total eradicació.
Actualment es calcula que al territori espanyol existeixen encara 80.450 km de
canonades amb amiant i prop de 8,5 milions de tones de plaques, instal·lades una
gran part d’elles en el territori de Catalunya.
Per ara, Espanya registra entorn a les 40.000 morts causades per l’amiant, una
xifra que es duplicarà en les pròximes dècades; sent Catalunya un dels territoris
d’Espanya que més suportarà aquestes taxes de mortalitat, com ja es ve observant a
través del Servei Català de Salut (CatSalut) on asseguren que des de 2006 s’ha duplicat els pacients amb asbestosi ingressats en hospitals.
Mentrestant Catalunya segueix sense disposar d’una normativa que exigeixi
l’eradicació de l’amiant, tot i que diferents associacions nacionals, internacionals i
territorials com l’Associació de Víctimes Afectades per l’Amiant a Catalunya o dels
Jubilats de Macosa- Alstom, han insistit que no hi ha una altra solució per desfer-se
d’aquest mineral letal que eradicar-lo, on el següent pas després de la prohibició del
procés de producció i consum, és l’eliminació de l’amiant ja instal·lat per al seu posterior inertització.
L’eradicació de l’amiant no és cap utopia, hi ha experiències europees com la
de Suècia o Polònia, on s’ha demostrat que es pot eradicar l’amiant en un territori;
L’únic que cal és 1) voluntat política, 2) finançament i 3) un calendari clar.
En el cas de Catalunya, ja comptem amb algunes iniciatives al respecte, com la
que recentment ha anunciat l’Ajuntament de Barcelona per fer una radiografia de la
situació del territori i identificar les zones de major concentració del material.
Ara és el moment que el govern de la Generalitat prengui mesures per tractar
aquesta problemàtica que afecta un alt percentatge de la societat catalana.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament insta el govern a:
1) Adherir-se a la iniciativa «Amiant zero a Europa» impulsada per organitzacions polítiques i socials amb l’objectiu d’avançar cap a una Europa depurada de
presència d’amiant en espais públics i el ple reconeixement de les víctimes.
2) Posar en marxa un pla estratègic territorial per a l’eliminació de l’amiant a
Catalunya, complint amb un calendari que tingui com a data límit finals de 2030.
Complint així amb els objectius que s’han marcat les directives europees per eradicar l’amiant a territori europeu en 2032.
Per a això, serà necessari:
2.1) Reconèixer que la forma més eficient per eliminar les malalties relacionades
amb l’amiant és l’eliminació dràstica d’aquest material en totes les seves formes,
sent reemplaçat per productes i materials segurs.
2.2) Realitzar un mapa radiogràfic on s’identifiqui la presència de l’amiant (visible i no visible) en els edificis, espais, canonades, naus i centres educatius públics
del territori català.
2.3) Establir un grup de debat promogut per la conselleria de salut, per debatre
i estendre coneixements de la problemàtica tant a nivell general a nivell de serveis
sanitaris.
2.4) Desenvolupar campanyes de sensibilització i informació sobre els riscos i
causes de l’exposició en zones on hi hagi amiant.
2.5) Posar en marxa un registre d’indústries i propietats particulars que hagin
detectat instal·lacions que contenen amiant.
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2.6) Establir un registre de persones que estan o han estat exposades a l’amiant
de forma activa, per tal de poder fer un control mèdic periòdic per tractar i prevenir
possibles patologies de forma íntegra.
2.7) Reconèixer com a víctimes a aquelles persones que pateixen malalties provinents d’activitats laborals que han requerit una exposició activa a l’amiant.
2.8) Establir com a llocs més sensibles les escoles bressol, hospitals, col·legis i
edificis públics concorreguts. Per al que serà necessari realitzar les auditories pertinents que permetin elaborar un rànquing dels espais i poder determinar aquells
que necessiten una atenció més urgent.
Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP

Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial
de Tarragona
250-00402/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 19160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Rosa Maria
Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten
la Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb
el text següent:
Exposició de motius

El conseller Gordó va presentar el Pla director d’equipaments penitenciaris 20132020 en el què va explicitar que el Fòrum Judicial de Tarragona era una prioritat i
seria una realitat l’any 2018. L’abril del 2016, el nou Govern, a través del conseller
Mundó va anunciar que no hi havia el pressupost suficient per fer front a la inversió
del Fòrum Judicial de Tarragona i que, per tant, no es podria portar a terme de manera immediata les obres d’aquest equipament judicial. En les informacions sobre
aquest equipament es concretava que la inversió era aproximadament de 60 M€. Es
va anunciar, aleshores, la creació d’una comissió per estudiar diferents alternatives
de finançament.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar un informe econòmic-financer sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona,
amb diferents vies de finançament que permetin que properament pugui iniciar-se
el projecte del mateix.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Rosa Maria Ibarra
Ollé, diputades, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels
professionals de la Xarxa Santa Tecla
250-00403/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 19177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles
Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament,
presenten la Proposta de resolució sobre la millora de les condicions dels professionals de la Xarxa Santa Tecla, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de
Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

Els treballadors i treballadores de l’Atenció Primària de la Xarxa Santa Tecla
porten mesos denunciant una manca d’inversions a les instal·lacions, l’actualització
dels salaris i la falta de contractació de personal, tant administratiu com facultatiu,
a les ABS de Torredembarra, Vilaseca, Llevant, Vendrell, Arboç i Calafell, gestionades per la Xarxa Sanitària Santa Tecla.
Aquesta situació està afectant l’eficiència dels professionals i pot acabar repercutint en la salut de les persones ateses.
Des de fa 10 anys, el CAP de Torredembarra ha patit diferents retallades de personal, obligant als professionals a treballar amb una ràtio de pacients molt superior
al recomanat. Aquesta saturació en les agendes dels professionals impedeixen donar
una atenció adequada als pacients.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a augmentar, en els
propers pressupostos de la Generalitat per al 2019, els recursos econòmics destinats
al servei d’Atenció Primària de la Xarxa Santa Tecla per garantir l’actualització dels
sous dels treballadors i treballadores i augmentar les plantilles dels CAPs de les
ABS de Torredembarra, Vilaseca, Llevant, Vendrell, Arboç i Calafell, gestionades
per la Xarxa Sanitària Santa Tecla.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels
pacients pendents d’operació per obesitat mòrbida
250-00404/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 19178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels pacients pendents per una operació d’obesi3.10.25. Propostes de resolució
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tat mòrbida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text
següent:
Exposició de motius

L’obesitat mòrbida és una malaltia crònica que disminueix la capacitat de les
persones que la pateixen per desenvolupar amb normalitat les activitats de la vida
diària, disminuint la seva qualitat i la seva esperança de vida. A més, les persones
amb obesitat mòrbida poden tenir altres malalties associades a l’obesitat com són
la diabetis, la hipertensió, l’asma, l’apnea de la son, l’artrosi i el càncer, entre altres.
A Europa, cada any moren quasi un milió de persones a causa de l’obesitat.
Aquesta patologia és un dels principals problemes de salut pública.
La cirurgia de l’obesitat s’utilitza quan els tractaments mèdics no funcionen. En
aquests casos, és la única alternativa eficaç pel tractament definitiu d’aquesta malaltia i ha demostrat millorar les expectatives de vida respecte al tractament no quirúrgic.
Actualment a Catalunya, segons les dades del Servei Català de la Salut d’agost
de 2018, hi ha 1.806 pacients en llista d’espera per una operació d’obesitat mòrbida
amb un temps mitjà de 437 dies d’espera per una intervenció. Però aquestes xifres
augmenten a l’hospital de Bellvitge amb 366 pacients en llista d’espera i 594 dies
d’espera, l’hospital de Sabadell amb 219 pacients en llista d’espera i 671 dies d’espera, i l’hospital de Mataró amb 309 pacients en llista d’espera i 570 dies d’espera.
A l’Hospital de Bellvitge hi ha pacients que porten des del 2013 esperant per una
intervenció, més de 5 anys per una operació que suposa la millora de la condició de
vida d’aquests pacients. Aquesta situació limita la seva salut i s’allarga en el temps
provocant al pacient psicològicament per aquest temps d’espera.
A més, els pacients que s’han sotmès a una cirurgia bariàtrica al perdre tant de
pes, han de tornar a passar per quiròfan per fer-se cirurgies reconstructives per retirar la pell sobrant per millorar l’aspecte físic i també la mobilitat, problemes d’èczemes en plecs, etc. A Catalunya hi ha hospitals públics de l’Institut Català de la
Salut que fan aquest tipus de cirurgia i d’altres que no, augmentant un altre vegada
les seqüeles que tenen aquests pacients, ja que per motius econòmics no poden accedir a aquestes operacions.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Elaborar i executar un pla de xoc específic per reduir els dies de la llista d’espera dels pacients pendents d’una operació d’obesitat mòrbida, establint un calendari, els recursos materials i professionals i les mesures necessàries per disminuir
l’espera actual.
2. Elaborar nous protocols per al circuit de la cirurgia per obesitat mòrbida per
garantir un augment en el nombre de cirurgies per aquest tipus d’intervencions en
els hospitals de Catalunya i acceleració dels processos des de la primera visita a l’especialista fins a la valoració per ser candidat a la cirurgia.
3. Garantir que les cirurgies reconstructives per seqüeles d’obesitat es realitzen
a tots els hospitals públics de Catalunya, com a part del tractament d’una cirurgia
bariàtrica.
Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la incorporació de la profilaxi
preexposició al sistema sanitari
250-00405/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 19179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten
la Proposta de resolució sobre la incorporació de la Profilaxis Pre-exposició (PrEP)
al sistema sanitari, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb
el text següent:
Exposició de motius

La Profilaxis Pre-exposició (PrEP) és una estratègia de prevenció de la infecció
amb el VIH on les persones amb VIH negatiu prenen medicaments anti-VIH abans
d’entrar en contacte amb el virus per reduir el risc d’infectar-se. Els medicaments
prevenen que el virus faci una infecció dins del cos.
Diferents estudis han demostrat que el PrEP ha reduït fins a un 90% el risc d’infecció amb el VIH a través del contacte sexual en els homes gais i bisexuals, dones
transgèneres i en homes o dones heterosexuals, així com en persones drogodependents. Altres països d’Europa ja estan implementant aquest tractament i han comprovat la reducció de noves infeccions superior al 90% en menys de dos anys com
és el cas de la clínica Dean Street de Londres, el principal centre de diagnòstic del
VIH al Regne Unit.
L’any 2017 es va inaugurar a Barcelona el primer centre europeu especialitzat
en la PrEP i prop de 500 usuaris ja estan fent servir la pastilla preventiva per protegir-se del VIH. La PrEP és un dels pilars del centre de Barcelona per reduir la incidència del VIH, conjuntament amb l’increment de la freqüència de la proba del virus
i l’accés de les persones diagnosticades al tractament antiretroviral.
L’índex d’infecció del VIH a Espanya és un dels més elevats de la Unió Europea. És per aquest motiu que és necessari comptar amb noves eines de prevenció.
Al nostre país s’estan realitzant diferents estudis a diversos hospitals públics, però
l’accés voluntari a la PrEP s’ha de fer fora dels controls del sistema de salut pública.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Portar a terme noves campanyes de conscienciació sobre els riscos que té la
pràctica del sexe sense mesures de protecció, les conseqüències que comporten aquestes pràctiques no segures i les diferents malalties de transmissió sexual que hi ha.
2. Incorporar la Profilaxis Pre-exposició (PrEP) dins del sistema sanitari públic.
Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Marta Moreta Rovira, diputades, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per al
millorament dels habitatges
250-00406/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 19180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
la convocatòria de subvencions per a la millora qualitativa dels habitatges, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

L’envelliment de la població i l’aparició sobrevinguda de situacions de limitació
de la mobilitat de les persones, poden generar la necessitat d’habilitar els edificis
plurifamiliars o els habitatges unifamiliars amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat
d’aquests habitatges i edificis. Aquestes obres poden resultar molt cares i, en molts
casos, inassumibles per moltes famílies.
El Govern de la Generalitat de Catalunya fa uns anys que convoca unes subvencions a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per la qual es financen
actuacions per la conservació, la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat, i
l’accessibilitat.
Aquestes subvencions poden suposar una gran ajuda. Però el seu termini de presentació de sol·licituds és molt reduït, així en l’última convocatòria, era de 26 de
juny a 31 de juliol, poc més d’un mes. Aquest termini tan curt de presentació de
sol·licituds pot deixar fora d’aquestes subvencions a persones que no reben la informació de la convocatòria a temps.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Ampliar el termini de presentació de sol·licituds de la propera convocatòria de
subvencions per a finançar actuacions per a la conservació, la millora de l’eficiència
energètica i sostenibilitat i l’accessibilitat, per tal que sigui una convocatòria oberta
durant tot l’any.
2. Realitzar una campanya informativa per a donar a conèixer aquestes subvencions amb l’objectiu que se’n puguin beneficiar, en igualtat de condicions, el màxim
nombre de famílies possible.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària del
barri de Llefià - Gran Sol, de Badalona
250-00407/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jorge Soler González, diputado, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la mejora de la gestión sanitaria del barrio de Llefià-Gran
Sol, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Desde hace unos años la situación de la gestión sanitaria del barrio de Llefià-Gran Sol es insostenible. Los usuarios del barrio han de ver como con frecuencia las consultas están cerradas porque no se cubre a los profesionales ni las bajas, y
la situación es mucho peor todavía durante las épocas estivales.
Son muchos los días que tienen que esperar para poder ser atendidos por su médico de cabecera. Además, cuando son derivados a otros centros sanitarios, la lista
de espera es también muy larga.
Los vecinos, hartos de sufrir los recortes sanitarios en su zona, solicitan que se
les dé una solución a estos problemas, viendo cómo va pasando el tiempo y las consultas de la zona siguen igual.
Durante el mes de octubre de 2018 los vecinos han intensificado sus protestas,
organizando una gran concentración el día 18 frente al CAP Gran Sol para visibilizar la problemática. Dicha protesta cuenta con el apoyo de muchas organizaciones y
partidos políticos de la ciudad de Badalona.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) Realizar un plan urgente para revertir los recortes sanitarios que se realizaron
en el barrio de Llefià-Gran Sol y asegurar que la oferta sanitaria del barrio es la óptima para ser atendidos con dignidad.
2) Reconocer el papel determinante que ha tenido el movimiento vecinal, organizado a través de asociaciones de vecinos, en la mejora de nuestro sistema sanitario y
en la consecución de servicios básicos para nuestros barrios y municipios.
Palacio del Parlamento, 18 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jorge Soler González, Dimas Gragera Velaz,
diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre les taxes als estudiants d’enginyeria
250-00408/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 19208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolu3.10.25. Propostes de resolució
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ció sobre les taxes a l’estudiantat d’enginyeria, per tal que sigui substanciada davant
la comissió d’empresa i coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

Segons l’Observatori del Sistema Universitari (OSU) el preu mínim d’un curs
de grau a Catalunya és només superat per Irlanda i dues de les 4 regions del Regne
Unit, és a dir, el nostre territori compta amb un dels preus universitaris més alts de
la regió europea. A més, Catalunya també lidera els preus més alts de tot Espanya
amb primeres matrícules que arriben als 2.372 €, com és el cas dels estudis d’enginyeria.
Actualment, segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat),
existeixen al voltant de 33.200 estudiants cursant estudis d’enginyeria o arquitectura
a les universitats públiques catalanes.
Uns estudiants, que majoritàriament acaben de patir accions arbitràries del Govern, qui els ha deixat aquest curs sense la bonificació que s’havia establert des del
curs 2012-2013 per pal·liar el greuge que va suposar el canvi de coeficient en les enginyeries (que és el que marca el preu de crèdit per estudiant).
Aquestes carreres van passar d’un coeficient B a un C, el que es va produir una
pujada de 3,76 € més per cada crèdit universitari. Una pujada que suposava els 225
euros més per cada estudiant d’enginyeria, i que se sumava a l’augment global de
taxes que va executar aquest mateix any l’executiu.
Ara, després de cinc anys en què els estudiants rebien una bonificació compensatòria davant l’augment d’aquestes taxes, el Govern ha decidit eliminar-les dràsticament.
Una eliminació dràstica i arbitrària com han alertat ja algunes universitats com
la Universitat de Barcelona (UB), l’Autònoma (AUB) i la Politècnica (UPC), així
com el CEUCAT, que han assegurat que el canvi de la normativa de preus no s’ha
comunicat amb la suficient antelació.
La resolució EMC / 1500/2018, de 29 juliol ha eliminat dràsticament el punt 4.2
de la resolució EMC / 1872/2017 de 27 de juliol, on es recollia:
«Per a l’estudiantat d’enginyeria que sol·liciti una beca Equitat, compleixi a els
Requisits que preveu la base 2 i a els estudis del qual hagin Quedat ment afectats, al
curs acadèmic 2012-2013, pel canvi de nivell del B a l’C de coeficient d’estructura
docent, els Universitats apliquin una reducció de 3,76 (tres amb setanta-sis) euros
per crèdit matriculat per primera vegada, abans d’aplicar el percentatge de minoració corresponent. »
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El parlament insta el Govern a:
1) Realitzar una rectificació del text de la resolució EMC / 1500/2018 de 29 de
juny, i incloure el punt 4.2 que tenia recollit el text de la resolució EMC / 1872/2017
de 27 de juliol.
2) Tornar la diferència de preu als i les alumnes que els corresponia la bonificació, i que ja han realitzat el pagament de les seves matrícules.
3) Establir un termini d’un curs lectiu com a període mínim perquè el Govern
informi a les Universitats i el Consell d’Estudiants de les Universitats Catalanes
(Ceucat) sobre els procediments per a l’obtenció de l’acreditació del tram de la renda
familiar i de les beques Equitat per a la minoració del preu dels crèdits dels estudis
universitaris.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP
CatECP
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als escolars de
famílies que passen o han passat per un procés de separació
250-00409/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada, Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la
Propuesta de resolución sobre la atención educativa a los escolares de familias que
están pasando o han pasado por un proceso de separación, para que sea sustanciada
ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

los divorcios y las separaciones son acontecimientos comunes y habituales en
nuestra sociedad.
Según los últimos datos publicados por el INE el número de parejas que disolvieron su vínculo matrimonial en Cataluña, sea por divorcio, separación o nulidad,
aun siendo algo menor que en años precedentes, ascendió a 18.632 parejas en el año
2016.
La mayoría de estas separaciones (83,5% de los divorcios y el 92,1% de las separaciones) lo fueron por mutuo acuerdo y el resto por la vía contenciosa.
En la mayoría de los casos (10.342 parejas) había hijos a cargo de la pareja, y se
concedió la custodia compartida en el 28,3% de los casos de divorcio y separación.
Incluso en los casos de mutuo acuerdo, la separación familiar puede ser traumática para los hijos de la pareja. Especial, pero no únicamente, en el caso de niños
pequeños, que pueden tener repercusiones (problemas de adaptación, sentimiento de
culpabilidad, etc.) que pueden influir a nivel escolar.
Los centros educativos tienen cada vez mayores repercusiones derivadas de la
atención a los escolares de parejas separadas, tanto a nivel de coste económico por
lo que supone una mayor complejidad en todas las gestiones (duplicar notificaciones,
etc.) como a nivel educativo.
La dedicación para evitar que el escolar baje su rendimiento académico, o la necesidad de una atención emocional adecuada, son situaciones que los profesionales
de los centros educativos han de estar en disposición de atender.
Además, en un número no desdeñable de casos, también tienen que afrontar intentos por parte de alguno, o de ambos miembros de la pareja o sus abogados, para
conseguir del colegio datos o factores que utilizar para mejorar su posición legal en
el conflicto de pareja.
En la actualidad, y siempre con el objetivo de que el escolar tenga la menor repercusión posible tanto personal como académica, cada centro educativo ha de atender estas situaciones con sus propios medios y no reciben por parte del Departament
d’Ensenyament un apoyo específico para solventar estas situaciones.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Catalunya insta al Gobierno de la Generalitat a:
1. Desarrollar, en colaboración con las entidades representativas de la comunidad educativa, un protocolo de actuación dirigido a los centros educativos, que sirva
de guía en lo relativo a la gestión administrativa (trámites, permisos, informes, etc.)
y legal, en relación a los escolares de familias que están pasando, o han pasado por
un proceso de separación.
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2. Establecer mecanismos propios en el Departament d’Ensenyament para dar
apoyo social, jurídico y docente a aquellos centros que lo necesiten para mejorar la
situación de los escolares de familias que están pasando, o han pasado por un trámite de separación.
Palacio del Parlamento, 10 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, Martín Eusebio Barra
López, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de
tràmits de la Generalitat
250-00410/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat, Javier Rivas
Escamilla, diputat, Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari de
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès a la web
de tràmits de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

La passada legislatura, a la sessió de la Comissió de Cultura tinguda el dia 3 de
maig de 2017, es va aprovar la resolució 627/XI amb el text següent:
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir que en un termini de sis mesos, la pàgina web de tràmits de la Generalitat (http://web.gencat.cat/ca/tramits) ofereixi les mateixes opcions en qualsevol
de les llengües oficials de Catalunya, i també en anglès per als tràmits que poden
tenir repercussió en persones que no parlen cap de les llengües oficials.
b) Respectar la preferència lingüística expressada per l’usuari en la redirecció
cap a altres pàgines web de la Generalitat, si la pàgina de destí disposa de versió en
l’idioma prèviament seleccionat.»
La pàgina de tràmits de la Generalitat oferia 23 temes en la seva versió en català o en castellà, 20 temes en la seva versió en anglès i únicament una a la versió en
aranès.
A data d’avui la situació en català i castellà segueix sent la mateixa, s’han reduït
a 16 els temes que estan disponibles en anglès i s’han incrementat a 6 els tràmits
disponibles en aranès, cosa que resulta clarament insuficient, especialment si tenim
en compte que han transcorregut 16 mesos des que aquest Parlament va instar al
Govern a corregir aquesta situació totalment incompatible amb la co-oficialitat de
l’aranès no només a la Vall d’Aran, sinó també a tot Catalunya.
Així mateix segueix sense corregir el que fa referència a la preferència lingüística de l’usuari demanada al punt b) de l’esmentada resolució.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir que, en un termini de sis mesos, la pàgina web de tràmits de la Generalitat (http://web.gencat.cat/ca/tramits) ofereixi les mateixes opcions en qualsevol
de les llengües oficials de Catalunya (català, castellà i aranès), i també en anglès per
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als tràmits que poden tenir repercussió en persones que no parlen cap de les llengües oficials.
b) Respectar la preferència lingüística expressada prèviament per l’usuari en la
redirecció cap a altres pàgines web de la Generalitat, si la pàgina de destinació disposa de versió en l’idioma seleccionat a la pàgina web de tràmits de la Generalitat
de Catalunya.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Héctor Amelló Montiu, Martín Eusebio Barra
López, Javier Rivas Escamilla, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el suport al projecte Liberisliber, de
Besalú
250-00411/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el apoyo al proyecto LiberisLiber, fira d’editorials independents de Besalú (Girona), para que sea sustanciada ante la Comissió
de Cultura, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Las pequeñas y medianas editoriales, las editoriales independientes y los editores personales son un fenómeno cultural que permite a los autores encontrar nuevos
circuitos para publicar material de gran calidad que de otra forma difícilmente llegaría a unos lectores ávidos de nuevas propuestas.
La existencia de estas editoriales multiplica la bibliodiversidad configurando catálogos más allá de las necesidades del mercado y como garantía de la pluralidad de
contenidos literarios, artísticos y científicos, valorando la relación con los escritores,
creando comunidad con los lectores, apostando por la calidad y el valor simbólico
de la edición.
Liberisliber, que se celebra en Besalú, es una de estas ferias de editoriales independientes. Este año ha llegado a la 9ª edición y ha contado con 63 sellos, de ellos
53 provienen de Cataluña y 11 eran editoriales de otras comunidades autónomas
(Madrid, Valencia, Aragón, Baleares, Andalucía y Asturias) que publican tanto en
catalán como en español. Liberisliber es uno de los eventos editoriales más importantes de la provincia de Girona y se está convirtiendo en una referencia para el sector editorial independiente de nuestra comunidad autónoma. A pesar de ser un evento consolidado que ha demostrado un éxito y apoyo creciente de público, a día de
hoy su continuidad no está asegurada por la falta de apoyo de las administraciones.
Esta feria no solo es importante por aglutinar las propuestas de las editoriales
independientes sino también por fomentar la cultura de proximidad, por llevar los
eventos culturales a los pequeños municipios de Cataluña, por descentralizar la cultura y aproximarla al territorio.
Para las editoriales independientes estas ferias son magníficos circuitos para darse a conocer y tener visibilidad, para poder promocionarse, para hacer difusión,
conseguir nuevos mercados y acceder a círculos de distribución que no se han alcan-
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zado, para vender derechos de alguno de sus textos y conseguir contratos con autores, para aumentar sus ventas o establecer alianzas estratégicas con otras editoriales.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Instar al Departament de Cultura a alcanzar un compromiso firme que asegure la continuidad del proyecto «LiberisLiber, fira d’editorials indepen-dents» en Besalú, aportando, ajustándose a los procedimientos legales, los recursos materiales,
económicos y humanos suficientes y necesarios.
Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Héctor Amelló Montiu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del castell de
Sant Ferran, de Figueres
250-00412/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el inestimable valor histórico y cultural del Castell de Sant Ferran de Figueres (Girona),
para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El Castell de Sant Ferran está situado en la ciudad de Figueres (Girona) fue declarado Bien de Interés Cultural y catalogado como Monumento Histórico y Artístico. La fortaleza, integrada por dos recintos, es el monumento de mayores dimensiones de Cataluña y la fortaleza abaluartada más grande de Europa ocupando más
de 550.000 m².
Para la ciudad de Figueres la fortaleza tiene un incalculable valor histórico y
cultural que debe ser conservado y promovido para el conocimiento y disfrute de
las generaciones presentes y futuras. Las administraciones públicas tienen la misión
ineludible de asumir su preservación siendo una responsabilidad irrenunciable y que
requiere una especial atención.
En el año 2003 se creó el Consorcio del Castell de Sant Ferran a través de un
convenio firmado entre el Ministerio de Defensa, el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña y el Ayuntamiento de Figueres cuyo objeto es la cooperación económica,
técnica y administrativa entre las entidades que la integran para la gestión, restauración y revitalización de la fortaleza de Sant Ferran, mediante la promoción de usos
civiles y militares con la finalidad de conocer la historia y la cultura, sin que por eso
pierda su propia esencia, determinada por su origen, su función histórica y su actual
propiedad y de acuerdo con el Plan Director.
Desde el año 2013 la aportación económica anual de la Generalitat de Cataluña
se ha reducido en un 54,9% hasta los 11.921 € actuales. Una reducción que durante
los últimos años ha limitado las actuaciones de gestión, restauración, revitalización
y puesta en valor de la fortaleza.
Por otra parte, la fortaleza requiere de constantes trabajos de mantenimiento y
restauración que precisan inversiones por parte de la administración, tal como se
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han venido realizando durante los últimos años. Uno de estos proyectos es la restauración de un tramo de cornisa que afecta a dos aspectos importantes, a la seguridad
de los visitantes del monumento, y recuperar un nuevo espacio abierto a las visitas
turísticas del Castillo.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Aumentar la aportación anual como administración consorciada, recuperando
los 26.490 euros previos a los recortes de 2013.
2. Colaborar activamente con la restauración y revitalización de la fortaleza de
Sant Ferran financiando íntegramente el proyecto de continuación de las obras de
restauración de un tramo de cornisa y derribo del muro de cierre provisional construido en 1945 para sustituir la valla metálica existente de la cortina noroeste del
baluarte de Santa Bárbara de la fortaleza de San Ferran en Figueres, con un presupuesto estimado de 35.749,64 € I.V.A incluido.
3. Realizar una campaña de promoción y comunicación, en coordinación con el
Consorcio del Castell de Sant Ferran, que ponga de relieve el inestimable valor histórico y cultural de la fortaleza y lo dé a conocer a la ciudadanía.
Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el reforçament del Camí de Sant Jaume
250-00413/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat, Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de
resolució per a reforçar el Camí de Sant Jaume a Catalunya amb les rutes principals
del Camí, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text
següent:
Exposició de motius

Tal com preveu la pàgina web de la Generalitat, la recuperació dels principals
brancals catalans del Camí de Sant Jaume respon a la voluntat d’integrar Ca-talunya
en una xarxa consolidada de grans itineraris culturals europeus, dels quals el Camí
de Sant Jaume esdevé l’exemple més important i representatiu.
En aquest sentit, el Camí de Sant Jaume ha estat considerat bé cultural i reconegut com a primer gran itinerari europeu per l’Institut Europeu d’Itineraris Culturals,
adscrit al Consell d’Europa, i, així mateix, les branques principals del camí han estat declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.
Tenint en compte, a més a més, que el Parlament de Catalunya va destacar la importància de la iniciativa europea Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018 en la
Comissió de Cultura del 15 de febrer de 2017.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat
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1. Fer les gestions necessàries amb les institucions públiques i privades que gestionen el Camí de Sant Jaume per tal de donar més visibilitat i reforçar les connexions
del Camí de Sant Jaume a Catalunya amb les rutes principals d’aquest Camí.
2. Fer les gestions necessàries amb les institucions públiques i privades que gestionen el Camí de Sant Jaume per tal de donar més visibilitat, reforçar i senyalitzar
les diverses rutes del Camí de Sant Jaume que travessen i parteixen de Barcelona i
arriben al Monestir de Montserrat.
3. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució, un informe amb les gestions i resultats assolits.
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Héctor Amelló Montiu, Susana Beltrán García, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre les millores a l’Escola La Floresta, de
Tarragona
250-00414/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada, Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan
la Propuesta de resolución sobre las mejoras necesaria y urgentes en la escuela La
Floresta a Tarragona (Tarragonès), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

A finales del mes de septiembre se produjo el desprendimiento de parte de una
cornisa en la escuela La Floresta de Tarragona, por lo que se tuvieron que suspender las clases, afectando a cerca de ciento treinta alumnos de Educación Primaria,
no así a los escolares de Educación Infantil que estudian en barracones debido a la
falta de inversión y de medios por parte del Departament d’Ensenyament, como ya
hemos denunciado en reiteradas ocasiones.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta a la Generalitat a:
1. Realizar las mejoras oportunas necesarias de forma urgente en el centro afectado.
2. Comenzar de manera inmediata inspecciones en todos los centros educativos
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
3. La realización de un estudio que analice, evalúe y cuantifique las deficiencias
en todos los centros educativos de Tarragona.
4. Dotar de los recursos necesarios a los Ayuntamientos para poner en marcha
un Plan Integral de Reformas en los centros educativos de la provincia.
Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, Maialen Fernández Cabezas, diputades, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el sistema de factura electrònica eFac
250-00415/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la
Propuesta de resolución sobre el sistema de factura electrónica eFAC, para que sea
sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

A partir del 15 de enero de 2015, en virtud de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, la presentación de facturas dirigidas a las Administraciones Públicas tiene que
realizarse obligatoriamente en formato electrónico, según su cuantía.
El Gobierno de España implementó el sistema «FacturaE», basado en estructura
estandarizada con salida a fichero XML y firma digital que autentifica legal-mente
al emisor de la factura presentada, pudiéndose enviar directamente por correo electrónico (la factura electrónica firmada y cuantos ficheros adjuntos sean necesarios) a
cualquier administración adherida e identificada internamente en los tags del XML
mediante los códigos DIR3.
En paralelo, la Generalitat de Cataluña creó también el servicio «eFACT» para
dar respuesta igualmente a la normativa, poniendo a disposición de las administraciones catalanas adheridas un buzón electrónico donde los proveedores pudieran dirigir sus facturas y realizar las consultas necesarias. Resulta poco ágil de encontrar
en la web de cada administración para su envío, habiéndose creado, en el intento
de corregir esta limitación, un email genérico hubefact@aoc.cat con el objetivo de
ahorrar la navegación por el site de cada administración en busca del apartado «factura electrónica».
Pero el sistema eFACT no permite como el FacE adjuntar archivos, por lo que
deviene inútil para el envío ágil de facturas, que en último término se han de realizar manualmente desde la web de cada Administración Pública para acceder a la
web del AOC donde ni tan siquiera se cumple con la normativa WAI del W3C en el
ReCAPTCHA de envío.
En la URL del Consorci AOC https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-es-poden-enviar-factures-electroniques-les-administracions-publiques-catalanes/, se especifican tan solo dos proveedores con sus vínculos como soluciones gratuitas de
software para elaborar la factura electrónica y otros tres como soluciones de pago
para su elaboración. Los dos proveedores publicitados como gratuitos no lo son en
realidad (solo versión entry) y los tres proveedores publicitados no son los únicos
que comercializan este servicio, existiendo muchos más proveedores que realizan
esta misma función sin ser publicitados desde la Generalitat, trasladando en ambos
casos una información parcial, sesgada y errónea.
El Gobierno de España, ante la novedad de la implementación de la factura electrónica y el imperativo de cambio de software y procedimientos por parte de los
proveedores que facturan a las Administraciones Públicas, puso a disposición de
los desarrolladores amplia información y herramientas para su redacción o integración en los diversos software utilizados. No es el caso de la Generalitat de Cataluña
que en esta parcela de «ayudar o facilitar» el cambio de proceso se ha limitado a
hacer un vínculo a las webs del Gobierno de España (https://face.gob.es/es), siendo
esta una política acertada, la no duplicación, con sus costes derivados de un servicio
que ya se estaba prestando de manera correcta.
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Pero en esa misma lógica cabe cuestionar la propia necesidad del servicio
«eFAC» del Consorci AOC, existiendo el servicio «FACe» al que todas las administraciones se pueden adherir y así evitar una duplicidad innecesaria, costosa y de
peor calidad.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Solicitar la adhesión de las administraciones catalanas al sistema de facturas
electrónicas desarrollado y proporcionado por el Gobierno de España denominado
FACe y la asignación de códigos DIR3 para cada una de ellas.
2. Eliminar el actual sistema del Consorci AOC eFAC por resultar una herramienta innecesaria, duplicada, de elevados costes y comparativamente de baja calidad.
Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Dimas Gragera Velaz, Javier Rivas Escamilla, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport
de la Generalitat
250-00416/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la
Propuesta de resolución sobre el acceso telefónico a los números de soporte de la
Generalitat de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques
Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Durante la legislatura anterior, se aprobó la Resolució 343/XI del Parlament de
Catalunya, sobre l’eliminació dels números telefònics de tarifació especial 902 en la
comunicació corporativa de la Generalitat con el voto favorable de todos los grupos,
por la que se instaba al Govern a clausurar sus teléfonos con marcación 902 por su
innecesario coste añadido para los ciudadanos.
En la actualidad y a modo de ejemplo en la web del Centre d’Atenció a l’Usuari
del Consorci AOC se encuentra:
Pots contactar amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari a través dels següents
telèfons tot i que et recomanem, per tal d’evitar-te esperes innecessàries, fer servir el
formulari de contacte, mitjançant el botó «obre una petició», que trobaràs a la part
superior dreta d’aquesta mateixa pàgina:
– 900 90 50 90
– 902 90 10 80*
– 93 272 25 01 (trucades des de l’exterior de l’estat)
Los números con prefijo 900 y 902 ambos son virtuales, no geográficos, y en
realidad redireccionan hacia un teléfono provincial, seguramente hacia un prefijo 93
de Barcelona. La diferencia radica en que el 900 es gratuito y el 902 de pago añadido, por lo que, lógicamente, existiendo la primera opción parece inverosímil que
alguien utilice el de pago, pero constatamos que hay gente que lo hace ante la impo3.10.25. Propostes de resolució

39

BOPC 189
2 de novembre de 2018

sibilidad de respuesta en el número con prefijo 900 pero sí en el número con prefijo
902, lo que va en contra del mandato parlamentario aprobado la pasada legislatura.
Por otra parte, la información que acompaña al número 93 272 25 01, que se
anuncia para trucades des de l’exterior de l’estat, es erróneo al tratarse del formato
adecuado para llamar desde el interior de España. Desde el exterior el número correcto a publicitar sería el 34 93 272 25 01, precedido del 34, número de acceso internacional de España (como Estados Unidos tiene el 1 o Francia el 33), único para
todo el país incluida Cataluña.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Retirar de todas las páginas web de la Generalitat la opción de llamada a través de un número telefónico con prefijo 902, tal y como ya se aprobó en la «Resolució 343/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’eliminació dels números telefònics
de tarifació especial 902 en la comunicació corporativa de la Generalitat» de la legislatura anterior.
2. Optimizar los servicios de respuesta a través del teléfono 93 272 25 01 o similares y mejorar el servicio de atención al ciudadano, corrigiendo las informaciones
erróneas que actualmente se acompañan a él.
Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Dimas Gragera Velaz, Javier Rivas Escamilla, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita
250-00417/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 19512 / 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 estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament,
presenta la Proposta de resolució sobre l’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:
Exposició de motius

La guerra al Iemen, en què l’Aràbia Saudita ha tingut un clar rol de lideratge,
dura des de 2015 i ha tingut com a resultat la mort de més de 10.000 persones de les
quals es calcula que més de la meitat eren civils. Aquest enfrontament bèl·lic ha estat el causant directe d’una crisi alimentària que afecta 13 milions de persones i que
ja ha provocat més de 50.000 morts. En aquest sentit Nacions Unides ja ha declarat
que l’Aràbia Saudita «podria haver comès crims de guerra».
El passat dia 2 d’octubre de 2018, Jamal Khashoggi, periodista saudita, va morir
presumptament assassinat a mans de funcionaris saudites al consolat d’aquest país a
Istanbul. El 21 d’octubre de 2018, la República Federal Alemanya va decidir aturar
les exportacions d’armes a l’Aràbia Saudita fins que l’assassinat de Jamal Khashoggi fos esclarit.
L’Estat espanyol, però, no ha pres cap mesura en aquest sentit. Un Estat espanyol que al llarg dels anys ha establert relacions preferents amb el règim saudita,
principalment a través de la família reial espanyola, que n’ha facilitat els contactes
polítics i comercials.
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L’any 2017 l’estat espanyol ha exportat armes per valor de 270,2 milions d’euros al país àrab, i entre 2013 i 2016 va exportar-hi armes per valor de 955 milions
d’euros.
Aquest 2018, el govern espanyol va aprovar la exportació de bombes de precisió
per valor de 400 milions d’euros malgrat tenir ple coneixement de les violacions
dels Drets Humans dutes a terme durant la campanya del Iemen.
Segons la llei 53/2007, capítol II article 6, totes les exportacions d’armes a països tercers requereixen del permís del govern de l’Estat, que té capacitat per aturar
en qualsevol moment les operacions en curs. Prerrogativa que l’estat no ha fet servir
cap govern en relació a l’Aràbia Saudita.
Amb aquestes accions, l’Estat espanyol ha incomplert el Tractat de la ONU sobre
el Comerç d’Armes, de 2014, en el seu article 6.3 que prohibeix la venda d’armes
que es puguin fer servir contra civils.
El 4 d’octubre el Parlament Europeu reunit a Estrasburg es pronuncià explícitament en contra de la venda d’armes a l’Aràbia Saudita i a d’altres contendents que
intervenen ala guerra del Iemen: «instem a tots els Estats membres de la Unió a que
s’abstinguin de vendre armes i qualsevol equipament militar a l’Aràbia Saudita, als
Emirats Àrabs Units i a qualsevol membre de la coalició internacional, així com al
govern del Iemen i a la resta de parts d’aquest conflicte.»
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

Per la qual cosa el Parlament de Catalunya manifesta:
1. La seva total oposició a l’exportació d’armament militar o de material denominat de defensa a països que violin els Drets Humans o cometin o facilitin una violació greu del Dret Internacional.
2. El rebuig a les exportacions d’armament militar o de material denominat de
defensa a l’Aràbia Saudita, como és el cas de les 400 bombes de precisió que l’Estat
espanyol té previst de lliurar a curt termini, i que en suspengui la venda de manera
definitiva fent valer allò acordat en la Proposició no de llei aprovada en la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats el passat 21 de febrer de 2018 relativa a la
no exportació de material de defensa a països on es violen els drets humans i el dret
internacional.
3. El seu compromís amb la cultura de la pau, els Drets Humans i els principis
que guien la resolució pacífica de conflictes, també en el cas del Iemen.
4. Finalment, condemna l’assassinat del ciutadà saudita Jamal Khashoggi i s’afegeix a les veus d’arreu del món que reclamen una investigació independent per aclarir la seva mort i poder jutjar els autors materials i intel·lectuals de la seva mort.
Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: Albert Batet i Canadell, juntament amb vint-i-sis altres diputats del
GP JxCat (reg. 19513).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 30.10.2018.
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Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de
Badalona
250-00418/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 19567 / 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 estableixen els articles 167 i 168 del Reglament
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran
Sol·llefià de Badalona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut,
amb el text següent:
Exposició de motius

El CAP Gran Sol·llefià (ABS-7A) està situat en uns dels barris de Badalona amb
l’índex de densitat demogràfica més elevat. Va entrar en funcionament al mes de juliol de 2014 i dona servei a prop de 20 000 persones del barri de Llefià de Badalona.
La construcció de l’equipament sanitari va suposar una inversió de 7.891.676 euros, finançada a través d’un conveni plurianual amb l’Ajuntament de Badalona. Per
fer possible l’obertura del centre, l’Ajuntament de Badalona va haver d’avançar una
part del pressupost destinat a mobiliari per fer possible la seva entrada en funcionament.
El centre presta atenció de medicina de família, infermeria, pediatria, treball social, activitats preventives (vacunacions, educació sanitària i consells de salut), atenció i seguiment de les malalties agudes i cròniques, atenció i seguiment de la salut
dels infants, atenció domiciliària, atenció odontològica, atenció a la salut sexual i
reproductiva, activitats adreçades a la comunitat, atenció a la salut mental d’adults,
atenció especialitzada de cirurgia general, digestiva, dermatologia i al·lergologia, i
tots els tràmits i les gestions derivats de l’assistència.
La densitat demogràfica i la falta de recursos existents al CAP Gran Sol·llefià han
provocat un col·lapse d’atenció que té com a conseqüència més directa i immediata
una llista d’espera massa llarga de cara als veïns i veïnes del barri. Com a exemple, el temps d’espera per una visita de medicina de família es d’aproximadament
20 dies.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Augmentar el número de professionals sanitaris al CAP Gran Sol·llefià i escurçar les llistes d’espera de forma immediata.
2. Garantir la cobertura de les baixes i/o permisos dels professionals sanitaris
amb caràcter prioritari i urgent.
3. Informar al Parlament de les mesures posades en funcionament en el termini
de 2 mesos.
Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Proposta de resolució sobre el tracte de favor a polítics presos en
centres penitenciaris de Catalunya
250-00419/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 19568 / 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 estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre el tracte de favor a polítics en
centres penitenciaris a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de Justícia, amb el text següent:
Exposició de motius

En la sessió de la Comissió de Justícia del dia 11 de juliol passat, el Partit Popular va preguntar al Govern per via de la consellera de Justícia si els polítics a presons catalanes rebrien el mateix tracte que la resta de reclusos. La consellera no va
respondre a la pregunta.
De la mateixa manera, el 27 de setembre, el director general de Serveis Penitenciaris va negar tracte de favor als polítics interns sota la seva custòdia.
El dia 22 d’octubre vam saber a través dels mitjans de comunicació que el senyor
Junqueras disposa d’una sala per a poder treballar i rebre a personalitats al marge de
les disposicions i pràctiques dels centres penitenciaris catalans.
També vam saber el darrer agost que el senyor Junqueras rebia visites sota la figura de personalitat però que no havia raons per considerar-les com a tals.
La responsabilitat del Govern queda clara i passa per la gestió dels serveis penitenciaris de forma justa i igualitària sense distincions i segons els reglaments i
disposicions. En aquest cas el tracte de favor és manifest i agreujant doncs, a més a
més, hem sabut que rep nombroses visites sota el pretext de tractar-se de personalitats. Algunes d’aquestes persones que el visiten sota aquest títol no sembla que ho
siguin.
Aquesta situació no seria possible sense ordres i consentiments directes del responsable de Serveis Penitenciaris, senyor Amand Calderó i Montfort, i la consellera
de justícia.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, pel tracte de favor dispensat a polítics interns en centres penitenciaris a Catalunya:
1. Reprova a la consellera de Justícia, Ester Capella i Farré.
2. Insta el Govern de la Generalitat a cessar al director general de Serveis Penitenciaris, senyor Amand Calderó i Montfort.
Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i
personals del jutjat de Barcelona que coneix dels plets de clàusules
abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00421/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Manuel
Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el incremento de medios materiales y personales de la administración de justicia de la Generalitat a favor del juzgado
de Barcelona de refuerzo en materia de pleitos de cláusulas abusivas en préstamos
y créditos hipotecarios, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con
el siguiente texto:
Exposición de motivos

Desde el 1 de junio de 2017 se centralizaron en un único Juzgado provincial de
Barcelona el conocimiento de los litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias (cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de
formalización hipotecaria o hipotecas multidivisa), con la entrada en vigor el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona fue el encargado de tramitar todas las demandas sobre estas
materias que se presentaban en toda la provincia de Barcelona.
Según los datos facilitados por el Consell de l’Advocacia Catalana, entre los meses de junio a diciembre de 2017 se tramitaron en el Juzgado de Primera Instancia
número 50 de Barcelona un total de 14.061 demandas. Durante el primer semestre
de 2018 esta cifra ha ido en aumento y la situación es de absoluto colapso, se calculan un total de 2.000 demandas nuevas durante el mes de septiembre de 2018 y un
total de 27.000 demandas –14.000 en 2017 y 13.000 de enero a septiembre de 2018–.
El Juez titular comunicó durante la última semana de septiembre de 2018 que no
señalará más juicios, de acuerdo con el artículo 182.2 y 4 de la Ley Enjuiciamiento
Civil, según recoge en un acuerdo organizativo que decía literalmente:
«No señalar más allá de un año vista [...] a la espera de que se afronten medidas
de refuerzo para este Juzgado».
Asimismo, según denuncia el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, la situación actual que padece el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona
es de absoluto colapso y es insostenible, ante la necesidad de que los medios sean
proporcionales al número de demandas que hoy se tienen que resolver sino que,
además, la organización de los medios sea la adecuada para asuntos que están siendo estimados en un 98,3% a favor de los consumidores. Y además, según datos del
Consejo General del Poder Judicial, la tasa de resolución de los asuntos en Barcelona desde el segundo trimestre del 2017 hasta el primer trimestre del 2018 es del
6’6%, una de las más bajas de España.
También se destaca la necesidad de una coordinación en materia de justicia, de
medios y de organización para salvaguardar los derechos de los consumidores ya
que, a fecha de hoy, sólo dispone de dos Letrados de la Administración de Justicia,
cinco funcionarios, un auxiliar y un gestor que deben hacer frente a más de 27.000
demandas judiciales en tramitación. En este sentido, cabe recordar que es responsabilidad del Gobierno de la Generalitat de Cataluña la gestión de los medios personales y de los recursos materiales y económicos de la Administración de Cataluña
y que este tipo de pleitos masivos pero de contenido muy estándar requieren de una
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especial dedicación, esfuerzo e implicación por parte del personal al servicio de la
oficina.
A modo de ejemplo, una demanda interpuesta el 4 de octubre de 2017 se reparte
con número de procedimiento y sección en marzo de 2018 y, a fecha de hoy, aún no
ha sido admitida a trámite, sin que aún le haya sido notificada a la entidad bancaria.
La previsión para el juicio será a partir de 2020 y a fecha de hoy se han suspendido
los señalamientos.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Establecer un plan calendarizado de medidas de refuerzo para desencallar la
tramitación de los asuntos en 15 días desde la aprobación de la presente y hacerlas
efectivas en el plazo de 2 meses, a través de la cobertura adecuada y urgente de personal funcionario e interino en las distintas áreas laborales del Juzgado de Primera
Instancia número 50 de Barcelona cuya competencia sea de la Generalitat – funcionarios, auxiliares y gestores suficientes para desbloquear la actual situación de saturación–, y con la finalidad de restituir la normal tramitación de los asuntos y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes litigantes, y se dé cuenta
de ello en sede parlamentaria.
2. Aumentar el número de personal y los recursos materiales y económicos de la
Administración de Justicia de Cataluña, con la finalidad de evitar un mayor colapso
del Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona.
3. Destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el presente ejercicio
2018 y para los sucesivos mientras la situación de colapso persista.
Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois,
diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’extensió dels contractes del Programa
Beatriu de Pinós
250-00422/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 19692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
l’extensió dels contractes del programa Beatriu de Pinós per a investigadors i investigadores, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

El programa de contractes per a investigadors i investigadores Beatriu de Pinós
té l’objectiu d’impulsar el retorn del talent d’aquells catalans i catalanes que van
abandonar el nostre país per la falta d’oportunitats en l’àmbit de la recerca. A través
d’una rigorosa selecció mitjançant tribunals internacionals, s’oferia als investigadors
i investigadores escollits un contracte de dos anys, prorrogable un any més, tal i com
estableix la convocatòria aprovada pel Govern.
Abans del 2016 oferia dos anys de contracte postdoctoral, no obstant, a partir de
la convocatòria del 2016 es va incloure la possibilitat d’estendre el contracte un any
Fascicle segon
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més, un format conegut com «2+1», considerat per la comunitat científica com un
format molt atractiu ja que la majoria de la producció científica publicable es concentra entre el segon i el tercer any.
A principis del mes d’octubre, 60 d’aquests investigadors i investigadores que
s’havien acollit a la convocatòria de 2016 van rebre un correu electrònic de la Generalitat en que se’ls comunicava que els seus contractes no es renovarien un any
més, com estava previst, adduint a la manca de disponibilitat pressupostària degut a
la pròrroga dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. No obstant, els afectats reclamen que amb una petita assignació pressupostària, a l’entorn dels 2 milions
d’euros, es podria realitzar aquesta extensió.
A més, degut a aquesta decisió, alguns investigadors i investigadores que havien
aconseguit una beca Beatriu de Pinós, han desistit de la mateixa durant el primer
any. Per tant, és possible que el fet de mantenir durant només 2 anys aquesta beca
no generi atracció entre els investigadors i investigadores que són a l’estranger i que
voldrien retornar a Catalunya.
Aquesta decisió té nombroses conseqüències a nivell acadèmic, professional i
personal per a aquells investigadors i investigadores que van fer una important renúncia als països estrangers on es trobaven per retornar a Catalunya i contribuir en
la comunitat científica del nostre país.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Dotar econòmicament el programa Beatriu de Pinós amb l’assignació pressupostària corresponent per tal que els investigadors i investigadores que estan en
compliment del 1r o 2n any puguin realitzar un 3r any de pròrroga.
2. Redefinir les beques Beatriu de Pinós per tal que tinguin d’inici una durada
de 3 anys, i així facilitar el desenvolupament dels treballs dels investigadors i investigadores d’una manera més estable.
Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a la gent gran
a Vallirana
250-00423/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 19792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les
activitats gratuïtes als casals de la gent gran de Vallirana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

El dia 2 de gener de 2018, la Direcció General del Famílies va retirar dels casals de la gent gran a Catalunya totes les activitats gratuïtes que s’oferien l’any 2017.
Aquestes activitats que s’han deixat de fer o que han passat a ser de pagament fomenten l’envelliment actiu, les capacitats físiques i cognitives de la gent gran i la
seva socialització.
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Aquestes activitats estaven regulades mitjançant un concurs públic que va finalitzar el 31 de desembre de 2017. La Direcció General de Famílies no va preveure
la finalització d’aquest contracte amb anterioritat, fet que ha provocat la desaparició
de les activitats de tots els casals de Catalunya.
Els usuaris i usuàries de Vallirana es van assabentar de la retirada d’aquestes activitats a principis del mes de març. A més, l’Ajuntament de Vallirana no ha rebut
cap comunicació formal en aquest sentit per part de la Generalitat.
La manca de previsió de la Generalitat de Catalunya ha provocat un buit en les
activitats que s’ofereixen des dels casals de la gent gran i han derivat els usuaris
a activitats de pagament que abans eren gratuïtes.
L’Ajuntament de Vallirana va mantenir diferents reunions amb el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies i la Generalitat no els hi va donar cap alternativa. Davant la manca d’alternatives, el consistori va decidir assumir directament
el cost dels 17 tallers que es realitzaven a la ciutat. El cost dels tallers per el primer trimestre del 2018 ha estat d’uns 5.000 euros, que han sortit del pressupost de
l’Ajuntament.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a obrir una línia
d’ajuts econòmics per cobrir les despeses dels tallers destinats a la gent gran que ha
hagut d’assumir l’Ajuntament de Vallirana l’any 2018.
Palau del Parlament, 25 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport
públic a Vallirana
250-00424/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 19793 / 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 estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
la millora del transport públic a Vallirana, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

El transport públic és un dret fonamental per garantir la mobilitat del veïns i
veïnes dels municipis de Catalunya, que en moltes ocasions no troba el finançament
necessari per part de l’administraci per garantir un servei digne.
En el cas del municipi de Vallirana, la manca de finançament del transport urbà
per part del govern de la Generalitat i la raonable demanda dels ciutadans i ciutadanes de Vallirana de tenir un servei de qualitat, fa que el govern municipal es vegi
obligat a fer esforços tècnics i econòmics per prestar un servei del tot necessari sense cap recolzament d’altres administracions.
L’orografia del poble fa més necessari encara un servei eficaç i de qualitat que
arribi a tots els veïns i veïnes per cobrir totes aquelles necessitats bàsiques de mobilitat i transport com són els trasllats a escoles, visites mèdiques, serveis públics,

3.10.25. Propostes de resolució

47

BOPC 189
2 de novembre de 2018

serveis administratius, o oci, a la vegada que es contribueix a reduir les emissions
de contaminació i preservar el medi ambient.
Vallirana compta amb un total de 22 barris i 110 km de carrers i una extensió
total de territori de quasi 24 km², fet que reafirma la necessitat de reforçar el servei
intern de transport públic. El Vallibús, amb un total de 6 línies que arriben en diferents horaris i freqüència a tots els barris de Vallirana, suposa una inversió molt
gran que anualment assumeix l’Ajuntament per poder donar assistència a tots els
valliranencs.
Properament es signarà un conveni que optimitzarà el servei del Vallibús en recorreguts, horaris i freqüències i ampliant el servei els dissabtes i amb un nou servei
sota demanda. No obstant, Vallirana no forma part de l’AMB i la xarxa de transport
públic està limitada al bus urbà i al bus interurbà. A més, les línies del servei d’autobusos interurbans actuals connecten únicament amb els pobles de la zona central del
Baix Llobregat i Barcelona, no acabant de donar un servei bàsic i indispensable sobretot perquè la gran majoria d’usuaris de Vallirana el fan servir diàriament per acudir als llocs de treball, universitats, especialistes mèdics, enllaç amb els Ferrocarrils
de la Generalitat, etc. Fent, en moltes ocasions, que hagin de dedicar moltes hores
a la setmana en connexions i transbordaments per poder arribar als llocs desitjats.
El 2018 serà el primer any que s’aplicaran episodis d’alta contaminació i, per
tant, restriccions en la circulació de vehicles contaminants. De la mateixa manera
s’han aprovat diferents mesures complementàries per incentivar el transport públic:
un 10% més de transport públic, carrils bus provisionals a la B-23 i Gran Via, o els
dos nous títols: T-aire i T-verd.
El 2016 es va posar en funcionament el bus exprés, que soluciona els desplaçaments cap a la Diagonal de Barcelona, però calen noves línies de bus exprés cap a la
zona del front litoral de Barcelona i una millor interconnexió cap a les zones industrials i de serveis de la comarca.
L’Ajuntament obrirà una línia d’ajuts econòmics per al transport públic dels estudiants del municipi per ajudar-los en les seves despeses de mobilitat, i atindrà la proposta dels Sindicats de fer un Pla de Mobilitat del Polígon Industrial de Vallirana.
Malgrat tots aquests esforços, Vallirana necessita millorar les condicions del
transport intern (Vallibús) i crear noves línies interurbanes que facilitin la connexió amb diferents comarques (Baix Llobregat, Vallès i Penedès) i amb Barcelona
capital, donant prioritat als enllaços a les principals zones industrials, universitats i
centres mèdics.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Proveïr els recursos econòmics necessaris per a finançar el servei de transport
públic urbà a Vallirana, degut a la seva indispensabilitat per la dispersió territorial
del municipi.
2. Donar suport a l’ampliació i millora de les línies existents de transport interurbà tant en freqüència com en recorregut.
3. Donar suport a la creació de noves línies de bus exprés cap a la zona del front
litoral de Barcelona, universitats, Tram Besos i millor interconnexió cap a les zones
industrials i de serveis de la comarca.
4. Donar suport a la creació de dues noves línies que connectin per una part
Vallirana amb Vilafranca del Penedès i Vallirana amb Barberà del Vallès, que permeti així la connexió entre les comarques Baix Llobregat - Alt Penedès i Baix Llobregat - Vallès Occidental, amb els guanys i beneficis que comportaria a tots aquells
pobles que abasteixi el recorregut.
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5. Donar suport a la construcció d’un HUB a la zona nord i sud de Barcelona
amb suficients places d’aparcament perquè totes aquelles persones afectades per la
nova normativa de restriccions de vehicles contaminants puguin fer ús de les alternatives en transport públic amb les consegüents llançadores que connectin amb les
principals zones industrials i de serveis.
6. Proveïr els recursos econòmics necessaris per desenvolupar el Pla de mobilitat
del Polígon Industrial proposat pels sindicats.
Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’operació de l’Estat per a desestabilitzar
l’economia catalana
250-00425/12
PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT
Reg. 19802 i 19908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet
i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’operació d’Estat per desestabilitzar l’economia catalana,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb
el text següent:
Exposició de motius

El repte més gran que ha afrontat l’economia Catalana les últimes dècades es la
recuperació de la gran recessió que va començar el 2008. La Societat i Economia
Catalanes han fet un esforç ingent per a sortir de la crisis amb un model econòmic
més equilibrat i productiu del que van entrar. Una economia més oberta a l’exterior,
mentre que durant el període previ a la crisi el saldo comercial de Catalunya (amb
l’estranger i amb la resta de l’estat) es va reduir fins a un 3,2% del PIB (-4,6% amb
l’estranger) el 2017 va ser d’un 12,2% del PIB (6,5% amb l’estranger), donant múscul a un sector exterior que mira cap al futur i que ha vist com les exportacions de
béns amb alt contingut tecnològic guanyen quota, representant un 10,7% del total
d’exportacions el 2017.
En resum, les nostres empreses exporten més que mai, però també reben més
inversió estrangera que mai. Els darrers anys Catalunya ha rebut els volums d’Inversió Estrangera Directa més importants de la història, superant records tant el 2015,
com el 2016. Atraient empreses com Maerks Group en l’àmbit logístic, AstraZeneca
en l’àmbit sanitari, o Vente Privée i Amazon en l’àmbit del comerç electrònic. El
FDI Markets del Financial Times, ha situat a Catalunya com a millor regió per invertir al sud d’Europa el 2018 i 2019, tenint en compte cinc criteris: potencial econòmic, capital humà/estil de vida, rendibilitat, connectivitat i clima de negocis.
Aquest esforç de la nostra economia, s’ha vist acompanyat de la feina de la Generalitat, amb una bona gestió econòmica que va permetre retallar 5.000 M€ menys
de dèficit i augmentar en 1.355 M€ la despesa social en els pressupostos de 2017.
I que ha enfortit les eines a la seva disposició per dinamitzar l’economia catalana: la
consolidació de l’ICF com un actor clau en la promoció econòmica, i l’aposta per estratègies d’impuls a la re-industrialització, com el RIS3CAT. L’ICF ha fet una feina
ingent finançant projectes empresarials vinculats a l’emprenedoria, la innovació, la
internacionalització i la creació d’ocupació. Només el 2017, ha facilitat l’accés al fi3.10.25. Propostes de resolució
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nançament a 1,200 empreses, el 96% de les quals eren PIMES i emprenedors. També ha estat un èxit el RIS3CAT, el Pla d’Acció de l’estratègia de recerca i innovació
per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, que ha permès vehicular 406 milions
d’euros el programa FEDER de Catalunya 2014-2020 al teixit productiu català.
Els Governs de Mariano Rajoy han torpedinat activament la feina de la Generalitat per a tal de garantir una recuperació econòmica que repercuteixi en tots els
ciutadans. Des de l’estratègia d’asfíxia fiscal recorrent sistemàticament i provocant
la suspensió automàtica de noves figures impositives per part de la Generalitat, només els impostos suspesos l’anterior legislatura suposarien un permetrien recaptar
fins 80 M€ l’any, fins a la deslleialtat institucional que ha impedit el pagament de
7.606,9 milions provinents de la disposició addicional tercera de l’Estatut, l’Infrafinançament de la llei de la dependència i dels mossos, i la compensació de diversos
canvis normatius, entre d’altres.
El clímax d’aquesta estratègia de sabotatge sistemàtic de l’economia catalana el
trobem el passat Octubre de 2017 quan el 0.58 del teixit empresarial català es va
veure obligades a traslladar la seva seu social, en gran part fruit de la campanya
de catastrofisme econòmic respecte les conseqüències del referèndum de l’1 d’Octubre i pressions polítiques promogudes pel Govern Espanyol. Una estratègia que
no te cap altre sentit que torpedinar la bona marxa de l’Economia Catalana, que va
arribar a l’1 d’Octubre amb un creixement del 2,3% el 2017, amb una augment net
de 32.416 empreses actives entre 2014 i 2017, que suposa un augment del 5,6% per
sobre del 5,2% del Conjunt de l’Estat. I amb una feina ingent en captació d’empreses i projectes estrangers. Segons dades d’Acció, la Generalitat ha atret 70 projectes
d’inversió estrangera el 2017, que van suposar 70 projectes d’inversió, la xifra més
elevada de la sèrie històrica que va suposar la creació i manteniment de 4.599 llocs
de treball. El 2017 l’atur català es reduïa a un ritme més ràpid que a l’Estat Espanyol: mentre a l’Estat la taxa d’atur era del 17,2% a Catalunya era del 13,4%, que es
va traduir en una xifra record de contractació el 2017, arribant als 3.187.159 contractes de Treball. Una economia a tot vent i internacionalitzada amb un superàvit amb
l’estranger –de 6,5% del PIB– que es superior que el que hi ha amb la resta de l’Estat (5,7% del PIB). Catalunya te el 4t superàvit comercial més elevat entre els països
de la UE només per darrere de Luxemburg, Irlanda, i de Malta; per davant de potencies exportadores com Holanda o Alemanya. Un sector exterior, que també esta
sectorialment molt diversificat amb increments destacables en les exportacions de
productes energètics, manufactures de consum i semi-manufactures no químiques.
Aquesta situació econòmica desmuntava el relat catastrofista del Govern de l’Estat sobre l’economia catalana i, davant de la qual, no va tenir més remei que organitzar una campanya de desestabilització econòmica per a castigar a Catalunya. Una
campanya que, tal com hem conegut recentment, es va basar en tres fases. En primer
lloc la retirada massiva de dipòsits d’organismes i agencies estatals de les principals
institucions financeres catalanes, sota la direcció del llavors ministre d’Economia,
Luís de Guindos. En segon lloc, la pressió per a forçar aquestes entitats financeres a
traslladar la seva seu social fora de Catalunya, combinant pressions polítiques amb
una campanya agressiva de captació comercial dels comptes que havien fugit seguint
les agencies de govern, i finalment modificant la legislació per a facilitar el canvi
de seu socials. En tercer lloc, l’extensió d’aquesta fase a la resta de l’economia, amb
l’objectiu d’aconseguir una fugida de multinacionals per el qual es va arribar a mobilitzar el Cap de l’Estat exercint pressió directa sobre diverses companyies. Malgrat
aquestes pressions només 20 de les 100 empreses amb la facturació més elevada a
Catalunya van canviar la Seu Social, en la seva majoria empreses de l’índex IBEX-35
els membres del qual tots van decidir inscriure la seva seu social fora de Catalunya.
Una campanya que, en el seu conjunt, consisteix d’actuacions deslleials, impropies d’una democracia avançada i contraries a l’interès general de tots els ciutadans
de Catalunya i de l’Estat.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Condemna la campanya per a desestabilitzar l’economia catalana per part del
Govern de l’Estat, durant el passat Octubre de 2017. Així com la instrumentalització
dels dipòsits bancaris de l’Estat per crear inestabilitats i les pressions a Empreses i
organitzacions econòmiques per a traslladar la seu social.
2. Denuncia el greu perill per a l’estabilitat econòmica i financera de Catalunya, i
per extensió de l’Estat Espanyol i la zona Euro, que van suposar les accions del Govern de l’Estat. Malgrat que finalment només va aconseguir condicionar la decisió
sobre el canvi de seu social d’una petita part de la base empresarial de Catalunya,
les actuacions del Govern Espanyol, especialment la seva estratègia de retirada de
dipòsits, podrien haver tingut conseqüències molt més greus, amb el potencial de
desencadenar un pànic bancari que fes trontollar la liquiditat de les majors entitats
financeres del país.
3. Reprova
a. la participació del Rei Espanyol, Felip VI, en la campanya coordinada de pressions polítiques a entitats econòmiques.
b. les actuacions liderades i emparades pel llavors Ministre d’Economia i actual Vicepresident del BCE, Luís de Guindos, organitzant una retirada concertada
de dipòsits de diverses agencies estatals, com ara Renfe, ADIF, Ports de l’Estat, i
RTVE entre d’altres, per a tal de desencadenar una fuga de Capitals que forcés a les
principals institucions bancaries a canviar la seu social fora de Catalunya. Una actuació incompatible amb la missió del Banc Central Europeu de garantir la seguretat
i solidesa del sistema bancari de la Unió Europea.
4. Insta als Partits Polítics Presents en aquesta Cambra a utilitzar la seva representació a les Corts Espanyoles, en cas de que la tinguin, per a tal d’exigir al Govern
Espanyol una explicació clara, detallada i transparent sobre l’operació d’Estat per
desestabilitzar l’economia catalana donant suport a la proposta de Creació d’una Comissió d’Investigació sobre la implicació del Govern de l’Estat en la fuga de dipòsits
de Catalunya com a conseqüència del referèndum de l’1 d’Octubre de 2017
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC; Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Proposta de resolució sobre l’obertura del nou consultori mèdic de la
Canonja
250-00426/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 19806 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles
Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’obertura del
nou consultori mèdic de La Canonja, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
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Exposició de motius

El mes de novembre de 2016 la Generalitat de Catalunya va anunciar l’inici de
les obres del nou consultori mèdic de la Canonja. L’any 2010 l’Ajuntament de la Canonja va donar els terrenys a la Generalitat de Catalunya i van signar un conveni
amb la consellera de Salut per a la construcció del nou consultori mèdic.
Les obres del nou consultori mèdic de la Canonja es van finalitzar fa mesos i
l’equipament continua tancat a l’espera que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català de la Salut, el doti pressupostàriament
i l’equipi tal com preveia.
L’Ajuntament de la Canonja ha ofert al Departament de Salut avançar els recursos econòmics necessaris que permetin obrir aquest servei, però la Generalitat ha
refusat aquesta oferta de l’Ajuntament.
La cronificació d’aquesta situació, agreujada per la retallada de mitjans humans
que any rere any pateix l’actual consultori durant l’estiu, que comporta el tancament
per les tardes i el trasllat del servei de pediatria a Bonavista, suposa una greu afectació pels veïns del municipi, els quals no tenen el dret a gaudir d’una sanitat pública
i de qualitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar un calendari perquè l’obertura del nou consultori mèdic de la Canonja es porti a terme abans
del primer trimestre de 2019.
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la
bretxa salarial
250-00427/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per combatre la bretxa salarial a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

Una de les conseqüències més perjudicials de la crisi econòmica és l’enorme
bretxa salarial que existeix a Catalunya, i al conjunt d’Espanya, entre homes i dones.
La bretxa salarial, resultat de les desigualtats que pateixen les dones en el mercat de
treball, segons les dades de l’informe de Comissions Obreres titulat «Les condicions
de vida i treball de les dones», de març de 2018, es situa actualment en el 24%; és
a dir, que el salari mitjà anual de les dones és un 24% inferior al que cobren els homes per la mateixa feina. A més, aquesta bretxa augmenta a mesura que augmenta
la franja d’edat. L’impuls dels salaris i la millora de la protecció social, a més, contribuiria a garantir la sostenibilitat de les pensions.
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En aquesta situació tan delicada, el Govern de la Generalitat ha de començar a
actuar amb contundència i especial dedicació per tal d’abordar l’arrel d’aquesta problemàtica, que aprofundeix la desigualtat estructural entre gèneres. La Generalitat
té al seu abast molts mecanismes per lluitar i controlar el compliment de la igualtat
efectiva entre homes i dones en l’àmbit laboral.
El desenvolupament de polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere
poden incidir en la disminució de la bretxa salarial. L’impuls d’aquestes polítiques
actives d’ocupació també haurien d’anar amb concordança amb mesures legislatives
i executives específiques contra la bretxa salarial.
En el dit informe, el sindicat proposa la creació d’un sistema integral a Catalunya, on s’integrin el serveis locals i comarcals de protecció i seguiment a les dones
que pateixen violència de gènere, encara que no presentin denúncia. Aquesta proposta suposaria un augment de protecció per a les dones, precisament aquest any on
les xifres de violència masclista han augmentat de forma alarmant.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Incrementar els recursos tècnics i humans de la Inspecció de Treball per millorar el control i compliment de les lleis d’igualtat de gènere en l’àmbit laboral.
2) Dotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en polítiques
de gènere que pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals.
3) Fomentar la identificació dels conceptes retributius per a cadascun dels llocs
de treball per evitar que hi hagi qualsevol tipus de discriminació de gènere.
4) Que es desenvolupin polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere per a incidir en la qualitat de l’ocupació i en la disminució de la bretxa salarial.
5) Crear un sistema integral a Catalunya, fent xarxa amb els recursos i serveis
locals i comarcals, de protecció i seguiment a les dones que pateixen violència masclista per part de parelles o ex parelles, encara que no cursin denúncies.
6) Crear un pla de foment per a totes les empreses per tal que disposin de protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual en l’entorn laboral.
Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una estratègia
autonòmica sobre l’Alzheimer i el suport a un pla nacional sobre
aquesta malaltia
250-00428/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la
implementación de una estrategia autonómica sobre Alzheimer y apoyo específico
de un Plan Nacional, para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El pasado 21 de septiembre fue el Día Mundial del Alzheimer. El objetivo de la
declaración de este día por parte de la Organización Mundial de la Salud es dar a
3.10.25. Propostes de resolució
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conocer la enfermedad y sus consecuencias socio-sanitarias, así como pedir apoyo
y solidaridad a la ciudadanía. La enfermedad de Alzheimer representa uno de los
problemas más importantes de salud del siglo xxi y se estima que a nivel mundial
se podría alcanzar el año 2050 la cifra de 45 millones de personas afectadas por
esta enfermedad. En Cataluña, según datos de la Generalitat, la enfermedad afecta
a 86.000 personas y constituye la forma más frecuente de demencia entre personas
mayores.
Es fundamental aumentar la sensibilización y visualización de la enfermedad,
con el objetivo de que la sociedad sea consciente de los cambios a los que se enfrentan tanto las personas afectadas por la enfermedad como sus familia-res.
De igual manera, es muy pertinente una acción global coordinada por parte de
las administraciones públicas para facilitar la calidad de vida de los enfermos, cuidadores y familiares, y como éstos gestionan el desarrollo de la enferme-dad.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) Impulsar una estrategia conjunta para los próximos años para abordar el tratamiento y la atención del Alzheimer en Cataluña desde los Departamentos de Salud
y Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, en colaboración con sindicatos, Colegio de
Médicos, Colegio de Educadores Sociales, Colegio de Trabajadores Sociales, el tercer sector social y entes locales.
2) Dar apoyo al Plan Nacional contra el Alzheimer, impulsado por el Gobierno
de España, que abordará la atención de las personas con Alzheimer en toda España,
y corregirá las desigualdades territoriales existentes en la atención de las personas
con Alzheimer en la actualidad.
Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la implantació eficient del Pla de
garantia juvenil
250-00429/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la
implementación eficiente del Plan de Garantía Juvenil, para que sea sustanciada ante
la Comissió de Polítiques de Joventut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La cronificación del desempleo es efecto de la estructura de nuestro mercado
laboral. Su falta de dinamismo y capacidad de adaptación a situaciones de crisis,
como la que hemos vivido en los últimos años, nos ha conducido no solo a la precariedad laboral, sino a expulsar o mantener al margen del mismo a un porcentaje elevado de ciudadanos y ciudadanas, conduciéndonos a tener que aceptar que nuestra
sociedad conviva con una cronificación del desempleo que no existe en otros países
de la Unión Europea.
Esta realidad afecta especialmente a las personas que están en situación de desempleo menores de 25 años, confirmando la rigidez de un mercado laboral que pone
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trabas a los jóvenes para entrar en el mismo que, cuando consiguen hacerlo, entran
en situación de precariedad laboral.
Por otro lado, a pesar de las cifras de desempleo juvenil, el Govern no hizo uso
de la totalidad del primer tramo del Plan de Garantía Juvenil en 2017. La implementación de forma eficiente de dicho Plan es fundamental para conseguir dinamizar el
mercado laboral en la franja de edad de los jóvenes.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1) Implementar de manera más eficiente el Plan de Garantía Juvenil, en coordinación con el Gobierno de España, a través de un plan de aplicación que detalle las
actuaciones y determine objetivos cuantificables y revisables, y donde se desglosen
metodologías de intervención, indicadores de evaluación, cronograma y dotación
presupuestaria.
2) Garantizar la correcta coordinación y colaboración con el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) en los diferentes servicios de empleo autonómicos y locales,
así como con todas las entidades y administraciones implicadas en la planificación,
ejecución y justificación de la garantía juvenil.
Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la implantació de la T-Mobilitat
250-00430/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 19864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, presidenta, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la
implantació de la T-Mobilitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de
Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

Recentment l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat provisionalment la
modificació de l’Ordenança Reguladora del tribut metropolità amb el propòsit de
fer-lo efectiu en els 18 municipis que pertanyen a la corona 2 del sistema tarifari
integrat.
Aquesta modificació respon entre d’altres motivacions a la voluntat per part de
l’AMB d’integrar aquests 18 municipis en la corona 1, restant pendent l’acord amb
l’Autoritat Metropolitana del Transport, òrgan competent en la zonificació i en el
sistema tarifari integrat del transport públic de Catalunya.
La integració d’aquests municipis a 1 de gener de 2019 posarà de nou en evidència la disfunció en el sistema actual de corones que penalitza a ciutadania resident a
determinats municipis que des d’un criteri de temps i distància de recorregut genera
encara més greuge.
Són molts els municipis que de manera reiterada han exigit la redefinició de les
zones en considerar que l’assignació a la zona no ha estat definida en base a criteris
de mobilitat i sostenibilitat del sistema.
Els municipis que no formen part de l’AMB estan adherits a la AMTU (Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà), que treballa entre altres coses
3.10.25. Propostes de resolució
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per assolir un finançament estable pels municipis associats per tal de que puguin fer
front a la millora i manteniment dels transports públics.
L’anomenada T-Mobilitat ha de venir a resoldre aquest problema derivat de la
zonificació, a priori amb un nova ordenació superadora de l’actual sistema que permetrà una definició més ajustada i lògica que l’actual, amb un mètode basat en el
post-pagament per distància recorreguda i temps.
El projecte de la T-mobilitat, adjudicat el darrer trimestre del 2014, ha patit diversos aplaçaments per la seva posada en funcionament, el darrer a finals de 2018,
amb un nou horitzó previst pel 2021.
L’empresa adjudicatària de la implantació del sistema (SocMobilitat) constituïda
per Indra, CaixaBank, Fujitsu i Moventia està incomplint els terminis i ja ha estat
objecte de dues sancions per part de l’ATM a causa dels retards en el calendari: de
99.231 euros per incompliment de les obligacions derivades de la manca d’inversió
que ha provocat un endarreriment en l’execució del projecte i de 20.000 euros per
incompliment de determinades directrius del responsable del contracte del projecte
T-Mobilitat.
És palesa i manifesta la incapacitat de fer complir els calendaris previstos pel
desplegament de la T-Mobilitat, d’altra banda anunciada reiteradament i postergada
tantes altres.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya acorda:
1. Exigir al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant l’any
2019 amb el benentès que aquesta es farà efectiva amb un nou sistema tarifari i de
pagament que deixi enrere l’actual basat en zones, que a totes llums s’ha demostrat
injust i discriminatori.
2. Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Transport Metropolità que lliurin als Grups Parlamentaris el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les diferents fases de desplegament i
execució.
3. Instar al Governa a sol·licitar i fer públics els estudis i informes que corresponguin per valorar tots els incompliments i si s’escau les sancions i la revisió
del contracte amb l’empresa adjudicatària de la T-Mobilitat pels reiterats incompliments contractuals i actuar en conseqüència si aquests retards són constitutius de
rescissió del mateix.
Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la gestió de la fauna salvatge i dels
danys que provoca
250-00431/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 19867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la gestió de la fauna salvatge i dels danys que hi provoca, per tal que
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sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent:
Exposició de motius

El passat 23 d’octubre de 2018, el servei de Fauna i Flora del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va fer públic que s’han detectat fins a disset exemplars de llop en territori català des de l’any 2000, moment des del qual es té
constància que l’animal va tornar a aparèixer a Catalunya. Des d’aleshores, la seva
presència ha estat constant, amb albiraments cada any, tot i que sempre s’ha tractat
d’individus aïllats i es descarten colònies.
Els ramaders porten anys posant en entredit la gestió del Departament respecte
a la fauna salvatge i els danys que provoca al bestiar. Tant és així que podrien abandonar l’activitat perquè els atacs fan inviable suportar-ne les despeses derivades,
deixant orfe la gestió que el sector exerceix el que implicarà una reducció de les
pastures i, en conseqüència, una pèrdua inevitable de biodiversitat, així com també
un major risc d’incendis pel creixement descontrolat dels boscos i de la vegetació.
Els ramaders acusen el Govern d’estar imposant la presència del llop i asseguren
que la protecció de l’animal no és compatible amb la ramaderia de muntanya, afirmació que no es comparteix des del Departament que defensa la necessitat de fer
compatible la ramaderia amb la conservació del llop.
Per denunciar aquesta situació, aquesta tardor els ramaders del Pirineu han aprofitat les tradicionals fires ramaderes que se celebren arreu del territori, com és el cas
de la d’Esterri d’Àneu on els pagesos van instal·lar pancartes amb lemes com ara
«Prou de mentides: l’ós sí que ataca», o bé «Ramaderia del Pirineu, R.I.P», «Óssos
al Parlament, polítics al zoològic», i «Ós, voltor, llop, senglar... Prou danys a la fauna!». Alhora, també van penjar al certamen fotografies dels cadàvers d’animals atacats per fauna salvatge, com ara vedells, ovelles, eugues i poltres.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Fer un canvi urgent en la gestió de la fauna salvatge i dels danys que provoca
al bestiar.
2. Informar als sindicats agraris i agents implicats en un termini màxim d’un
mes de quin és la estratègia a seguir per part de la conselleria en aquesta matèria.
3. Donar més protagonisme als ramaders a l’hora de prendre mesures en quant
a que són ells els qui coneixen la vertadera situació i pateixen els danys en els seus
ramats.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP PPC

Proposta de resolució sobre els pagaments de la política agrària
comuna
250-00432/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 19868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re3.10.25. Propostes de resolució
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solució sobre els pagaments de la Política Agrària Comuna, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el
text següent:
Exposició de motius

El pagament de les bestretes dels ajuts directes de la PAC a la campanya 2018 es
va iniciar el passat 16 d’octubre. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
avançat el pagament de les quantitats a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA).
Els pagaments directes de la PAC (Política Agrícola Comuna) constitueixen
aproximadament el 90% dels pagaments totals del FEAGA (Fons Europeu Agrícola
de Garantia) i constitueixen una garantia de renda per als 717.591 agricultors que
han presentat aquest any 2018 la seva sol·licitud d’ajuda.
A Catalunya, les declaracions úniques agràries (DUN) a Catalunya han estat
51.403 per accedir als ajuts de la PAC, segons dades presentades per la conselleria
d’Agricultura el passat mes de maig. En concret, es van formalitzar 33.604 sol·licituds d’ajudes directes del pagament bàsic i 11.368 de règim de petits agricultors,
alhora que les van presentar 12.587 d’ajuts associats a l’agricultura i 6.637 d’ajudes
associades a la ramaderia. Aquest any han augmentat les sol·licituds d’ajuts de pagament bàsic i pagament verd, així com de complement als joves i els ajuts associats
als fruits amb closca i els cultius proteics.
Els agricultors presenten les seves sol·licituds anuals per accedir a aquests ajuts
en els mesos de febrer a maig i després de la realització dels oportuns controls, les
CCAA inicien el 16 d’octubre el pagament de les bestretes de les ajudes, que el reglament permet que sigui de fins a un 50% de tots aquells règims d’ajuda en els
quals s’hagin finalitzat els controls. La resta dels pagaments directes de la campanya
2018 de la PAC s’abonen a partir de l’1 de desembre.
En el cas d’Espanya, aquestes bestretes podrien permetre un avançament de les
ajudes directes entre el 16 d’octubre i el 30 de novembre del voltant de 2.365 milions
del total dels 4.936.000 d’euros de pagaments directes que es té previst abonar a la
campanya 2018, i es poden beneficiar 717.591 agricultors que han presentat la sol·licitud única d’ajudes en aquesta campanya 2018.
Les bestretes es poden pagar en totes les CCAA, tot i que es tracta d’una decisió
que ha de prendre cada govern autonòmic. D’aquesta manera els organismes pagadors de les CCAA podien disposar d’aquestes bestretes en els seus comptes des del
dia 16 d’octubre, per a procedir al pagament posteriorment.
Vuit comunitats autònomes van sol·licitar al Ministeri d’Agricultura a través del
FEGA els fons necessaris per començar a fer aquests pagaments. En aquesta campanya 2018 es podran abonar bestretes per als següents règims d’ajuda:
– Règim de Pagament Bàsic.
– Pagament per Pràctiques Agrícoles Beneficioses per al Clima i el Medi Ambient
(«pagament verd»).
– Pagament per Joves Agricultors.
– Ajuda associada al Cultiu de l’Arròs.
– Ajuda associada als Cultius Proteics, Fruits de Closca i les Garrofes.
– Ajuda associada a les Llegums de Qualitat.
– Ajuda associada a la remolatxa sucrera.
– Ajuda associada al Tomàquet per Indústria.
– Ajuda associada a les explotacions que mantinguin vaques nodrisses.
– Ajuda associada a les explotacions de Boví de Llet.
– Ajuda associada a les explotacions de Boví de Llet que van mantenir drets especials en 2014.
– Ajuda associada a les explotacions d’Oví.
– Ajuda associada a les explotacions de Cabrum.
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– Ajuda associada per als ramaders d’Oví i Cabrum que van mantenir drets especials en 2014.
– Pagament del Règim simplificat per a Petits Agricultors.
Cal destacar que és la primera vegada en què es podrà abonar la bestreta corresponent a l’Ajuda associada a les explotacions d’Oví, i a les explotacions de cabrum,
el que suposarà una important injecció de fons en aquest sector, en data anterior a
altres campanyes, en les quals fins al mes de març de l’any següent a la sol·licitud no
es podia abonar cap pagament.
A més, aquesta campanya 2018 els joves agricultors veuran incrementada l’ajuda que van a percebre en concepte de pagament per a joves agricultors, tenint en
compte que Espanya ha decidit duplicar el muntant a concedir de forma individual
per a aquest ajut.
Si bé l’avançament de les ajudes directes podia ascendir fins als 2.365.000 d’euros, són vuit CCAA les que han sol·licitat al FEGA el pre finançament per valor de
1.326 milions d’euros, i són les següents: Andalusia, Balears, Castella-La Manxa,
Castella-Lleó, Extremadura, Múrcia, Navarra i la Comunitat Valenciana.
Catalunya s’ha quedat fora de l’avançament de part de les ajudes de la PAC perquè des de la conselleria no s’ha demanat. El propi director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson, reconeixia que encara estan acabant d’efectuar els
controls necessaris per emplenar la documentació requerida pel Ministeri per poder
fer efectiu el pagament dels ajuts. Els sindicats agraris han lamentat que no s’hagin
tingut preparats a temps els informes necessaris per optar a aquest avançament i han
destacat que aquest avançament suposava un ingrés necessari atesa la liquiditat «tan
justa» que tenen els productors en aquesta època de l’any.
Des de la conselleria, i davant la crítica dels agricultors i ramaders, asseguren
haver arribat a un acord amb els sindicats que consisteix en rebre els ajuts de la PAC
en un pagament únic la primera setmana de desembre, però tant UP i JARC admeten que van signar aquest acord com a «mal menor» o «imposició». Per la seva
banda, ASAJA s’ha desmarcat d’aquest acord i s’ha oposat a retardar fins desembre
el pagament dels ajuts. Recordar que Unió de Pagesos, el passat 3 d’octubre, demanava públicament aquest avançament «per diverses situacions adverses que ha patit
la pagesia en els darrers mesos, tant climàtiques com sanitàries i de crisi de preus».
En aquesta línia, el Govern ha manifestat les intencions de voler desvincular-se
de les ajudes de la PAC per traçar el seu propi Pla Estratègic, fet que repercutiria
negativament als nostres agricultors, i una de les conseqüències és precisament que
no s’hagi demanat l’avançament d’uns diners que en pocs dies podrien estar en els
butxaques dels agricultors.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Reunir-se, en un termini màxim d’una setmana, amb tots els sindicats i organitzacions agràries per explicar la gestió de la direcció general de Desenvolupament
Rural envers el pagament de la PAC.
2. Fer efectiu el pagament únic de la PAC en el termini d’un mes.
3. No desvincular-se de les ajudes de la PAC i demanar les bestretes que calguin
amb l’objectiu de pal·liar les situacions adverses, tant de caire climàtic com sanitari.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP PPC
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Proposta de resolució sobre els afectats pel trastorn per dèficit
d’atenció amb hiperactivitat
250-00433/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els afectats pel
Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:
Exposició de motius

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn de caràcter neurobiològic originat en la infància que implica un patró de dèficit d’atenció,
hiperactivitat i/o impulsivitat, que apareix abans dels 12 anys i en moltes ocasions
està associat amb altres trastorns. Aquests símptomes solen traduir-se en dificultats
en el rendiment escolar i disfuncions socials.
Es calcula que la prevalença global del TDAH és de 5,29% en nens en edat escolar. Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) en el període 2014-2015, el
4,3% de la població de menys de 15 anys pateix un trastorn de la conducta, hiperactivitat o dèficit d’atenció. En l’Informe de la central de resultats en Salut Mental
de l’any 2017 el 27% dels nens atesos als Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil
(CSMIJ) ha tingut aquest diagnòstic.
Malgrat l’alta prevalença del TDAH, ens trobem davant d’una realitat social de
desconeixement sobre el trastorn. En un estudi realitzat a Espanya amb l’objectiu de
conèixer el grau de coneixement sobre el TDAH de la població general, només un
4% dels enquestats reconeixien el terme. Entre els professors, gairebé el 60% desconeixia el terme TDAH com identificatiu del trastorn, si bé el 24% dels enquestats
identificava la malaltia amb altres noms com hiperactivitat o falta d’atenció/concentració.
La manca de formació, informació i atenció sobre el TDAH té conseqüències negatives directes sobre els pacients, que poden patir l’estigma, insensibilitat i manca
de consideració cap al trastorn, problemes d’adaptació i fracàs escolar.
De fet, el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) està lligat en
més del 50% dels afectats a dificultats en l’aprenentatge. Es dóna una alta concurrència de repetició de curs, baix rendiment, abandonament escolar, problemes de
conducta a l’escola i expulsió dels infants i adolescents que presenten TDAH. Els
alumnes afectats per TDAH provoquen grans nivells d’estrès als professors i això
es correlaciona també amb moltes barreres i dificultats a l’hora d’intervenir i involucrar-se en els casos de TDAH que tenen a l’aula. En molts casos en professors que
tenen a l’aula nens amb TDAH es desenvolupen síndromes de «burn out».
Els centres escolars juguen un paper fonamental en la detecció dels nens que presenten TDAH, així com en l’adequació dels continguts acadèmics a les seves dificultats i la coordinació amb les seves famílies. Per això el professorat i professionals
auxiliars necessiten tenir una adequada formació en la detecció i intervenció en el
procés d’aprenentatge i adaptació d’aquests nens a l’entorn escolar.
Així mateix, cal atendre que els nens amb TDAH sovint presenten necessitats
educatives específiques, i per això és fonamental coordinar el treball dels nens a
l’aula amb serveis de suport i orientació que serveixin de guia per a la tasca escolar
amb ells. En molts casos, aquestes necessitats especials suposen un cost addicional
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a la família que no sempre té la possibilitat de demanar beques, donats els requisits
que limiten l’accés a les mateixes.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:
1. Promoure un major coneixement del TDAH i del seu impacte en les per-sones,
les seves famílies, la escola i la societat en general.
2. Oferir informació precisa i basada en evidències a tots els professionals dels
centres escolars de Catalunya (etapa infantil, primària, secundària i universitària)
que han d’estar en contacte amb les persones amb TDAH (docents, personal de menjador, d’administració, etc.), per ajudar-los a implementar intervencions específiques
rellevants.
3. Instar al Ministeri d’Educació i al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats per tal que en la pròxima convocatòria de beques per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu s’incloguin els alumnes afectats pel TDAH que
necessiten atenció educativa específica, encara que no tinguin reconegut un grau de
discapacitat del 33% o superior.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, Martín Eusebio Barra
López, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció familiar als
afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00434/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat, Blanca
Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten
la Proposta de resolució sobre la millora de l’atenció familiar als afectats pel Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn de caràcter neurobiològic originat en la infància que implica un patró de dèficit d’atenció,
hiperactivitat i/o impulsivitat, que apareix abans dels 12 anys i en moltes ocasions
està associat amb altres trastorns. Aquests símptomes solen traduir-se en dificultats
en el rendiment escolar i disfuncions socials.
Es calcula que la prevalença global del TDAH és de 5,29% en nens en edat escolar. Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) en el període 2014-2015, el
4,3% de la població de menys de 15 anys pateix un trastorn de la conducta, hiperactivitat o dèficit d’atenció. En l’Informe de la Central de Resultats en Salut Mental
de l’any 2017 el 27% dels nens atesos als Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil
(CSMIJ) ha tingut aquest diagnòstic.
Segons les dades de la Central de Resultats de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, de l’any 2017, la mitjana de visites anuals als CSMIJ va ser de 6,3
(6,2 en nenes i 6,4 en nens), incloent les visites individuals, l’atenció a les famílies i
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les visites de tots els professionals: psicòlegs, psiquiatres, infermeres i treballadores
socials.
L’any 2017 el percentatge de pacients dels CSMIJ que van fer com a mínim una
visita de tractament familiar va ser del 41,2% (38,6% en nenes i 42,7% en nens), gairebé 5 punts percentuals menys que les visites efectuades durant l’any 2016. Això
vol dir que gairebé el 60% de les famílies no han rebut ni tan sols una visita l’any,
malgrat que són els cuidadors principals dels seus fills malalts.
L’activitat psicoterapèutica i psicoeducativa a les famílies dels afectats per TDAH
ha demostrat que s’aconsegueix una millora clínica si es fa amb la freqüència recomanada a les guies basades en l’evidència científica. Per tant, cal assegurar que als
contractes d’activitat del CatSalut amb els seus proveïdors s’especifiqui la contractació d’activitat psicoterapèutica i psicoeducativa a les famílies per a la totalitat de les
famílies dels nens atesos als CSMIJ.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Definir programes d’intervenció psicoeducativa i de suport psicoterapèutic per
a les famílies dels nens afectats pel Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat
(TDAH).
2) Garantir l’accés als programes psicoeducatius i psicoterapèutics a les famílies
dels nens afectats pel TADH, d’acord amb les recomanacions de les guies de bona
pràctica clínica basades en l’evidència científica.
3) Assegurar, mitjançant l’ajust dels contractes d’activitat del CatSalut, que les
famílies de la totalitat dels pacients que són visitats a la xarxa de salut mental infantojuvenil reben atenció psicoterapèutica i psicoeducativa.
4) Ajustar les ràtios de professionals als centres de salut mental de la xarxa pública per tal que puguin dur a terme aquesta activitat.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre les necessitats en els àmbits sanitari,
social i educatiu dels afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb
hiperactivitat
250-00435/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 19995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat, Blanca
Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten
la Proposta de resolució sobre les necessitats en els àmbits sanitari, social i educatiu dels afectats pel Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn de caràcter neurobiològic originat en la infància que implica un patró de dèficit d’atenció,
hiperactivitat i/o impulsivitat, que apareix abans dels 12 anys i en moltes ocasions

3.10.25. Propostes de resolució

62

BOPC 189
2 de novembre de 2018

està associat amb altres trastorns. Aquests símptomes solen traduir-se en dificultats
en el rendiment escolar i disfuncions socials.
Es calcula que la prevalença global del TDAH és de 5,29% en nens en edat escolar. Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) en el període 2014-2015, el
4,3% de la població de menys de 15 anys pateix un trastorn de la conducta, hiperactivitat o dèficit d’atenció. En l’Informe de la Central de Resultats en Salut Mental
de l’any 2017 el 27% dels nens atesos als Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil
(CSMIJ) ha tingut aquest diagnòstic.
Malgrat l’alta prevalença del TDAH, ens trobem davant d’una realitat social de
desconeixement sobre el trastorn. En un estudi realitzat a Espanya amb l’objectiu de
conèixer el grau de coneixement sobre el TDAH de la població general, només un
4% dels enquestats reconeixien el terme TDAH i un 33% considerava que el TDAH
era conseqüència d’un entorn familiar o escolar desorganitzat.
La manca de formació, informació i atenció sobre el TDAH té conseqüències negatives directes sobre els pacients, els seus familiars, els seus amics i altres persones
del seu entorn, que pateixen l’estigma, la insensibilitat i la manca de consideració
cap al trastorn.
Cal estudiar la situació dels nens i adults amb TDAH i les seves famílies a Catalunya per determinar les seves necessitats dins dels àmbits sanitari, social i educatiu, amb l’objectiu de fer propostes de millora en l’accessibilitat als recursos que
requereixen.
Així mateix, es necessita una xarxa col·laborativa i canals de comunicació entre els referents de les Conselleries de Salut, de Treball, Afers Socials i Famílies i
d’Ensenyament amb la Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats
pel TDAH, per garantir la disponibilitat coordinada dels serveis necessaris pels
afectats.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Crear un grup de treball encarregat d’estudiar la situació dels nens i adults
amb Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i les seves famílies a
Catalunya, amb l’objectiu de determinar les seves necessitats dins dels àmbits sanitari, social i educatiu, i de fer propostes per a millorar l’accessibilitat als recursos
que requereixen.
2) Crear una xarxa col·laborativa i canals de comunicació entre els referents de
les Conselleries de Sanitat, de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament i la
Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats pel TDAH.
3) Difondre informació relativa al TADH i les necessitats de les persones que el
pateixen i les seves famílies adreçada a centres sanitaris, de serveis socials i educatius de Catalunya.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputats, GP Cs
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Proposta de resolució de suport a l’expresident del Brasil Lula da Silva
250-00436/12
PRESENTACIÓ: RUBEN WAGENSBERG RAMON, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP ERC
Reg. 19998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Ruben Wagensberg Ramon, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari Republicà, Rut Ribas i Martí,
diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de
suport a l’expresident del Brasil Lula da Silva, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text
següent:
Exposició de motius

A l’Amèrica Llatina, s’ha estès com a pràctica habitual el lawfare, la intervenció
jurídico-política per tal de derrocar els governs que busquen rescatar la sobirania
nacional dels seus pobles. En diferents països observem com les forces neoliberals
utilitzen el sistema jurídic per desprestigiar forces polítiques dirigents i per inhabilitar-les electoralment. Un bon exemple és Brasil, que ha parit una persecució política
cap als dirigents polítics d’esquerres.
Des del mes d’abril, l’expresident Lula da Silva està empresonat a (la seu de la
Polícia Federal de) Curitiba, condemnat a 12 anys de presó per càrrecs de corrupció
passiva i blanqueig de capitals. Davant la inexistència d’una evidència material que
confirmi aquestes acusacions i després que el jutge d’apel·lació Rogerio Favreto hagi
concedit la petició d’habeas corpus i ordenat la seva posada en llibertat, decisions
que han estat bloquejades en dues ocasions, constatem que l’expresident brasiler és
un pres polític.
També veiem amb preocupació les eleccions presidencials de 2018, on no s’ha
permès que Lula da Silva es presenti com a candidat, tot i el requeriment del Comitè
de Drets Humans de les Nacions Unides.
Aquesta institució, que supervisa el compliment del Pacte Internacional de Drets
Civils i Polítics per part dels estats signataris, té caràcter legalment vinculant a
Brasil, ja que l’estat és part del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i mitjançant el Decret número 6494/2009 incopora al seu ordenament intern el Protocol
Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, fet que implica el reconeixement de la competència del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides en
aquesta matèria.
El Comitè de Drets Humans ha dictat mesures provisionals sobre el cas per preservar els drets a la participació política de Lula da Silva i prevenir qualsevol dany
irreparable als seus drets. Aquestes mesures, segons el Comitè, han d’aplicar-se i
mantenir-se en tant que l’organisme examina el cas i adopta una decisió sobre el
fons de la qüestió, és a dir, en tant que es pronuncia sobre l’existència o no d’una
vulneració de drets humans.
Concretament, el Comitè ha sol·licitat a Brasil que prengui totes les mesures necessàries per assegurar que Lula da Silva pot gaudir i exercir els seus drets polítics
mentre és a presó, com a candidat a les eleccions presidencials de 2018, incloent
l’accès apropiat als mitjans de comunicació i als membres del seu partit polític. En
aquesta línia, el Comitè també ha demanat a Brasil que no l’impedeixi presentar-se
com a candidat a les eleccions fins que no es resolguin els recursos presentats davant
dels tribunals en procediments judicials justos.
No obstant això, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha negat al candidat la
possibilitat de presentar-se a les eleccions.
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Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Mostra el seu suport i solidaritat al Comité de Solidaridad Internacional en
Defensa de Lula y de la Democracia en Brasil, en tant que exigeix l’alliberament de
l’expresident Lula da Silva així com exigeix el dret del poble brasiler a escollir els
seus propis representants.
2. Considera internacionalment exigible el compliment de les mesures provisionals adoptades pel Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, en què insta a
Brasil a permetre la candidatura de Lula da Silva.
3. Es compromet a donar suport a les iniciatives ciutadanes i dels ens locals a
favor de la sensibilització de la ciutadania catalana vers la defensa dels drets i llibertats de l’expresident Lula da Silva.
Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Ruben Wagensberg Ramon, portaveu a la CAERIT; Rut Ribas i Martí, diputada,
GP ERC

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia 1 Nord
250-00437/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 20022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, Dimas Gragera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta
de resolució sobre el perllongament de la línia 1 Nord, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

La construcció de noves infraestructures ferroviàries comporta importants beneficis socials, especialment en estalvi del temps de desplaçament, però també de
caire ambiental tals com la disminució de les externalitats i totes les associades a
la menor congestió de la xarxa viària (reducció del trànsit i de la contaminació).
A canvi, cal realitzar en general una inversió que acostuma a ser d’una magnitud
considerable per la qual cosa seguir una planificació acurada i basada en criteris socioeconòmics i ambientals és fonamental.
El Pla director d’infraestructures (PDI) 2011-2020 proposa el perllongament de
l’L1 pel Nord des de Santa Coloma de Gramenet fins al litoral de Badalona, entre
les estacions de Fondo (actual final de línia) i Badalona Rodalies. L’actuació preveu
la construcció de cinc noves estacions, amb una captació de demanda estimada en
més de 40.000 usuaris al dia. L’actuació, inclosa al Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (2006-2026), donaria cobertura de servei a barris que ara no en
disposen i els connectaria amb la xarxa de transport públic existent (Rodalies, metro L2 i busos urbans).
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
– Finalitzar els tràmits d’Estudi Informatiu i Impacte Ambiental de les dues fases previstes al perllongament de l’L1 Nord.
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– Elaborar al llarg del 2019 els Projectes Constructius, ja compromesos, del perllongament complet per tal que es pugui iniciar la seva execució sense demora.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta;
Dimas Gragera Velaz, diputat, GP Cs

3.10.30.

Debats generals

Debat general sobre el futur de Catalunya
255-00004/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 20038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlamento

Los diputados abajo firmantes, que constituyen una quinta parte de los miembros
de esta cámara, de acuerdo con lo establecido por el artículo 156.1 del Reglamento del Parlamento, exponen que:
El actual Govern de la Generalitat presidido por el Sr. Torra persiste en su voluntad de vaciar al Parlamento de Cataluña de su función de control del Govern y
de institución que tiene encomendada el diálogo y el debate entre representantes de
todos los ciudadanos. Durante la última legislatura, la cámara ha sido continuamente degradada, su actividad, especialmente la relativa al Pleno del Parlamento,
intencionadamente cerrada durante meses por voluntad de las fuerzas separatistas
e, incluso, ha sufrido un intento de asalto violento y todavía no ha recuperado la
dignidad perdida ni su función de auténtica cámara de representación de los ciudadanos. Además, resulta preocupante la reiterada creación de «organismos» paralelos
dependientes del Govern, con miembros nombrados a dedo por el Presidente, con el
claro objetivo de vaciar la función de diálogo y debate democrático y de control al
Govern que tiene el Parlamento de Cataluña.
Desde Ciutadans rechazamos cualquier intento de privar a los ciudadanos de su
derecho fundamental a que el debate democrático sobre cualquier cuestión que les
afecte se lleve a cabo de manera transparente y en las instituciones que deben representarlos, como es el Parlamento de Cataluña.
Por ello y como primer partido de Cataluña, consideramos que cualquier debate
político relevante relativo al futuro de nuestra Comunidad entre los representantes
de todos los catalanes deba realizarse en el Parlamento de Cataluña y con pleno
respeto a las normas democráticas vigentes, recientemente vulneradas en Cataluña.
Finalmente, dada la trascendencia del debate que planteamos en esta petición,
consideramos conveniente que los representantes de todas las fuerzas políticas del
Parlamento de Cataluña puedan mantener un debate en el que los mismos y el Presidente de la Generalitat puedan responderse y replicarse de manera individualizada.
Y, por todo ello, solicitan

Que se celebre un debate general en el Parlamento de Cataluña sobre el futuro
de Cataluña.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 156.4 del Reglamento del Parlamento, a continuación, se consigna el guión de los temas que se proponen como objeto
del debate:
1. Exposición y, en su caso, formulación de propuestas sobre sobre el futuro de
Cataluña por el Presidente de la Generalitat y por los representantes de los diferentes grupos y subgrupos parlamentarios.
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2. Sustanciación del diálogo y debate relativo al punto anterior por el Presidente
de la Generalitat y por los representantes de los diferentes grupos y subgrupos parlamentarios de manera individualizada.
Palacio del Parlamento, 25 de octubre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta; Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran Román,
José María Cano Navarro, Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, Carmen
de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, Antonio Espinosa Cerrato,
Maialen Fernández Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, Joan García González, Dimas Gragera Velaz, María Luz Guilarte Sánchez, Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Victoria Navarro
Pacheco, Javier Rivas Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Lorena Roldán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz
Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia Mimbrero,
María Francisca Valle Fuentes, diputats, GP Cs

3.40.

Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

Procediments de participació en l’aplicació dels principis de
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
3.40.02.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la sol·licitud
presentada pel Banc Europeu d’Inversions al Consell per a la
modificació dels Estatuts del Banc Europeu d’Inversions segons el
procediment legislatiu especial que estableix l’article 308 del Tractat
de funcionament de la Unió Europea
295-00135/12
TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.10.2018
Reg. 19707 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, 29.10.2018

Asunto: Solicitud presentada por el BEI al Consejo para la modificación
de los Estatutos del BEI según el procedimiento legislativo especial
establecido en el artículo 308 del TFUE [Consejo de la UE 13166/18]

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea:
cmue@congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 15 de octubre de 2018 (OR. en), 13166/18
Ecofin 922, uem 304
Nota de transmisión

De: D.ª Marjut SANTONI, secretaria general del Banco Europeo de Inversiones
Fecha de recepción: 11 de octubre de 2018
A: D. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretario general del Consejo de la
Unión Europea
Asunto: Modificación de los Estatutos del BEI - solicitud para iniciar el
procedimiento establecido en el artículo 308

Adjunto se remite a las delegaciones la solicitud presentada por el BEI al Consejo para la modificación de los Estatutos del BEI según el procedimiento legislativo
especial establecido en el artículo 308 del TFUE.
Visto el artículo 308 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en
virtud del cual el Banco Europeo de Inversiones puede solicitar al Consejo que modifique los Estatutos mediante un procedimiento legislativo especial;
Considerando que se espera que el Reino Unido se retire de la Unión Europea a
partir del 30 de marzo de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50
del Tratado de la Unión Europea;
Considerando que, de conformidad con el artículo 308 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los miembros del Banco Europeo de Inversiones son
los Estados miembros;
Considerando que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea pondrá fin a
la participación, como miembro, del Reino Unido en el Banco Europeo de Inversiones y en su capital suscrito, a su derecho a designar miembros y suplentes del Conse
jo de Administración, así como al mandato de los miembros y suplentes del Consejo
de Administración nombrados por el Reino Unido;
Considerando que el mantenimiento del capital del Banco requiere un aumento
del capital suscrito por los demás Estados miembros;
Considerando que el aumento del capital suscrito del Banco por los demás Estados miembros debe ir acompañado de un mayor fortalecimiento de la gobernanza
del Banco;
Considerando que la función del Consejo de Administración se ha de reforzar,
permitiendo el nombramiento de suplentes adicionales y que haya una mayor implicación de los miembros suplentes del Consejo y de los expertos sin derecho a voto
para mejorar el apoyo que prestan al proceso de toma de decisiones del Consejo de
Administración, en particular en lo que se refiere al análisis de las propuestas de
financiación;
Considerando que el recurso al voto por mayoría cualificada en el Consejo de
Administración y en el Consejo de Gobernadores se ha de hacer extensivo a ámbitos
cruciales, a saber, la decisión sobre el Plan de Operaciones del Banco, el nombramiento de los miembros del Comité de Dirección y la aprobación del Reglamento
Interno;
Considerando que el Banco ha de adoptar nuevas iniciativas para reflejar, de
conformidad con las mejores prácticas bancarias, los principios de las «tres líneas
de defensa» en todos los niveles pertinentes de la institución, incluido en el Comité de Dirección;
Considerando que, de acuerdo con las expectativas de los Estados miembros, los
volúmenes de préstamo deben seguir manteniéndose sostenibles y debe seguirse desarrollando un marco para determinar los niveles sostenibles de préstamo;
Considerando que la función del Comité de Vigilancia se reforzará para garantizar que el Comité cuente entre sus miembros con personas que tengan conocimientos sobre cuestiones de supervisión, deberá estudiarse también el proceso de
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selección de los miembros del Comité de Vigilancia para que, entre otros aspectos,
en el Comité de Vigilancia haya siempre miembros procedentes de una autoridad de
supervisión bancaria tanto de dentro como de fuera de la zona del euro;
Considerando que algunos de estos cambios requieren modificaciones de los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones;
El consejo de gobernadores del Banco Europeo de Inversiones ha decidido, por
consiguiente, presentar al consejo la siguiente solicitud, de conformidad con el artículo 308 del tratado de funcionamiento de la unión europea:
El Banco Europeo de Inversiones solicita al Consejo que, de conformidad con el
procedimiento establecido en el artículo 308 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, modifique el Protocolo n.º 5 sobre los Estatutos del Banco Europeo
de Inversiones como sigue, y que disponga que las modificaciones surtan efecto inmediatamente después de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea.
(1) El artículo 4, párrafo 1, quedará modificado como sigue:
(a) Se suprimirá la siguiente línea que figura en la lista después de la primera
frase: «Reino Unido 39 195 022 000»
(b) A menos que en la fecha de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea
o antes de la misma se haya adoptado con efecto inmediato una decisión de ampliación de capital del Banco, la primera frase se sustituirá por la siguiente:
«El Banco tendrá un capital de 204 089 132 500 EUR, suscrito por los Estados
miembros en la forma siguiente:»
(2) El artículo 7, párrafo 3, letra h), se sustituirá por el texto siguiente:
«h) aprueba, por mayoría cualificada, el Reglamento Interno del Banco.»
(3) El artículo 9, párrafo 1, quedará modificado como sigue:
Al final del primer subpárrafo se añadirá la frase siguiente:
«Aprueba, por mayoría cualificada, el Plan de Operaciones del Banco.»
(4) El artículo 9, párrafo 2, quedará modificado como sigue:
(a) La primera frase se sustituirá por el texto siguiente:
«El Consejo de Administración estará compuesto por veintiocho administradores y por administradores suplentes designados de conformidad con las disposiciones del presente artículo:»
(b) El tercer subpárrafo se sustituirá por el texto siguiente:
«Los administradores suplentes serán nombrados por el Consejo de Gobernadores para un período de cinco años, a razón de:
– dos suplentes designados por la República Federal de Alemania,
– dos suplentes designados por la República Francesa,
– dos suplentes designados por la República Italiana,
– dos suplentes designados de común acuerdo por el Reino de España y la República Portuguesa,
– tres suplentes designados de común acuerdo por el Reino de Bélgica, el Gran
Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos,
– cuatros suplentes designados de común acuerdo por el Reino de Dinamarca,
Irlanda, la República Helénica y Rumanía,
– seis suplentes designados de común acuerdo por la República de Estonia, la
República de Letonia, la República de Lituania, la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia,
– nueve suplentes designados de común acuerdo por la República de Bulgaria, la
República Checa, la República de Croacia, la República de Chipre, la República de
Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia
y la República Eslovaca,
– y un suplente nombrado por la Comisión».
(5) En el artículo 11, párrafo 1, primer subpárrafo, se añadirán las palabras «por
mayoría cualificada» después de «el Consejo de Gobernadores» y después de «el
Consejo de Administración».
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica
el Reglament (UE) 516/2014 del Parlament Europeu i del Consell
pel que fa a la renovació del compromís del romanent dels imports
compromesos per a sustentar l’aplicació de les decisions del Consell
(UE) 2015/1523 i 2015/1601, o a la seva assignació a altres accions en
el marc dels programes nacionals
295-00136/12
TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 24.10.2018
Reg. 19708 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, 29.10.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la renovación
del compromiso del remanente de los importes comprometidos para
sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y
(UE) 2015/1601, o a su asignación a otras acciones en el marco de los
programas nacionales [COM(2018) 719 final] [2018/0371 (COD)]

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea:
cmue@congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
Bruselas, 22.10.2018, COM(2018) 719 final, 2018/0371 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la renovación del
compromiso del remanente de los importes comprometidos para
sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y
(UE) 2015/1601, o a su asignación a otras acciones en el marco de los
programas nacionales
Exposición de motivos
1. Contexto de la propuesta
Razones y objetivos de la propuesta

Para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo por las que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de
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Italia y Grecia1 y de la Decisión del Consejo sobre la admisión legal desde Turquía2,
se comprometieron fondos para los programas nacionales de los Estados miembros
con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). Las dos Decisiones
del Consejo3 han permitido la reubicación efectiva desde Grecia e Italia de 34 705
solicitantes necesitados de protección internacional y la admisión legal de 5 345
personas necesitadas de protección internacional procedentes de Turquía. El plazo
de aplicación de estas Decisiones ya ha llegado a su fin.
De los 843 millones EUR comprometidos en el transcurso de 2016 para los programas nacionales de los Estados miembros con cargo al FAMI, siguen disponibles
aproximadamente 567 millones EUR. En cumplimiento de la norma de liberación
fijada en el Reglamento por el que se establecen disposiciones generales sobre el
Fondo de Asilo, Migración e Integración4, los pagos correspondientes a estos compromisos deberán efectuarse antes del final de 2018, fecha tras la cual los fondos dejarán de estar disponibles para su uso por los Estados miembros en el marco de sus
programas nacionales financiados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración.
Habida cuenta de los debates mantenidos con el Parlamento Europeo y el Consejo a lo largo de 2018, la Comisión propone introducir en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 516/20145 modificaciones técnicas que permitan a los Estados
miembros utilizar el remanente de los fondos comprometidos para responder a las
prioridades de la Unión en el ámbito de la migración, incluida la realización de operaciones de reubicación tras el vencimiento de las Decisiones del Consejo. La propuesta amplía también el grupo de destinatarios que pueden optar a la reubicación
en el marco del actual FAMI, a saber, los beneficiarios de protección internacional,
para incluir también el traslado de los solicitantes de protección internacional (al
igual que en las Decisiones del Consejo antes mencionadas).
Merced a esta modificación, los Estados miembros podrán seguir demostrando
su solidaridad al dar aplicación práctica a las decisiones de traslado. Por otra parte,
esta propuesta ofrece a los Estados miembros la posibilidad de utilizar estos fondos
para otras acciones definidas en el Reglamento por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, cuando ello se justifique debidamente en los programas
nacionales, que habrán de ser revisados con tal fin6. La revisión intermedia del Fondo de Asilo, Migración e Integración ha confirmado que los Estados miembros se
ven confrontados a variadas y considerables necesidades en los ámbitos del asilo, la
integración y el retorno.
La propuesta permite a los Estados miembros renovar el compromiso de ciertos
importes o transferirlos dentro de los programas nacionales, mediante revisiones de
los programas nacionales. La propuesta amplía también, por un período máximo
de seis meses, el plazo para la liberación del remanente de los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y
(UE) 2015/1601, con objeto de garantizar que los Estados miembros dispongan del
tiempo suficiente para revisar los programas nacionales e introducir en ellos las modificaciones relacionadas con la renovación de los compromisos o las transferencias
de los fondos. A tal efecto, se propone establecer una excepción a lo dispuesto en el

1. Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo y Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo.
2. Decisión (UE) 2016/1754 del Consejo por la que se modifica la Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo.
3. Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo y Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo.
4. Artículo 50 del Reglamento (UE) n.º 1514/2014.
5. Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se
crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y
por el que se derogan las Decisiones n.º 573/2007/CE y n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
y la Decisión 2007/435/CE del Consejo (DO L 150 p. 168).
6. Otras acciones pertinentes podrían corresponder a prioridades fundamentales de la Unión en los ámbitos de
la migración y el asilo, como el refuerzo de los sistemas de asilo de los Estados miembros, la intensificación
de los esfuerzos de integración, el aumento de los retornos, la mejora de las vías de entrada legales en la Unión
para sustituir a las vías inseguras e irregulares, así como la consolidación de la cooperación con terceros países
en estos ámbitos.
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artículo 50 del Reglamento (UE) n.º 514/20147. Por otra parte, la propuesta contiene
también una disposición que prorroga el plazo para la utilización de dichos fondos
por un período adicional de dos años a partir de la aprobación por la Comisión de
las revisiones de los programas nacionales, a fin de dar a los Estados miembros el
tiempo suficiente para aplicar las acciones a las que se asignarán los fondos cuyo
compromiso se haya renovado o que hayan sido transferidos.
A fin de que los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 sigan disponibles en los programas nacionales de los Estados miembros en apoyo de la reubicación y otras prioridades de la Unión en el ámbito de la migración y el asilo, y que no sean liberados,
es esencial que las modificaciones técnicas propuestas del artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 516/2014 se adopten y entren en vigor antes de que termine el año 2018.
Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
sectorial

La propuesta es coherente con las prioridades de actuación de la Unión en los
ámbitos de la migración y el asilo, al permitir que los Estados miembros puedan seguir utilizando, a través de sus programas nacionales, los remanentes de los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE)
2015/1523 y (UE) 2015/1601 en relación con las prioridades de la Unión en el ámbito de la migración y el asilo.
Coherencia con otras políticas de la Unión

La modificación técnica propuesta es coherente con otras propuestas e iniciativas
adoptadas por la Comisión Europea. El Fondo de Asilo, Migración e Integración ha
sido y es una importante herramienta para complementar las acciones de la UE en
los ámbitos de las fronteras y la seguridad, gracias en particular a la ayuda financiera que aporta para la creación de puntos críticos y su funcionamiento. Concretamente, la coordinación de la ayuda del Fondo de Asilo, Migración e Integración y
la del Fondo de Seguridad Interior ha resultado fundamental para asegurar la fluida
tramitación de los expedientes en los puntos críticos, incluida su derivación hacia
los procedimientos apropiados. Además, en coordinación con el Fondo Social Europeo, presta ayuda a la integración de los nacionales de terceros países, y viene a
completar la intervención de los instrumentos de financiación exterior de la UE para
la aplicación de las políticas de la UE en materia de migración exterior. La modificación propuesta del Fondo de Asilo, Migración e Integración permitirá seguir prestando apoyo a las acciones en estos ámbitos.
2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
Base jurídica

La propuesta modifica el Reglamento (UE) n.º 516/2014 y se fundamenta en los
artículos 78, apartado 2, y 79, apartados 2 y 4, del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, que habilitan a la Unión para adoptar medidas en materia de asilo,
inmigración, gestión de flujos migratorios, trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros y lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, en particular mediante la cooperación
con terceros países.
Estos artículos constituyen bases jurídicas compatibles a la luz de la posición del
Reino Unido, Irlanda y Dinamarca por lo que se refiere a los ámbitos que abarcan y,
por lo tanto, contemplan normas compatibles de votación en el Consejo. Se aplica a
cada uno de ellos el procedimiento legislativo ordinario.
7. Reglamento (UE) n.º 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se
establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de
apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de
crisis (DO L 150 p. 112).
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Subsidiariedad

La presente propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad. Permitir a los Estados miembros seguir utilizando los remanentes de los importes comprometidos
para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE)
2015/1601 para operaciones de reubicación, así como, en circunstancias debidamente justificadas, para otras acciones que se inscriban en sus programas nacionales generará un mayor valor añadido al nivel de la Unión que la actuación aislada de los
Estados miembros.
Proporcionalidad

La propuesta se limita a los ajustes técnicos necesarios.
Elección del instrumento

Instrumento propuesto: modificación del Reglamento vigente.
Habida cuenta del marco jurídico, es necesario proponer modificaciones del Reglamento (UE) n.º 516/2014 y establecer excepciones a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 514/2014.
3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Consultas con las partes interesadas

Se han llevado a cabo consultas informales con la comisión competente del Parlamento Europeo y con el correspondiente grupo de trabajo del Consejo, que han
reflejado un consenso acerca de la necesidad de introducir los ajustes técnicos contemplados en la propuesta.
4. Repercusiones presupuestarias

La finalidad de la modificación técnica propuesta es garantizar que los importes
comprometidos en 2016 para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo
(UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 sigan estando a disposición de los Estados miembros dentro de sus programas nacionales para financiar la reubicación, y, si están
debidamente justificadas en el marco de una revisión del programa nacional, otras
acciones en el ámbito de la migración y el asilo. La aplicación de las modificaciones
propuestas del Reglamento (UE) n.º 516/2014 no requiere por lo tanto financiación
adicional con cargo al presupuesto de la Unión.
5. Otros elementos
Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e
información

La presente propuesta carece de consecuencias para las disposiciones vigentes
de seguimiento, evaluación e información del Reglamento por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, que seguirán aplicándose.
Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

El primer objetivo de la propuesta es permitir el uso de los remanentes de los
importes comprometidos con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración
para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE)
2015/1601, a fin de promover las prioridades de la UE en los ámbitos de la migración
y el asilo, incluida la reubicación. Esa utilización sería posible durante un período
adicional de dos años a partir de la aprobación por la Comisión de los programas
revisados, y permitiría también el uso de estos fondos con fines distintos de la reubicación, previa revisión de los programas nacionales de los Estados miembros. Al
mismo tiempo, ampliaría el grupo de posibles beneficiarios de la reubicación para
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otorgar a los Estados miembros una mayor flexibilidad a la hora de aplicar las medidas de solidaridad.
Por lo tanto, la propuesta modifica el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 516/2014
mediante la inserción de las palabras «solicitante de o» delante de las palabras «beneficiario de protección internacional».
En segundo lugar, la propuesta modifica el artículo 18 del Reglamento (UE)
n.º 516/2014 al permitir renovar el compromiso de los importes ya comprometidos
para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE)
2015/1601 para operaciones de reubicación, o transferirlos a otras acciones definidas
en el Reglamento por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, en
función de las necesidades de los Estados miembros. Estos cambios deberán estar
debidamente justificados en una revisión del programa nacional que habrá de ser
aprobada por la Comisión. Esas transferencias o renovaciones de compromisos deberán hacerse una sola vez, habida cuenta del principio de buena gestión financiera,
y en estricta observancia de la norma de liberación que establece el artículo 50 del
Reglamento (UE) n.º 514/2014.
En tercer lugar, la propuesta introduce una disposición en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 516/2014 que revisa la norma de liberación establecida en el artículo 50 del Reglamento (UE) n.º 514/2014, de forma que el remanente de los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo
(UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 pueda utilizarse durante un período adicional de
dos años. A tal efecto, la disposición propuesta establece que los importes en cuestión se considerarán comprometidos el año de la revisión del programa nacional que
apruebe la renovación del compromiso de esos importes o su transferencia a otras
acciones del programa nacional.
Por último, la propuesta prorroga el plazo para la liberación automática de los
importes por un período de seis meses. Esta disposición constituye una excepción
a lo dispuesto en el artículo 50, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.º 514/2014
y es necesaria para que los Estados miembros y la Comisión concluyan el procedimiento de revisión de los programas nacionales a que se refiere el artículo 14 del
Reglamento (UE) n.º 514/2014.
2018/0371 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la renovación del
compromiso del remanente de los importes comprometidos para
sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y
(UE) 2015/1601, o a su asignación a otras acciones en el marco de los
programas nacionales

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular sus artículos 78, apartado 2, y 79, apartados 2 y 4,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El objetivo del presente Reglamento es permitir que se renueve el compromiso del remanente de los importes comprometidos para sustentar la aplicación de
las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 previsto en el Regla-
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mento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo8 o la asignación de
dichos importes a otras acciones en el marco de los programas nacionales, en consonancia con las prioridades de la Unión y en función de las necesidades de los Estados miembros en los ámbitos de la migración y el asilo.
(2) La Comisión comprometió fondos destinados a los programas nacionales
de los Estados miembros con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración
para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/15239 y (UE)
2015/160110. La Decisión (UE) 2015/1601 fue modificada por la Decisión (UE)
2016/1754 del Consejo11. Estas Decisiones han dejado, entre tanto, de aplicarse
(3) Parte de los fondos asignados en virtud de las Decisiones (UE) 2015/1523 y
(UE) 2015/1601 en 2016 sigue disponible en los programas nacionales de los Estados miembros.
(4) Los Estados miembros deben tener la posibilidad de utilizar los mencionados
importes para seguir aplicando la política de reubicación, renovando los compromisos de los importes destinados a la misma acción en los programas nacionales.
Además, debe preverse la posibilidad, previa justificación en la revisión de los programas nacionales de los Estados miembros, de utilizar también estos fondos para
hacer frente a otros desafíos en el ámbito de la migración y el asilo, en consonancia
con el Reglamento sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Las necesidades de los Estados miembros en esos ámbitos siguen siendo significativas. La renovación de los compromisos de los importes mencionados para la misma acción,
o su transferencia a otras acciones contempladas en el programa nacional debe ser
posible una sola vez y previa aprobación de la Comisión.
(5) El grupo de destinatarios que pueden optar a la reubicación debe ampliarse
con el fin de dar a los Estados miembros una mayor flexibilidad en sus operaciones
de reubicación.
(6) Los Estados miembros y la Comisión deben disponer del tiempo suficiente
para revisar sus programas nacionales con arreglo a las modificaciones que establece el presente Reglamento. Procede por lo tanto establecer una excepción a lo
dispuesto en el artículo 50, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo12 a los remanentes de los importes comprometidos
para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE)
2015/1601, prorrogando el plazo para la liberación por un periodo de seis meses a
fin de concluir el procedimiento de revisión de los programas nacionales a que se
refiere el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 514/2014.
(7) Los Estados miembros deben también disponer del tiempo suficiente para
utilizar los importes cuyo compromiso se haya renovado para la misma acción o
que se hayan transferido a otras acciones antes de que se produzca la liberación de
dichos importes. Por lo tanto, cuando esas renovaciones de los compromisos o esas
transferencias de los importes con arreglo al programa nacional sean aprobadas por
la Comisión, los importes deberán considerarse comprometidos en el año de la revisión del programa nacional que apruebe la renovación de compromisos o la transferencia de que se trate.
8. Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se
crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y
por el que se derogan las Decisiones n.º 573/2007/CE y n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
y la Decisión 2007/435/CE del Consejo (DO L 150 de 20.5.2014, p. 168).
9. Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo, de 14 de septiembre de 2015, relativa al establecimiento de medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia (DO L 239 de 15.9.2015, p. 146).
10. Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo, de 22 de septiembre de 2015, por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia (DO L 248 de 24.9.2015, p. 80).
11. Decisión (UE) 2016/1754 del Consejo, de 29 de septiembre de 2016, que modifica la Decisión (UE)
2015/1601, por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia (DO L 268 de 1.10.2016, p. 82).
12. Reglamento (UE) n.º 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se
establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de
apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de
crisis (DO L 150 de 20.5.2014, p. 112).

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

75

BOPC 189
2 de novembre de 2018

(8) El presente Reglamento modificativo no afecta a los fondos disponibles en
virtud del artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 516/2014.
(9) [De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del
Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dichos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.]
O
(10) [De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y
justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, dichos Estados
miembros no participan en la adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por él ni sujetos a su aplicación.]
O
(10) [De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y
justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido
no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculado por él ni
sujeto a su aplicación.
(10bis) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición
del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia,
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, Irlanda ha notificado (, mediante carta de...,) su deseo de participar en la
adopción y aplicación del presente Reglamento.]
O
10) [De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del
Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reino Unido ha notificado (, mediante carta de ...,) su deseo de participar
en la adopción y aplicación del presente Reglamento.
(10 bis) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y
justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta
a su aplicación.]
(11) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición
de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del
presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.
(12) Ante la necesidad de evitar la liberación del remanente de los fondos
comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE)
2015/1523 y (UE) 2015/1601, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de
su publicación en el Diario Oficial.
(13) Procede por consiguiente modificar el Reglamento (UE) nº 516/2014.
Han adoptado el presente reglamento:
Artículo 1. Modificaciones del artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 516/2014

El artículo 18 se modifica como sigue:
«Artículo 18. (1) En el apartado 1, las palabras «beneficiario de protección internacional» se sustituyen por las palabras «solicitante de protección internacional o
beneficiario de protección internacional»;
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(2) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. Los importes adicionales a que se refiere el apartado 1 del presente artículo
se asignarán a los Estados miembros por primera vez en las decisiones individuales
de financiación por las que se apruebe su programa nacional de conformidad con
el procedimiento establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 514/2014 y,
posteriormente, en una decisión de financiación que se adjuntará a las decisiones por
las que se apruebe su programa nacional. La renovación del compromiso de esos
importes para la misma acción en el marco del programa nacional o su transferencia
a otras acciones en el marco del programa nacional serán posibles cuando estén debidamente justificadas en la revisión del programa nacional correspondiente. Cada
importe podrá ser objeto de tal renovación del compromiso o transferencia una sola
vez. La Comisión aprobará la renovación del compromiso o la transferencia mediante la revisión del programa nacional.»;
(3) Se insertan los apartados siguientes:
«3 bis. A efectos del artículo 50, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 514/2014,
cuando se renueve el compromiso de los importes derivados de las medidas provisionales establecidas por las Decisiones (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 para la
misma acción en el marco del programa nacional o cuando esos importes se transfieran a otras acciones en el marco del programa nacional conforme al apartado 3,
se considerará que dichas cantidades han sido comprometidas el año de la revisión
del programa nacional que apruebe la renovación del compromiso o la transferencia de que se trate.
3 ter. No obstante lo dispuesto en el artículo 50, apartado 1, del Reglamento (UE)
n.º 514/2014, el plazo para la liberación de los importes mencionados en el apartado 3 bis se prorrogará por un período de seis meses.»;
(4) En el apartado 4, las palabras «beneficiarios de protección internacional» se
sustituyen por las palabras «solicitantes de protección internacional o beneficiarios
de protección internacional».
Artículo 2. Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente
aplicable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de dies inhàbils per a l’any 2019
241-00001/12
ACORD

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 30 d’octubre de 2018, d’acord
amb els articles 104 del Reglament i concordants, ha fixat el calendari següent de
dies inhàbils per a l’any 2019, als efectes del còmput de terminis parlamentaris i de
la presentació de documentació en el Registre General del Parlament de Catalunya.
A més dels dissabtes i els diumenges, seran dies inhàbils els següents:
1 de gener (dimarts)
Cap d’any
19 d’abril (divendres)
Divendres Sant
22 d’abril (dilluns)
Dilluns de Pasqua Florida
1 de maig (dimecres)
Dia del Treball
10 de juny (dilluns)
Dilluns de Pasqua Granada
24 de juny (dilluns)
Sant Joan
15 d’agost (dijous)
L’Assumpció
11 de setembre (dimecres)
Diada Nacional de Catalunya
24 de setembre (dimarts)
Mare de Déu de la Mercè
1 de novembre (divendres)
Tots Sants
6 de desembre (divendres)
Dia de la Constitució
25 de desembre (dimecres)
Nadal
26 de desembre (dijous)
Sant Esteve
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent
i Ramió

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 19152 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió d’Afers Institucionals
Alta: Bernat Solé i Barril
Baixa: Gemma Espigares Tribó

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública
410-00014/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 19604 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alta: Gemma Espigares Tribó
Baixa: Montserrat Fornells i Solé

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC
Reg. 19151 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
Marc Sanglas i Alcantarilla ha estat designat membre de la Comissió de la Sindicatura de Comptes.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.14.

Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge a
Periodistes i Polítics pel Govern
407-00004/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP CUP-CC
Reg. 19861 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb
el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
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Maria Sirvent Escrig ha estat designada membre de la Comissió d’Investigació sobre
l’Espionatge a Periodistes i Polítics pel Govern.
Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2018
Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 6/XII, sobre la transició
energètica
390-00006/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018

Control del compliment de la Moció 7/XII, sobre la política sanitària
390-00007/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018

Control del compliment de la Moció 8/XII, sobre els serveis d’atenció
a la primera infància
390-00008/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018

Control del compliment de la Moció 9/XII, sobre els mitjans de
comunicació públics de la Generalitat
390-00009/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018
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Control del compliment de la Moció 10/XII, sobre turisme
390-00010/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018

Control del compliment de la Moció 11/XII, sobre l’ocupació
d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals
390-00011/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 30.10.2018

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’endarreriment en la
posada en marxa de la T-Mobilitat
354-00044/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 19794).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Territori, 26.10.2018.
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