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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 131/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment
de la qualitat dels habitatges del barri dels Merinals, de Sabadell
250-00291/12
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 5, 17.10.2018, DSPC-C 77

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 17 d’octubre de 2018, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat dels
habitatges del barri dels Merinals, de Sabadell (tram. 250-00291/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg.
16754).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir oberts els canals de comunicació i d’intercanvi d’informació establerts entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell i els representants veïnals per a, de manera conjunta, acordar les actuacions necessàries al barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès
Occidental), incloses les següents:
a) Encarregar formalment l’elaboració de l’informe independent instat pel Ple
de l’Ajuntament al maig del 2018, complementari a l’informe elaborat després de la
inspecció feta per tècnics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de l’Ajuntament
en conèixer-se les queixes veïnals.
b) Acordar amb l’Ajuntament i els veïns fórmules de col·laboració per al desplegament de les mesures que pugui recomanar l’informe del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya sobre els habitatges afectats, els quals són de titularitat privada.
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió,
Assumpta Escarp Gibert

Resolució 132/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament
de la gestió de les estacions de muntanya de la Generalitat
250-00064/12
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 6, 31.10.2018, DSPC-C 93

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 31 d’octubre de 2018, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les
estacions de muntanya de la Generalitat (tram. 250-00064/12), presentada pel Grup
Parlamentari de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Optimitzar la gestió de les estacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya perquè, sense renunciar al servei que presten, no siguin tan costoses per a l’erari públic.
1.10. Acords i resolucions
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b) Elaborar plans alternatius a la monoexplotació de la neu i del turisme que estableixin incentius per a la diversificació i la implantació d’empreses d’altres sectors,
que puguin ésser viables i compatibles amb les existents, com a complement del sector turístic a les zones rurals.
c) Informar-lo anualment de les mesures adoptades i els resultats obtinguts.
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió,
Assumpta Escarp Gibert

Resolució 133/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ocupació
d’habitatges
250-00236/12
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 6, 31.10.2018, DSPC-C 93

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 31 d’octubre de 2018, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ocupació d’habitatges (tram. 25000236/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 15180).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar una taula interdepartamental per a establir les bases per a la posada
en marxa d’una estratègia integral d’abordatge del fenomen de l’ocupació d’habitatges, en la línia del procés desenvolupat per a l’aprovació de l’Estratègia integral per
a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, que presenti els resultats dels seus estudis en seu parlamentària durant el primer semestre del 2019.
b) Incloure, en el marc d’aquest procés de definició estratègica, com reclamar
als grans tenidors que regularitzin mitjançant contractes de lloguer social els casos
de persones ocupants, en risc de vulnerabilitat social, que acreditin arrelament al
municipi i absència de problemes de convivència, i, en cas de no produir-se aquesta
regularització, com reclamar-los la cessió temporal d’aquests habitatges per a fer-la
efectiva d’acord amb el Reglament de regularització de situacions residencials sense
títol habilitant en habitatges de propietat o gestionats per administracions o entitats
públiques derivat de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.
c) Estudiar la creació de la figura del «domicili en absència» i d’un registre voluntari d’aquest tipus d’habitatges, al qual puguin acudir els propietaris residents
que, per raons personals o professionals, deixin l’habitatge buit durant un període
màxim de divuit mesos. La inscripció en aquest registre dotaria de mecanismes
de prova general els titulars dels immobles en casos d’ocupacions no consentides de
l’habitatge i en reforçaria la capacitat d’intervenció.
d) Valorar la revisió del procediment dels cossos policials en casos d’ocupacions,
delictives o mafioses, revisar-ne, si escau, els protocols i dotar de més efectius i mitjans les unitats que intervenen en aquest procediment.
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
La secretària en funcions de la Comissió, Irene Fornós Curbo; la presidenta de
la Comissió, Assumpta Escarp Gibert

1.10. Acords i resolucions
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Resolució 134/XII del Parlament de Catalunya, sobre la velocitat
variable a la zona nord de Barcelona
250-00322/12
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 6, 31.10.2018, DSPC-C 93

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 31 d’octubre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de
Barcelona (tram. 250-00322/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 17905).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a implantar, amb els estudis previs
necessaris, la velocitat variable a les carreteres C-58 i C-33 i al carril VAO (en el
marc del Pla director d’infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona) i
la reducció de la velocitat a 50 km/h a la carretera C-17 al pas per Barcelona, concretament en el tram urbà adjacent a un front continu d’edificacions residencials.
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió,
Assumpta Escarp Gibert

Resolució 135/XII del Parlament de Catalunya, sobre la contaminació
sonora a la zona nord de Barcelona
250-00323/12
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 6, 31.10.2018, DSPC-C 93

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 31 d’octubre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la contaminació sonora als barris de
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de Barcelona (tram. 250-00323/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà
(reg. 17863).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a preveure mesures per a pal·liar l’impacte de la contaminació sonora mitjançant la utilització d’aglomerat sonoreductor
en les actuacions de reforçament de ferm que hagin d’ésser executades per la Generalitat a les carreteres de la seva titularitat en entorns urbanitzats de la zona nord de
la ciutat de Barcelona, i a estudiar la implantació de mesures d’apantallament acústic als indrets d’aquesta zona on siguin preceptives d’acord amb la normativa vigent.
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió,
Assumpta Escarp Gibert
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Resolució 136/XII del Parlament de Catalunya, sobre la carretera
C-1415b al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
250-00325/12
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 6, 31.10.2018, DSPC-C 93

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 31 d’octubre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la C-1415b al pas per Santa Eulàlia de
Ronçana (tram. 250-00325/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 17954).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar les actuacions de millora de la seguretat viària de la carretera
C-1415b, ja fetes amb les obres acabades al novembre del 2017, i estudiar altres millores de la senyalització vertical i horitzontal a l’encreuament amb el camí de Caldes de Montbui, que inclouen la instal·lació de bandes transversals, acompanyades
d’un senyal de limitació de la velocitat a 50 km/h.
b) Autoritzar l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental) a posar un pas de vianants amb polsador al PK 3,390 de la carretera C-1415b i, en una
segona fase, si un cop executada aquesta mesura de pacificació del trànsit es considera que no s’ha millorat la seguretat viària del tram, estudiar la viabilitat de construir una rotonda en aquest punt.
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió,
Assumpta Escarp Gibert

Resolució 137/XII del Parlament de Catalunya, sobre la constitució
d’un grup de treball sobre la gestió i el finançament del sistema de
vies de transport per carretera d’altes prestacions
250-00340/12
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 6, 31.10.2018, DSPC-C 93

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 31 d’octubre de 2018, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la constitució d’un grup de treball
sobre la gestió i el finançament del sistema de vies de transport per carretera d’altes
prestacions (tram. 250-00340/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans,
el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup Parlamentari Republicà, el
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, el Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a constituir un grup de treball sobre
la gestió i el finançament del sistema de vies d’altes prestacions (autopistes i autovies) de Catalunya, que:
a) Tingui en compte tant els antecedents derivats de la Resolució 83/IX, sobre la
constitució d’un grup de treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges
1.10. Acords i resolucions
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com a elements reguladors de la mobilitat, com, molt especialment, la configuració
de la xarxa de vies d’altes prestacions com un sistema de servei públic sostenible
ambientalment i financerament, a la vista dels nous escenaris derivats de la finalització de la vigència de determinades concessions a Catalunya, i també la situació
dels treballadors.
b) Integri els membres següents:
– Les administracions titulars de les vies d’altes prestacions.
– El Departament de Territori i Sostenibilitat, amb un representant de la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat i un altre de la Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat.
– Dos representants del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda;
– Les empreses concessionàries de la gestió d’aquestes vies.
– Les entitats associatives de les administracions locals de Catalunya i els usuaris, a través del Reial Automòbil Club de Catalunya i de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya.
– Les cambres de comerç, indústria i navegació, mitjançant el Consell General
de Cambres de Catalunya.
– Els sindicats amb representació en el sector.
– L’Associació per a la Promoció del Transport Públic, la Fundació Cercle d’Infraestructures i el Cercle d’Economia.
– La Universitat Politècnica de Catalunya, través del seu àmbit acadèmic sectorial.
– Els col·legis professionals d’enginyers de camins, canals i ports, d’enginyers
industrials, d’economistes, i d’ambientòlegs.
– La Unió de Pagesos.
– Les entitats empresarials Foment del Treball Nacional, Pimec, Cecot, Associa
ció General de Transportistes de Catalunya, Cetcat-COT i Fundació Empresarial
Catalana.
– Un representant per cadascun dels grups i subgrups parlamentaris.
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió,
Assumpta Escarp Gibert
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els casos de biaix polític i discriminació
per raó d’idees polítiques en l’àmbit escolar
250-00170/12
DECAÏMENT

Decaiguda en la sessió 6 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 06.11.2018,
DSPC-C 97.
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació
de les persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 20739).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 09.11.2018; 10:30 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 20740).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 09.11.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures per a la despolitització dels òrgans de
govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
202-00027/12
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 20195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 20195)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten
la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mesures per a la despolitització dels òrgans de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(tram. 202-00027/12).
Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
3.01.01. Projectes de llei
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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
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 20458; 20475; 20568).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 19.11.2018 al 23.11.2018).
Finiment del termini: 26.11.2018; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les
disposicions legals en matèria de tributs propis de la Generalitat
250-00357/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 18939 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 06.11.2018
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 18938)

Esmena 1
GP Republicà (1)
De modificació

2. Fer efectiu el desplegament territorial del nou model d’atenció a les persones
trans*, tal i com ja recull l’actual model.
Esmena 2
GP Republicà (2)
De modificació

3. Vetllar per reforçar i ampliar els recursos per a assegurar l’accés a una cartera de serveis específica, augmentant de manera progressiva, en funció dels recursos
pressupostaris disponibles, l’activitat quirúrgica.
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Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extres dels
treballadors públics
250-00365/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 20063 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 30.10.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DE
JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 20063)

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

1. Desenvolupar els acords als quals ja s’ha arribat a la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a la
Mesa de Negociación de la Administración General del Estado.

Proposta de resolució sobre la devolució de la paga extraordinària
dels treballadors de la Generalitat dels anys 2012 i 2013
250-00371/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 20726; 20741).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 12.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la violència dels ultres dels equips de
futbol
250-00372/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20603; 20727; 20744).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 12.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’entrada en funcionament
dels jutjats 9 i 10 de Sabadell
250-00373/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 20728; 20745).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 12.11.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ús del nom del Parlament Europeu per
l’anterior Govern de la Generalitat amb relació al fet de fer passar per
observadors internacionals alguns eurodiputats que eren a Espanya
l’1 d’octubre de 2017
250-00374/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 20729; 20746).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 12.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’estafa de les clíniques odontològiques
Idental
250-00375/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20604; 20730; 20747).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 12.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració dels drets
humans a Nicaragua
250-00376/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20605; 20731; 20748).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 12.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic
d’infraestructures Martorell-Abrera
250-00377/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20606; 20732; 20749).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 12.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el cranc blau
250-00378/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20607; 20733; 20750).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 12.11.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la mobilitat i la zona tarifària a Mataró
250-00379/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20608; 20734; 20751).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 12.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a l’Àrea Metropolitana
Nord de Barcelona
250-00380/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20609; 20735; 20752).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 12.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de la carretera
B-40 entre Abrera i Sant Sadurní d’Anoia
250-00381/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20610; 20736; 20753).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 12.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la implantació de la
finestreta única empresarial a Barcelona
250-00438/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 20126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución
para el impulso de la implementación en Barcelona de la Ventanilla Única Empresarial, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

Desde 2014, en que se aprobó una propuesta de resolución presentada por el
Grupo Parlamentario de Ciudadanos para el impulso, por parte de la Generalitat y
en coordinación con la Federación Catalana de Municipios, un pacto catalán por la
simplificación administrativa, así como la Ley 16/2015, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica, prácticamente todos los
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municipios de Cataluña han implantado la FUE (Finestreta Unica Empresarial); sin
embargo, la ciudad de Barcelona aún no lo ha hecho.
Los indicadores muestran una evolución positiva en los trámites que se pueden hacer íntegramente través de la ventanilla. Según los datos del último informe disponible de seguimiento del Plan de Implantación de la FUE (2015-2017), la
FUE está implantada en el 96% de los municipios catalanes y ofrece servicio al 76%
de la población; sólo 28 ayuntamientos aún no se habrían incorporado a la FUE, entre ellos la capital catalana.
Es precisamente en Barcelona donde se ubica casi el 30% de la totalidad de empresas de Cataluña, 178.607 según datos del Ayuntamiento para 2017, de las cuales
casi 169.542 (95%) son micro, pequeñas y medianas empresas (de 1 a 49 asalariados), tipología que, a su vez, es el actor principal de la economía catalana, y que
además concentra el 70% de la ocupación en nuestra comunidad autónoma.
Es obvio que el atractivo de Barcelona y su know how en sectores punteros, como
las tecnológicas, debe verse reforzado por la implementación de todas aquellas herramientas de que dispone la administración para facilitar que nuevas empresas puedan iniciar su actividad de forma más rápida y ágil, atraídas por una localización
inicialmente proclive para el desarrollo de su actividad.
Por otra parte, es imprescindible reforzar aún más la difusión de la herramienta mediante artículos en medios de comunicación tradicionales, redes sociales y
jornadas presenciales para personal de las administraciones, entre otros, haciendo
especial hincapié en que los interesados en acceder a una actividad económica, así
como las corporaciones, los colegios profesionales, las organizaciones y las asociaciones que los representan, por medio del portal electrónico único para las empresas, puedan informar e interponer reclamación sobre cualquier disposición, acto o
actuación de las administraciones públicas que comporte un obstáculo para la aplicación de la Ley.
La Ley 16/2015, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la
actividad económica, prevé como instrumentos de impulso a la actividad económica
el modelo de Ventanilla Única.
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) Impulsar, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, la implementación de la Ventanilla Única Empresarial (FUE) en la ciudad de Barcelona, de manera que en un plazo de 8 meses se disponga de este recurso, evitando generar desventajas competitivas dentro del territorio.
2) Elaborar un plan para la implantación electrónica de los trámites aún no disponibles a través de la plataforma on-line de la FUE, que permita conseguir tener
disponibles en este canal el 100% de los trámites en un periodo de 8 meses.
3) Reforzar la comunicación y difusión de la FUE a través de campañas informativas anuales, en colaboración con el mundo local y en las empresas y organizaciones profesionales para incrementar el uso de los servicios ofrecidos.
4) Reforzar la difusión y comunicación del procedimiento de reclamación establecido por el incumplimiento de la Ley 16/2015 a fin de incrementar su uso.
Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Luz Guilarte Sánchez, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’adequació de la regulació de la
contractació pública per a afavorir la concurrència de petites i
mitjanes empreses
250-00439/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 20127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Luz Guilarte Sánchez, 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 adecuación de la regulación de la contratación pública para favorecer la entrada
de las pequeñas y medianas empresas, para que sea sustanciada ante la Comissió
d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado 9 de marzo, supone una nueva forma de entender la contratación para toda la
Unión Europea, que favorece la concurrencia de las pymes e implica un cambio de
modelo en la licitación pública.
A pesar de los cambios legislativos, nos encontramos con que todavía hoy los
concursos públicos de la Generalitat incluyen a menudo cláusulas restrictivas de difícil justificación. Estas cláusulas discriminan sin motivo a muchas empresas (sobre
todo pequeñas y medianas) con capacidad suficiente para realizar los trabajos y limitan la posible competencia en perjuicio de la ciudadanía.
Por ejemplo, nos encontramos con múltiples concursos de obras menores, que
afectan a los trabajos de reparación y mantenimiento de los centros de enseñanza
en Cataluña, que quedan desiertos. Esta situación lleva a que no se pueda desarrollar la actividad escolar con las garantías necesarias y preceptivas para el alumnado.
Por lo tanto, urge una revisión y modificación del modelo de contratación de
obra pública catalán que se adapte tanto a la Ley general, como a la normativa europea con el objetivo de simplificar los procedimientos, eliminar la arbitrariedad
apostando por una mayor discrecionalidad técnica al amparo de criterios sociales,
medioambientales, de innovación y desarrollo, en aras de una mayor objetividad,
motivación y justificación de las decisiones.
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. La revisión de las cláusulas utilizadas en las licitaciones de la Generalitat con
el objeto de eliminar aquellas que puedan excluir de los concursos a empresas capacitadas para las obras o servicios requeridos, prestando especial atención a facilitar
la entrada de pymes.
2. Desarrollar los procedimientos técnicos que reduzcan las trabas administrativas para la presentación de la documentación y tramitación de expedientes.
Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Luz Guilarte Sánchez, Sonia Sierra
Infante, diputadas, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de
l’Església catòlica
250-00440/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 20211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Yolanda López Fernández, diputada, Joan
Josep Nuet i Pujals, diputat, 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 resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de l’Església Catòlica, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Justícia, amb el text següent:
Exposició de motius

La immatriculació de finques és la inscripció d’una finca en el Registre de la propietat per primera vegada. Per dur a terme una immatriculació per part de qualsevol
persona física o jurídica es necessiten; un expedient de domini per a immatriculació
de finques no inscrites a favor de cap persona, la presentació d’un títol públic d’adquisició (escriptura pública) i/o la presentació d’una sentència que declari el domini
que es vol immatricular.
No existeix un inventari dels béns immobles immatriculats per l’Església Catòlica des de la signatura de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu el 3 de gener de
1979, mitjançant el qual es regulen les relacions econòmiques entre ambdues parts,
i que va ser ratificat a les Corts Generals el 4 de desembre de 1979. Aquest acord
implicava l’exempció d’impostos en determinades activitats (culte, activitat pastoral, sacralització, apostolat, etc.) de l’Església Catòlica, sent «total i permanent» en
l’exempció d’impostos «sobre la renda i el patrimoni». L’Impost de Béns Immobles
(IBI), és un impost de caràcter municipal i, per tant, fonamental per a la hisenda
local. És necessari conèixer el nombre de béns immobles de l’Església Catòlica que
s’acullen a l’exempció d’aquest impost i determinar si el seu ús s’ajusta a activitats
pròpiament religioses o a aquelles reconegudes pels acords.
D’altra banda, respecte a la capacitat d’immatriculació, hem de retrotreure´ns
fins a la dictadura franquista: La Llei Hipotecària que es va aprovar el 8 de febrer
de 1946 (arrossegant la causa del seu homòleg anterior en el Reglament Hipotecari de 1915) va establir la possibilitat d’immatricular els béns de l’Església Catòlica
a través d’un certificat de domini emès per un diocesà que podia inscriure els béns
eclesiàstics (entesos en el dret canònic com els béns que usa l’Església Catòlica per
a les seves finalitats) que quedaven circumscrits a immobles no destinats al culte
catòlic, tal com establien els art. 4t 5è del Reglament Hipotecari, segons la seva
redacció de 1959.
En 1998 el Govern del Partit Popular presidit per José María Aznar va modificar el Reglament Hipotecari per permetre la inscripció de temples de culte en el
registre de la propietat, recuperant els articles 206 de la Llei Hipotecària i 304 del
Reglament Hipotecari. El primer equipara a l’Església amb l’Administració Pública, atorgant-li el privilegi d’accedir al registre de la propietat sense aportar títol. El
segon article equipara als diocesans amb notaris, de manera que un bisbe pot certificar-se a si mateix que és el propietari d’un immoble, atenent als arguments que
ell mateix exposi.
La pressió ciutadana i política, recolzada per col·lectius de cristians de base, va
desvetllar nombrosos escàndols, arribant fins i tot al Tribunal europeu de Drets Humans, provocant així l’aprovació de la Llei 13/2015, que va modificar la Llei Hipotecària per eliminar el privilegi registral esmentat. Però ho va fer sense efectes retroactius, per la qual cosa es va produir una amnistia registral sobre els milers de béns
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inscrits per l’Església Catòlica sense presentar títol de propietat. Tots dos articles
van ser fins i tot reprovats pel Tribunal Europeu de Drets Humans. A dia d’avui es
desconeix quins immobles van accedir al registre de la propietat per la via d’aquests
articles avui derogats.
La història de cooperació entre l’Estat i l’Església no pot suposar el menyscapte
de la capacitat de l’Estat per censar i tributar les activitats de determinades institucions. No tenir un registre de béns de l’Església Catòlica impedeix determinar l’ús
donat a l’immoble registrat i, per tant, avaluar la pertinència de tributar cada immoble, així com les activitats i obres realitzades en aquests espais. La Justícia Europea ha fallat contra l’Església Catòlica per l’ús indiscriminat de les exempcions
d’impostos (sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 27 de juny de
2017), que comporta una desigualtat de tracte amb altres organitzacions socials, o
empresarials. En aquest sentit, es constata que pot haver-hi irregularitats en l’aplicació d’exempcions a l’Església Catòlica en l’impost de Béns i Immobles (IBI) i
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). És necessari ressaltar
que l’IBI és la principal font de finançament dels municipis i representa més de la
meitat dels seus ingressos. Finalment, és necessari recordar que les exempcions impositives aplicades a espais immatriculats per l’Església Catòlica i que no són destinats a ús religiós suposa vulnerar el principi constitucional que estableix que «tots
contribuiran al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat
econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i
progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori» (article 31 de la Constitució
Espanyola).
Per garantir el compliment de la Constitució i el principi d’igualtat tributària és
necessari un registre de béns de l’Església Catòlica per a la seva efectiva catalogació. Ha de quedar clar que el possible ús litúrgic no condiciona en absolut la propietat, que molts d’ells han estat construïts i restaurats amb diners públics o del poble
i que sobre la immensa majoria dels mateixos pesa la responsabilitat pública de la
seva tutela cultural i patrimonial.
Aquest registre podrà comprovar, igual que s’ha fet en iniciatives similars promogudes ja per alguns ajuntaments, si la immatriculació de milers de béns de culte
suposa un manifest abús de dret i frau de llei, tant per la data de la seva immatriculació (abans de la reforma de 1998), com per no haver estat posseïts mai per la
jerarquia catòlica (solars, habitatges, camins, cementiris, jardins, frontons, locals
comercials o places públiques), ni, en tot cas, haver documentat de forma acreditada
la seva propietat.
Organitzacions com la Coordinadora RECUPERANDO, que treballa en la recuperació del patrimoni immatriculat per l’Església, han demanat la nul·litat de les immatriculacions realitzades fins al moment, a causa de «sense ser de domini públic,
van ser inscrits sense garanties, de forma arbitrària i prevalent-se d’un subterfugi
jurídic que atribuïa al bisbe funcionis de fedatari públic». D’altra banda, el Tribunal
de Drets Humans d’Estrasburg va condemnar en 2016 a l’Estat espanyol a indemnitzar a l’empresa afectada (Societat Anònima del Ucieza c. Espanya, n o 38963/08,
4 de novembre de 2014 - «sentència sobre el fons»), com a «víctima de l’exercici del
dret d’immatriculació reconegut a l’Església Catòlica per la legislació interna sense
justificació aparent», per la immatriculació per part del Bisbe de Palència de terrenys de la seva propietat.
En el cas de Catalunya, és el sindicat Unió de Pagesos qui més s’ha mobilitzat a
l’hora d’oferir assessorament a les persones afectades, tant per a valorar la legalitat
de les immatriculacions com per ajudar en el procés de revisió. Des de Unió de Pagesos s’ha demanat la col·laboració d’ajuntaments, consells comarcals i registres de
la propietat, però hi ha restriccions a la informació global sobre immatriculacions,
el que provoca una situació d’indefensió a la pagesia (principalment) perjudicada.
La Unió de Pagesos ha visitat en dos ocasions el Parlament, en una reunió amb por21
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taveus de la Comissió de Justícia i en la compareixença d’aquesta mateixa comissió,
per informar d’aquesta problemàtica i del procés a seguir.
Fins a dia d’avui, en els inventaris dels béns de domini públic han quedat fora
els més evidents i és una de les causes de la immatriculació il·lícita. Per això, es fa
necessari incloure una categoria de be comú a partir del concepte jurídic de «bé
de domini públic eminent» en relació als immobles d’extraordinari valor històric i
cultural vinculats a l’ús religiós.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

Que en el termini improrrogable de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta Proposta de resolució, elabori un estudi en el que es recullin els següents punts:
1. Llistat de tots aquells béns que hagin estat immatriculats des de 1978 fins a
2015 a favor de l’Església Catòlica, procedint a reclamar la titularitat del domini o
d’altres drets reals immatriculats si la immatriculació va ser realitzada sense l’existència d’un títol material i previ que justifiqui la titularitat de dret real sobre el ben
immoble que es tracti, o bé que el mateix sigui no susceptible de propietat privada
perquè és de domini públic eminent encara que no estigui catalogat com a tal.
2. L’impacte de les immatriculacions de l’Església Catòlica en la gestió, conservació i difusió dels bens inclosos en el catàleg general de Patrimoni Històric de
Catalunya.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Yolanda López Fernández, Joan Josep
Nuet i Pujals, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al
CAP Gran Sol - Llefià, de Badalona
250-00441/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 20235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, 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 la millora de l’atenció sanitària al 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 de Badalona és l’equipament que presta assistència sanitària al barri de Llefià de Badalona. Inaugurat l’any 2014, aquest Centre d’Atenció
Primària té com a objectiu garantir l’assistència primària a unes 20.000 persones
d’uns dels barris amb més densitat de població de la ciutat.
Des de la seva inauguració, el CAP Gran Sol - Llefià ha patit una manca de recursos assistencials i de personal que han provocat el col·lapse del centre, provocant
un augment molt notable de la llista d’espera per ser atès pel metge de família (amb
una mitjana de 20 dies d’espera), també en les derivacions a altres especialistes o a
altres centres sanitaris.
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Aquesta davallada en la qualitat del servei és conseqüència, fonamentalment, de
la manca en el cobriment de les baixes del professionals del CAP, els permisos, i de
la no incorporació de nou personal sanitari.
La situació ha arribat a un punt insostenible que ha provocat, des del Govern de
Badalona, la petició de trobada amb la consellera de Salut per tractar aquest tema i
d’altres deficiències en l’atenció sanitària a la ciutat, però també la mobilització d’un
important nombre d’entitats ciutadanes, com associacions de veïns, plataformes socials i partits polítics.
El passat dia 18 d’octubre, centenars de persones es van concentrar davant el CAP
Gran Sol - Llefià de Badalona per exigir solucions a la manca de personal sanitari,
atès que les llistes d’espera continuen sent inadmissibles i no s’han pres solucions al
respecte per part del Govern de la Generalitat.
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. Cobrir el 100% de les baixes i dels permisos dels i les professionals que hi
treballen el CAP Gran Sol - Llefià, en un termini d’un mes a partir de l’aprovació
d’aquesta proposta de resolució.
2. Destinar tot el personal sanitari necessari al CAP Gran Sol - Llefià per assegurar una atenció de qualitat.
3. Posar en marxa un Pla de Xoc al CAP Gran Sol - Llefià per reduir les llistes
d’espera de forma significativa en un termini de 4 mesos.
4. Que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya mantingui de forma urgent una reunió amb l’Ajuntament de Badalona amb l’objectiu de revertir la
situació del CAP Gran Sol - Llefià i assegurar la inversió necessària per a la resta de
recursos assistencials i sanitaris de la ciutat de Badalona.
Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala Morisca, entre
Lloret de Mar i Tossa de Mar
250-00442/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 20268 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 sobre la
protecció de Cala Morisca (La Selva), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

Cala Morisca és una platja verge situada entre els nuclis de Lloret de Mar i Tossa
de Mar. És una cala típicament mediterrània amb formacions geològiques interessants i amb bosc mediterrani a tocar de la platja. En sí és d’una gran bellesa visual
i natural que representa un emblema de la zona i de la Costa Brava en general. Una
cala de difícil accés que s’ha mantingut intacte al llarg d’aquests anys de gran pressió turística.
3.10.25. Propostes de resolució
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Cala Morisca és un sector urbanitzable que s’arrossega des de fa més de 20 anys.
Actualment s’ha reactivat un pla parcial, dels anys 90s, de 32 ha amb unes 50 noves
parcel·les edificables amb habitatges unifamiliars. Aquest projecte afecta la massa
boscosa de Cala Morisca, els vessants de la Muntanya, un import connector natural
per a la fauna local i, a més, comporta la pèrdua directa de prop de 7 ha de suredes
d’interès natural.
En seu moment l’ajuntament de Tossa de Mar va voler permetre la construcció
d’un hotel de quatre estrelles amb piscina i instal·lacions esportives de fins a 26.000
metres quadrats) que implicava una forta degradació natural i paisatgística d’una de
les zones més emblemàtiques i ben conservades de la zona. Aquest projecte està aturat des del 2016 ja que gràcies a la pressió ciutadana la Comissió Territorial d’Urbanisme va aturar amb un informe desfavorable perquè els promotors no van justificar
l’augment de més de 8.000 metres de sostre urbanitzable, i també perquè el projecte
tenia un impacte paisatgístic i visual molt gran en una zona molt propera a l’espai
protegit del PEIN del Massís de les Cadiretes
Cal recordar que Cala Morisca pertany a un dels espais que segons el Catàleg
d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines s’haurien de preservar. Aquest document elaborat per l’Associació Naturalistes de Girona, reclama
entre altres mesures mantenir la zona sense edificar, i fixar-ne la seva protecció com
a espai lliure permanent, dins els catàlegs municipals de protecció del paisatge de
Lloret de Mar i de Tossa de Mar.
Per això des de l’Associació dels Naturalistes de Girona i altres entitats ecologistes demanen aturar l’edificació Cala Morisca per preservar d’aquesta manera un indret únic amb un paisatge i característiques naturals emblemàtiques del litoral català.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Impulsar les mesures necessàries per protegir Cala Morisca i aturar el projecte
per edificar 32 ha amb 50 noves parcel·les.
2) Modificar el pla director urbanístic del sistema costaner per permetre la desclassificació de sol urbanitzables que no han estat desenvolupats.
3) Protegir aquests connectors biològics amb la protecció bàsica de la figura d’espai d’interès natural, i a incloure’ls en el PEIN del massís de Cadiretes.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’espai d’interès natural de Gallecs
250-00443/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 20269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 sobre
l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent:
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Exposició de motius

A diferència del nucli urbà, Gallecs, malgrat han passat molts anys des de l’arribada de la democràcia, no disposa d’una normativa urbanística d’habitatge que permeti establir prioritats d’interès general.
L’aprovació del pla especial de l’espai rural de Gallecs hauria de servir per fixar
les condicions necessàries per a la seva ordenació urbanística i regular les activitats
que s’hi puguin realitzar per tal de protegir i preservar aquesta zona, fent compatible
els seus valors rurals, naturals, paisatgístics i socials.
El pla especial està redactat però la seva aprovació es va retardant i aquest fet fa
que no sigui possible una major protecció del patrimoni natural, biològic i paisatgístic de Gallecs.
Alhora és indispensable que la seva aprovació inicial permeti posar en marxa un
veritable procés participatiu sobre aquest mateix pla especial que permeti determinar quines són les activitats que es poden desenvolupar en l’espai rural de Gallecs.
Al mateix temps és imprescindible i una reivindicació i necessitat històrica fer
arribar aigua potable en aquest àmbit per tal de garantir-ne l’accés als habitatges que
en formen part i evitar l’ús de pous d’aigua no potable que s’assequen en períodes de
sequera. L’aigua i el sanejament és un Dret Humà essencial per a la vida reconegut
per l’Assemblea General de les Nacions Unides.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Donar compliment als diferents acords continguts a la Proposta de resolució
542/XI sobre Gallecs presentada per Catalunya Sí Que es Pot, debatuda i aprovada
en la sessió del plenari de 29 de març de 2017, on entre d’altres, ja s’inclou (punt 16)
l’aprovació immediata del Pla Especial de l’EIN de Gallecs i el punt 23.31 bis sobre
l’abastament d’aigua potable.
2) Iniciar els tràmits de la modificació del PDU de Gallecs amb l’objectiu d’ampliar l’àmbit de l’espai protegit, anul·lar el sostre industrial i/o terciari, actualment
permès, en els sectors de Can Banús II àmbit i sector de Mogoda, per tal d’afavorir
la integració d’aquest sectors a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs (EIN). Modificacions sense les quals no es possible donar compliment de l’acord primer de la resolució 542/XI del Parlament de Catalunya, abans esmentada.
3) Incloure el Parc del Calderí de Santa Perpètua de la Mogoda com a zona de
pre-parc a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.
4) Donar compliment immediat als acords de la Resolució abans esmentada, en
aquells punts que no suposen una despesa en el pressupost: incorporació a la Xarxa
Natura 2000, Declarar com a Refugi de Fauna la totalitat de l’actual EIN de Gallecs,
i l’ampliació de l’EIN amb els espais acordats: Pinetons i can Banús.
5) L’exposició, el debat i l’aprovació de manera urgent del Pla Especial de l’EIN
de Gallecs, desenvolupant els processos de participació necessaris amb totes les administracions i entitats implicades
6) Posar en marxa de manera urgent la redacció del projecte i l’execució de les
obres, a càrrec de la Generalitat, de la xarxa d’abastament d’aigua potable a Gallecs.
7) Desenvolupar els processos de participació necessaris amb totes les administracions i entitats implicades, després de l’aprovació inicial del pla especial per tal
de consensuar els usos i treballar per mantenir els acords assolits entre els diferents
municipis.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la protecció de la cala d’Aigua Xelida, de
Tamariu
250-00444/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 20270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 sobre la
protecció de la Cala d’Aiguaxelida, de Tamariu (Baix Empordà), per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

El Ple de l’Ajuntament de Palafrugell ha aprovat inicialment en data 26 de Juny
de 2018 el Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació urbanística PAU a 2-1
Aiguaxelida, a Tamariu. Es tracta d’un projecte per construir un ressort de luxe de
33.000 m² i 33 habitatges a la cala d’Aiguaxelida
Aigualexida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambiental, situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur,
on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn
d’una gran bellesa paisatgística. El projecte preveu urbanitzar una important peça
de terreny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, de 3’14HA, situada en
un vessant central, a la part superior de la Cala Aiguaxelida i amb grans pendents.
Terrenys ubicats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts
per un dens bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació
d’habitatges fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels
terrenys comportarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà
un impacte visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat
actual i comportarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest
important sòl i excepcionals moviments de terres. L’impacte visual i paisatgístic no
ha estat analitzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En
cas contrari no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis de desenvolupament urbanístic sostenible del projecte d’urbanització i de l’actuació urbanística.
Les al·legacions presentades per la Plataforma Salvem Aiguaxelida denuncien:
1. Manca d’aportació del títol de propietat dels terrenys per part de la Promotora
i d’acreditació de representar més del 50% de l’àmbit per impulsar el desenvolupament del sector.
2. Els terrenys presenten pendents superiors al 20%, de manera que s’infringeix
la prohibició d’urbanitzar en terrenys amb pendents del 20%, establerta a l’article
9.4 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprovà el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme.
3. El projecte d’urbanització i el seu desenvolupament impliquen la urbanització
i edificació d’un bosc de pins, suros i alzines, amb la deforestació d’una important
superfície de sòl.
4. L’impacte ambiental i paisatgístic de l’execució del projecte d’urbanització i
la posterior edificació és incompatible amb els valors presents a l’àrea i no ha estat
analitzat en l’expedient.
5. El projecte d’urbanització no conté ni inclou entre la seva documentació tècnica, cap estudi d’impacte i integració paisatgística, extrem que és indispensable per
a la seva valoració.
6. Previsió d’un percentatge de reserva per espais lliures al PU del 22%, inferior
al percentatge establert pel POUM de Palafrugell en el 24%. Infracció del principi
3.10.25. Propostes de resolució
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de jerarquia normativa i vulneració de l’article 13 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
7. Existència dades discrepants entre la documentació del P.U. i les previsions del
planejament pel que fa a superfície de l’àmbit, edificabilitat i sostre màxim. Improcedència de la seva aprovació sense exigir la correcció de les divergències.
8. El Projecte no inclou ni contempla la justificació de comptar amb la concessió
d’aprofitament d’aigua i els recursos hídrics necessaris. Amb infracció de la doctrina establerta pel Tribunal Suprem en la matèria.
9. El Projecte d’urbanització infringeix el principi de desenvolupament urbanístic sostenible dels articles 3 i 9 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que
s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
10. Manca d’integració de l’actuació urbanística i urbanitzadora en l’entorn. Amb
infracció d’allò establert als articles 9.3 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost i
22 del Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprovà el Text Refós
de la Llei estatal del sòl.
11. S’han incomplert els terminis d’urbanització i el Pla d’etapes del Pla de Millora Urbana del sector. Incompliment que avala a l’Ajuntament per exercir la facultat del iusvariandi i modificar el planejament aplicable en aquest àmbit territorial.
12. Infracció de l’article 30.1.b de la Llei estatal de Costes que prohibeix la construcció de pantalles arquitectòniques a la zona d’influència dels primers 500m de la
línia de costa. Els edificis que es construiran i que es preveuen agrupar en conjunts
de 10 habitatges comportaran immensos edificis murs - pantalla o barrera arquitectònica contraris a Dret.
13. Superació de la capacitat de càrrega del territori. La petita Cala d’Aigua Xelida no pot suportar la implantació de 33 habitatges i 120 nous habitants en aquesta
àrea, ja totalment colmatada per la urbanització.
14. Les especials característiques de la Cala Aigua Xelida, el seu valor natural,
l’afectació a una gran peça forestal i l’important impacte visual i paisatgístic requereixen el sotmetiment de l’actuació a avaluació ambiental. Front a això no hi figura
l’expedient cap documentació ambiental.
15. Afectació de l’àrea a un vessant forestal que funciona com a torrent i manca
de valoració de l’afectació al drenatge de la zona.
16. Inexistència a l’expedient d’Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua pel que
fa a l’impacte sobre torrents, suficiència de recursos hídrics i del sistema de sanejament.
17. La classificació d’aquesta peça de sòl forestal, actual bosc mediterrani, com a
sòl urbà és contrària a Dret. Per infringir els articles 2 i 12 de la Llei Forestal de Catalunya i els articles 3, 9, 29, 30, 31, 32 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei d’urbanisme reguladors del sòl urbà.
18. La peça es troba a les zones properes de l’Espai d’Interès Natural Muntanyes
de Begur, on hi diversos valors naturals, geològics i paisatgístics importants. La urbanització d’aquest solar comportarà més pressió sobre aquest EIN.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Impulsar les mesures necessàries per protegir la Cala d’Aiguaxelida i evitar la
construcció de 33 nous habitatges de luxe.
2) Modificar el pla director urbanístic del sistema costaner per permetre la desclassificació de sol urbanitzables que no han estat desenvolupats.
3) Requerir al Promotor l’aportació de còpia del títol de propietat dels terrenys
per part d’Aiguacel Costa Brava SL, així com l’acreditació de representar més del
50% de l’àmbit del Polígon d’actuació.
3.10.25. Propostes de resolució
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4) Requerir al Promotor adequar el Projecte d’urbanització, la seva Memòria i
Plànols a les determinacions del PMU i ajustar totes les dades sobre superfícies, edificabilitat,% espais lliures i demés paràmetres a allò establert al PMU vigent.
5) Exigir la realització i la presentació d’un estudi d’impacte i integració paisatgística.
6) Sol·licitar l’emissió d’informe a l’Agència Catalana de l’Aigua en relació a la
suficiència o no del sistema de sanejament, la suficiència o no de la concessió d’aprofitament d’aigües per les necessitats de subministrament del nou Polígon i l’impacte pel que fa a les escorrenties, drenatge, erosió del sòl i eventual inundabilitat de
l’àrea.
7) Denegar l’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització ateses les irregularitats en què s’incorre i de les mancances aquí denunciades.
8) Incoar un expedient per estudiar la modificació puntual del planejament per
preservar els terrenys forestals i els terrenys amb pendent del 20%, i per procedir
bé a la seva desclassificació o bé a la reducció dels aprofitaments urbanístics previstos per tal de garantir la seva adequada integració paisatgística i un menor impacte
ambiental.
9) Instar l’ajuntament de Palafrugell a acordar la suspensió de llicències d’obres
i d’instruments de gestió en aquest àmbit durant el termini d’1 any i mentre es procedeix a estudiar la viabilitat d’una modificació de planejament per aquest Polígon,
a l’empara d’allò establert a l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el projecte de Sa Guarda, de Cadaqués
250-00445/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 20271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 sobre le
projecte Sa Guarda de Cadaqués (Alt Empordà), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

Aquesta tardor podrien començar les obres d’una nova urbanització a Cadaqués:
el complex plantejat al sector de sa Guarda preveu l’edificació de 104 habitatges i
un hotel de luxe a la part alta de Cadaqués, al límit del perímetre del Parc Natural
del Cap de Creus.
La urbanització de sa Guarda, però, és paradigmàtica i insostenible per a l’entitat
Amics de la Natura de Cadaqués perquè se situa en una zona limítrof amb el parc
natural en el 70% dels terrenys; s’hi preveu construir un vial general de 10 metres
d’amplada que faria desaparèixer unes 250 oliveres de verdal-llei de Cadaqués (varietat dins la DOP Empordà), i diferents elements de pedra seca com son travesseres,
clopers, i barraques. El 2014, un grup de cadaquesencs ja es va mobilitzar quan la
construcció del vial d’accés a la urbanització va estar a punt de fer desaparèixer una
antiga mina d’aigua: sota la construcció s’amaga una cova amb volta de pedra que
servia de font i cisterna d’aigua.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Impulsar les mesures necessàries per aturar el complex plantejat al sector de
sa Guarda que preveu l’edificació de 104 habitatges i un hotel de luxe a la part alta
de Cadaqués
2) Modificar el pla director urbanístic del sistema costaner per permetre la desclassificació de sol urbanitzables que no han estat desenvolupats.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la protecció de la posidònia
250-00446/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 20272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 sobre la
protecció de la posidònia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi
Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent:
Exposició de motius

L’estat de les prades de posidònia, planta marina endèmica del Mediterrani clau
per a l’equilibri de la biodiversitat marina i gran productora d’oxigen, ha millorat durant els últims anys al litoral català, segons els experts. La millora, no obstant això,
es veu perjudicada segons els i les expertes, per l’excés de nutrients i a causa dels
fondejos descontrolats que estiu rere estiu es repeteixen a la costa. Es calcula que entre les seves extenses prades viuen més de 400 espècies vegetals i 1.000 d’animals.
En ocasions quan una embarcació llança l’àncora a escassos metres de la costa
quan l’àncora surt de l’aigua, ho fa amb desenes o centenars de fulles de posidònia
arrencades. Aquesta acció repetida sobre una prada dia rere dia, estiu rere estiu, dècada a dècada, pot causar danys irreparables a una planta inclosa al Catàleg d’Espècies Amenaçades.
El problema, que els ecologistes denuncien des de fa anys, ha arribat al Síndic
de Greuges, Rafael Ribó, qui ha obert una investigació d’ofici davant la presumpta
passivitat de la Generalitat per protegir la planta. En un escrit presentat a principis
d’agost, el síndic cita una «presumpta falta d’actuació de les administracions competents» i sol·licita al Departament de Territori i Sostenibilitat que valori la conveniència d’adoptar un pla integral de protecció de la posidònia a Catalunya.
Alhora el fiscal de Medi Ambient de Barcelona, Miguel Ángel Pérez de Gregorio, ha obert una investigació per aclarir si la Generalitat aplica les mesures necessàries per protegir-la.
La posidònia «produeix oxigen, forma la sorra, fa de refugi pesquer i evita l’erosió de les platges. Per això és tan important la seva conservació», segons Marta
Carreras, biòloga de l’organització mediambiental Oceana sobre els seus beneficis.
Javier Romero, catedràtic en Ecologia a la Universitat de Barcelona (UB) afirma que la gran regressió que va patir la planta va ser fins a avançat el segle xx, ara
com a mínim, s’ha frenat. «Els nombres són difícils de fer. Però tenim estimacions
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que diuen que el segle passat, a causa de la industrialització, la mecanització de la
pesca i el desenvolupament del turisme, es va perdre al voltant d’un 25% d’extensió
de les prades. La bona notícia és que ara això s’ha frenat. Si hagués de definir en
general l’estat actual de la posidònia a Catalunya ho faria com ‘bé, tot i que millorable’», afirma.
El mes de juliol passat les Illes Balears van voler acabar amb el problema d’arrel
i van aprovar un decret molt restrictiu que prohibeix tirar l’àncora sobre qualsevol
prada de posidònia dels 650 quilòmetres quadrats que envolten les illes. Els infractors s’enfronten a multes que oscil·len entre 100 euros i dos milions d’euros.
El catedràtic Javier Romero afirma que «és cert que el fondejos suposen un impacte, però en general no hem detectat impactes severs, excepte en àrees concretes
on l’amenaça és més clara, i on sí que hauria d’estar prohibit, com en algunes de
la Costa Brava, on seria necessària una regulació». «A Catalunya el problema més
gran per a la posidònia ha estat l’excés de nutrients a l’aigua, no els fondejos. Per
aquest motiu les prades en pitjor estat són les del sud de Barcelona, on hi ha més
contaminació i més densitat de població», afegeix.
Però un estudi del Centre d’Estudis Avançats de Blanes del CSIC i de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua entre 2003 i
2010 va constatar una millora en diversos paràmetres de les plantes.
Teresa Alcoverro, biòloga del Centre d’Estudis Avançats de Blanes del CSIC,
coincideix amb Romero: «Els indicadors diuen que les prades de posidònia no només no han empitjorat, que ja és molt, sinó que es detecta una lleu millora», explica.
La biòloga no creu que els fondejos siguin el problema més gran («la principal batalla són els nutrients», diu), però sí que considera incomprensible que a dia d’avui
Catalunya no tingui una cartografia única i detallada de totes les prades de posidònia per estudiar-les millor.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Realitzar un estudi de l’estat de la Posidònia a Catalunya.
2) Impulsar un pla integral de protecció de la posidònia a Catalunya com reclama
el Síndic de Greuges.
3) Delimitar clarament les zones de fondeig de les embarcacions a tot el litoral
català.
4) Continuar amb els controls sobre l’activitat pesquera sobre colònies de posidònia, i augmentar els controls principalment de la flota d’arrossegament, camps de
bolles i especialment sobre l’ampliació dels ports esportius i la extracció de sorra
per a la regeneració del litoral
5) Realitzar una cartografia única i detallada de totes les prades de posidònia per
estudiar-les millor.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la regulació de les pseudoteràpies
250-00447/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 20277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 regulació de les pseudoteràpies, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

En els darrers mesos hi ha hagut un augment de casos de pacients en situacions
crítiques degut a l’ús de pseudoteràpies. Aquest augment de casos ha provocat que
el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) insti al Ministeri de
Sanitat i als consellers de Salut de les comunitats autònomes a que es pronunciïn en
contra d’aquestes pràctiques degut als problemes greus de salut que estan generant.
El mes de setembre l’Associació per Protegir al Malalt de Teràpies Pseudocientífiques (Apetp) van enviar una carta oberta al Ministeri de Sanitat alertant contra la
pseudoteràpies. A la carta oberta l’Apetp exigeixen al Govern que es faci complir la
llei, que es protegeixin els drets del malalt i les seves famílies, ja que, segons l’associació, «les pseudociències s’estan convertint en una plaga que afecta les mateixes
arrels del sistema de salut del país».
L’Apetp denuncia que és necessari elaborar lleis i controls que evitin que alguns
productes pseudocientífics, com és el cas de l’homeopatia, estiguin venent-se lliurement a les farmàcies, tot i no tenir cap eficàcia i atemptar contra els drets dels
malalts.
Aquestes pseudoteràpies s’adrecen a persones desesperades que han rebut un
primer diagnòstic i no saben què fer. Són persones vulnerables, fàcils de convèncer
i estafar amb un producte, que en el millor dels casos no té cap efecte, però que pot
posar en perill la seva salut.
El mes d’octubre la Generalitat de Catalunya va multar a l’Associació Dolça Revolució per promocionar diferents productes, algun d’ells il·legal a Espanya, com
a remeis per la cura del càncer. A més, el Departament de Salut va obrir diferents
expedients sancionadors a aquesta mateixa organització per publicitar tractaments
que no tenen evidència científica. El Departament de Salut també ha obert expedient
sancionador contra els organitzadors d’un conferència sobre l’autisme que es va celebrar a Balaguer el mes d’octubre de 2018 i en què es promocionava un producte
declarat medicament il·legal i que estava prohibit des de l’any 2010.
Les pseudoteràpies són pràctiques contràries a la ciència, la professió mèdica i
als valors de la medicina i suposen una pèrdua d’oportunitats per als pacients que
poden deixar de banda tractaments efectius i contrastats per l’evidència científica.
És per aquest motiu que les administracions públiques han de treballar per combatre
les pseudociències, conscienciant a la ciutadania sobre els seus efectes i informant
de què productes són eficaços per la seva salut i quins no ho són i les conseqüències
perjudicials per la salut que poden tenir aquestes teràpies alternatives.
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 un marc reglamentari específic i estricte que controli la pseudociència
i les pseudoteràpies, desenvolupant polítiques poc tolerants amb aquestes pràctiques.
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2. Elaborar diferents campanyes informatives que adverteixin dels riscos per a la
salut que poden derivar-se de les pseudociències i les pseudoteràpies, i de les pràctiques sense evidència científica.
3. Obrir expedient sancionador i denunciar, davant la fiscalia, les actuacions que
puguin suposar un perill per a la salut pública.
4. Acompanyar a les persones que han estat estafades per la pseudociència i per
pseudoteràpies a denunciar aquestes casos, informant-los de les alternatives que poden tenir.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires
d’atraccions com a activitat cultural
250-00448/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 20371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado, 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 reconocimiento de las ferias de atracciones como
actividad cultural en Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Las ferias de atracciones son uno de los principales reclamos que ofrecen los
municipios para hacer que sus habitantes y vecinos disfruten de las fiestas patronales, ferias comerciales y ferias agrícolas y ganaderas, por ello, parece lógico pensar
que forman parte de la cultura y tradición de todos los municipios y comunidades
de nuestro país.
Desde diferentes gremios y asociaciones de ferias y feriantes de Cataluña se
lleva años defendiendo este reconocimiento como actividad cultural para las actividades relacionadas con los diversos establecimientos que conforman las ferias
de atracciones; por su innegable vinculación a eventos culturales y por su tradición
històrica, estando documentada este tipo de actividad en nuestro país desde hace
varios siglos
Parece lógico estimar este reconocimiento teniendo en cuenta que, de forma habitual, se ha gestionado lo relativo a esta actividad desde el área de cultura de muchos municipios, y también que a la hora de tributar el impuesto de IVA se les ha
aplicado a las atracciones y servicios que forman el conjunto de la feria el tipo correspondiente al IVA cultural.
En diversos paises europeos el sector de la feria de atracciones persigue y ha iniciado trámites, resueltos con éxito en varios casos, para conseguir este reconomiento cultural por parte de las respectivas administraciones y gobiernos.
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. Reconocer la contribución de la actividad del sector de las ferias de atracciones a la dinamización cultural y económica de los municipios y del conjunto de
Cataluña.
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2. Realizar los estudios y trámites necesarios para que las actividades realizadas
en el marco de las ferias de atracciones tengan la consideración de actividad cultural en la tipificación que considere el Departamento competente de la Generalitat
de Cataluña.
Palacio del Parlamento, 31 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Dimas Gragera Velaz, Héctor Amelló Montiu, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos de
Bombers de la Generalitat
250-00449/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 20386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
les condicions laborals del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

El dilluns 29 d’octubre de 2018, prop de 400 bombers del cos de la Generalitat
de Catalunya es varen mobilitzar pels carrers de Catalunya per tal de fer palès el
seu malestar en relació a les condicions laborals de precarietat a les quals es veuen
sotmesos a l’hora de dur a terme la seva tasca.
Els sindicats coincideixen a denunciar una doble existència de mancances: d’una
banda, de personal, i d’una altra, de material.
Denuncien que, actualment, la plantilla està composada per 2.200 bombers operatius, que durant el passat any 2017 van realitzar al voltant de mig milió d’hores
extres, arribant a treballar, de mitjana, un 10% més que altres funcionaris (aproximadament 160 hores de diferència), així com arribant a una diferència de 230 hores
més que els Bombers de Barcelona. A més, les hores extres s’estan retribuint 3 euros
per sota del preu d’hora treballada.
També denuncien l’estat deplorable tant de la flota de vehicles, obsolets (tenen
15 anys de mitjana), com del material de treball (falten mànegues, equipament,...) i
dels parcs, en moltes ocasions en estat ruïnós, amb filtracions quan es donen episodis de pluja.
Tal com el mateix director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament reconeix, en els darrers anys (segons denuncien els sindicats, 20) no s’han
fet les inversions necessàries, malgrat que sí que s’han realitzat plans destinats a
aquest cos. El mateix director general ha admès que, del conjunt de reivindicacions
presentades pels representants del cos de Bombers, se’n comparteix «el 90%» del
contingut.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

Fascicle segon
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1. Dotar del finançament necessari els plans referents al cos de Bombers de la
Generalitat de Catalunya per tal de millorar les condicions laborals dels membres
del cos i poder desplegar-los correctament.
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policíacs a Sant
Feliu de Llobregat
250-00450/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 20400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, 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 el
incremento de efectivos en Sant Feliu de Llobregat, para que sea sustanciada ante la
comisión de interior, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En los últimos meses ha habido un aumento de la delincuencia en Sant Feliu de
Llobregat debido tanto a robos en domicilios particulares como robos con violencia e intimidación, hurtos, robos con fuerza en el interior de vehículos y robos con
fuerza.
Entre otras causas, uno de los principales elementos que facilitan la comisión de
estos delitos y a la vez impiden la persecución de los mismos es la ocupación ilegal
de inmuebles que son utilizados como «base de operaciones» para algunos de los
grupos que parecen estar detrás de este aumento de la delictividad en el municipio.
La endémica falta de efectivos policiales que sufrimos en toda Cataluña, no siendo Sant Feliu de Llobregat una excepción, dificulta la prevención y la persecución de
actividades delictivas como las anteriormente expuestas.
Además, la tolerancia del Ayuntamiento y la Generalitat ante situaciones de ocupación ilícita facilita la comisión de actos delictivos.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Grupo Parlamentario de Cs insta al Gobierno de la Generalitat a:
1. Revisar y adaptar los operativos policiales específicos y puntuales en la ciudad de Sant Feliu de Llobregat a efectos de incrementar las vigilancias estratégicas
en zonas y barrios en los que se está detectando un mayor grado de actividades delictivas.
2. Impulsar una colaboración específica entre los Mossos d’Esquadra, la Policía
Local y todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
3. Priorizar el incremento adecuado en el municipio de efectivos policiales de
Mossos d’Esquadra, salientes de futuras promociones del Instituto de Seguridad.
Palacio del Parlamento, 31 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs
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Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
3.10.60.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal,
corresponent a l’exercici 2016
256-00016/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 20360 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 06.11.2018

Al president del Parlament

President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura
de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalització núm. 20/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, exercici 2016.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 31 d’octubre de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (del 09.11.2018 al 22.11.2018).
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.11.2018.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de
personal, corresponent a l’exercici 2016
256-00017/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 20361 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 06.11.2018

Al president del Parlament

President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura
de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalització núm. 21/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, exercici 2016.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
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Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 31 d’octubre de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (del 09.11.2018 al 22.11.2018).
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.11.2018.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les
infraestructures que són competència de la Generalitat
302-00017/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 20536; 20692; 20699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 20536)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació sobre les infraestructures que són competència de la Generalitat
(tram. 302-00017/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un incís al punt 1

1. Presentar abans de la finalitzar l’any 2018 un pla d’inversió d’infraestructures
viàries, ferroviàries i de transport competència de la Generalitat, que fixi les prioritats tant en les inversions per fer front al canvi climàtic com en un horitzó temporal
pels propers cinc anys [...].
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20692)

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures que són competència de la Generalitat (tram. 302-00017/12).
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a presentar en sede
parlamentaria en el plazo de seis meses desde la aprobación de la presente Resolución, un Plan de Inversión concreto para los próximos cinco años que, tras el análisis de la situación actual y las necesidades de infraestructuras de ámbito autonómico, permita la priorización de las actuaciones a acometer en los próximos cinco
ejercicios, de acuerdo a posibilidades presupuestarias estimadas realistas. Para garantizar la necesaria estabilidad del plan más allá de la legislatura, llevar a cabo
dicho plan atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, rentabilidad, evaluación
constante y transparencia, y contando con el mayor consenso posible, tanto de grupos políticos, como de agentes socio-económicos, como de la ciudadanía.
Palacio del Parlamento, 5 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 20699)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures
que són competència de la Generalitat (tram. 302-00017/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1. Iniciar els treballs per tal d’elaborar el nou Pla Director d’Infraestructures
que fixi les prioritats d’infraestructures viàries, ferroviàries i de transport competència de la Generalitat, en el que s’inclogui el calendari de finalització de les línies 9
i 10 del metro, els perllongaments de les línies 1, 2, 3 i 4 del metro i la connexió de
la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Plaça Espanya i Gràcia; i el calendari
de desenvolupament de plataformes logístiques relacionades amb el corredor mediterrani.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Augmentar el pes de la inversió pública en les infraestructures competència
de la Generalitat de Catalunya, per tal que a partir dels pressupostos de l’any 2019 i
en els propers cinc anys, s’incrementi el pes percentual respecte el global en la despesa pública.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat
d’oportunitats en el temps educatiu
302-00018/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 20523; 20611; 20701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20523)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu (tram. 30200018/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

Instar al Departament d’Ensenyament a retirar del Documents per a l’organització i la gestió dels centres el punt 2.1. Els usos lingüístics del centre.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 20611)

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 estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu (tram. 302-00018/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De supressió

4. Habilitar els recursos necessaris, en el proper exercici pressupostari, per incrementar els ajuts i beques atorgades per fomentar l’accés de l’alumnat a les activitats
educatives fora de l’horari lectiu en igualtat d’oportunitats, tal com preveu l’article
202 de la LEC, garantint que la despesa pública destinada s’adreci efectivament a
aquests ajuts per a infants
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició

5. Establir, conjuntament amb altres administracions, sistemes d’ajuts o de bonificacions i exempcions per als infants amb més dificultats econòmiques, així com
quanties màximes i fraccionaments de quotes com a mecanismes per afavorir l’accessibilitat a les activitats del lleure educatiu, i l’especificació de criteris socials i
econòmics prioritaris per discriminar la concessió d’aquests ajuts entre les famílies.
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Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

8. Recuperar progressivament el servei de menjador escolar als tots els instituts
abans de l’inici del proper curs 2019-2020, i plantejar, en el marc del debat sobre
la reforma horària, un avenç de l’horari del menjador a la secundària, d’acord amb
criteris de salut dels joves.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 20701)

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 estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu (tram. 302-00018/12).
Esmena 1
GP Republicà
De modificació

1. Presentar, en aquesta legislatura abans del final de curs 2018-2019, un pla per
reduir la bretxa educativa i social existent en l’àmbit educatiu no lectiu, des d’una
visió de l’educació a temps complet.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les
infraestructures i el transport públic
302-00019/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 20390; 20700; 20706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 20390)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures i el transport públic
(tram. 302-00019/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 4

4) Dotar dels recursos econòmics suficients els pressupostos del l’any 2019 perquè es puguin congelar les tarifes del transport públic per part de l’Autoritat del
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Transport Metropolità, com ha reclamat l’ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 20700)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures
i el transport públic (tram. 302-00019/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 1

2) Desplegar, mitjançant iniciatives legislatives prèviament consensuades amb els
agents polítics i socials, les mesures fiscals que estan recollides en la Llei 21/2015,
del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya per
impulsar, amb recursos econòmics, el foment i el finançament del transport públic.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3) Destinar una part a determinar de la recaptació del Fons Climàtic de l’impost
sobre vehicles contaminats previst a la llei de Canvi Climàtic al finançament del
transport públic amb aquelles actuacions relacionades amb la reducció d’emissions
de gasos d’efecte hivernacle.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4) Avaluar, en el marc del consell d’administració de l’ATM, la viabilitat de congelar les tarifes del transport públic per al 2019 atenent a les aportacions addicionals que puguin efectuar les tres administracions i als compromisos econòmics del
pla de millores dels serveis saturats.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5) Implementar el canvi tecnològic de la T-mobilitat entre els anys 2019 i 2020
i aplicar a partir del 2021 un nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere
l’actual basat en zones.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió parcial del punt 6

6) Reclamar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Transport Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les diferents fases de desplegament i execució.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 7

7) Sol·licitar a l’ATM un informe sobre el grau de compliment del contracte de la
T-mobilitat i les mesures adoptades davant eventuals incompliments.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació parcial del punt 8

8) Treballar per elaborar, segons les disponibilitats pressupostàries, un calendari
concret de planificació de les infraestructures de transport públic següents:
a. El tram central de la línia 9.
b. L’arribada de la línia 1 a Badalona.
c. L’arribada de la línia 3 a Esplugues.
d. La connexió de la línia Llobregat-Anoia amb la línia Barcelona-Vallès.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació parcial del punt 9

9) Impulsar conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i un cop aquest s’hagi
pronunciat formalment la unió definitiva dels Tram Besós amb el Tram Baix.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació parcial del punt 10

10) Convocar, en els propers tres mesos, una cimera amb tots els agents implicats, per tal d’abordar el futur de la línia ferroviària entre el Camp de Tarragona i
L’Hospitalet de l’Infant. Aquesta cimera tractarà, entre d’altres, la reclamació del
traspàs al Govern de l’Estat de la Línia Ferroviària entre el Camp de Tarragona i
l’Hospitalet de l’Infant, el full de ruta sobre els diferents plantejaments i les actuacions a desenvolupar.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20706)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre les infraestructures i el transport públic (tram. 30200019/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5

Accelerar la posada en servei de la T-Mobilitat, que acumula ja anys de retard,
amb l’objectiu d’implementar-la durant el 2019. Mentre no sigui possible, establir un
Abonament Mensual per a joves amb el qual puguin accedir a tota la xarxa de transport públic de Catalunya per un import fix mensual reduït (tarifa plana), de manera
que el transport públic sigui l’opció més atractiva per als desplaçaments dels joves i
puguin incorporar-ho fàcilment als seus costums de mobilitat futura.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7

Sol·licitar els estudis i informes que corresponguin per valorar tots els retards i
sobrecostos relacionats amb els contractes de la T-Mobilitat, per tal de depurar responsabilitats, i actuar en conseqüència.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra del punt 8

e. El Tren-Tram al Camp de Tarragona.
Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9

Impulsar, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, la recerca de consensos necessària per poder dur a terme la unió definitiva del Tram Besòs amb el Tram
Baix.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

Executar nous aparcaments de dissuassió (park and rides) prioritzant l’execució
en 2019 d’aquells que puguin afavorir la complementarietat del vehicle privat fora
de les Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric amb el transport públic
per accedir-hi. Aquests aparcaments han de tenir fàcil accés des de les principals
vies de comunicació i permetre un intercanvi ràpid des del vehicle particular al ferrocarril o als serveis de bus ràpid.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
seguretat relatives al dret a la propietat privada
302-00020/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 20399; 20555; 20698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 20399)

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 estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat relatives al dret
a la propietat privada (tram. 302-00020/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya, davant el preocupant augment d’ocupacions il·legals d’habitatges que s’està produint a les nostres ciutats i pobles, manifesta la ur3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

42

BOPC 194
8 de novembre de 2018

gent i necessària actuació de les administracions públiques que amb un treball integral i transversal atengui, des de les necessitats socials, fins els conflictes veïnals que
es produeixin, donant cobertura als veïns i lluitant contra les màfies organitzades.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2.a

a) Obrir un procés de debat i reflexió amb experts en l’àmbit del dret, la seguretat, l’habitatge i les entitats municipalistes per a analitzar la situació de conflictivitat
que genera aquest tipus d’ocupació.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2.b

b) Estudiar, dins l’àmbit competencial de la Generalitat, les mesures adients per
donar resposta a la problemàtica social que representen les ocupacions fomentades
per màfies que s’aprofiten de la vulnerabilitat de persones amb dificultats, generant
problemes de convivència als veïns.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2.c

c) Millorar l’actuació de la Generalitat de Catalunya, especialment millorant la
coordinació policial i judicial, davant denúncies d’ocupacions il·legals d’habitatges
per tal que els denunciants no es sentin desprotegits ni desemparats.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20555)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre les polítiques de seguretat relatives al dret a la propietat privada
(tram. 302-00020/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 1 bis amb el següent redactat

1 bis. El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix la feina que ha realitzat i estan realitzant els servidors públics (efectius policials de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, servidors de l’oficina judicial i jutges d’instrucció) en el marc de l’operació BACAR contra diverses activitats il·legals com el narcotràfic en molts districtes
de Barcelona i municipis de l’àrea metropolitana d’aquesta ciutat.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 1 ter amb el següent redactat

1 ter. Insta al Govern de la Generalitat a exercir les seves competències en matèria d’ordre pública i seguretat ciutadana per aplicar una política de tolerància zero
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davant la delinqüència organitzada que ocupa il·legalment immobles i s’apropia de
l’espai públic per a desenvolupar activitats il·lícites.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 20698)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat relatives al dret
a la propietat privada (tram. 302-00020/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2.a

a) Obrir un procés de debat i reflexió amb experts en l’àmbit del dret, la seguretat, l’habitatge , víctimes d’ocupació il·legal d’habitatges i a entitats de defensa del
dret a l’habitatge per a analitzar la situació de conflictivitat que genera aquest tipus
d’ocupacions.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior i
la transparència
302-00021/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 20391; 20696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 20391)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior i la transparència
(tram. 302-00021/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

1. Desenvolupar l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya sense partidismes, sense menyscapte de les institucions espanyoles i d’acord amb els principis rectors enunciats en la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions
amb la Unió Europea: El compromís que la vocació plenament europeista i mediterrània de Catalunya presideixi l’aplicació dels objectius de l’acció exterior i de les
relacions amb la Unió Europea; La cerca del consens polític en les orientacions i
estratègies generals de l’acció exterior i de les relacions amb la Unió Europea, per
a aconseguir la continuïtat i l’estabilitat que requereixen les polítiques per al mitjà
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i el llarg termini; La garantia de coherència, coordinació, transversalitat i eficàcia
en el desenvolupament de l’acció exterior i de les relacions amb la Unió Europea;
La transparència en l’actuació dels poders públics; El reconeixement del dret de les
persones i dels pobles a la defensa i la promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies, l’impuls dels valors de convivència multicultural, el reconeixement del
dret a decidir dels pobles, el reconeixement dels drets socials, educatius i sanitaris i el suport als sectors més vulnerables de la societat; La promoció de la pau, la
no-violència, la seguretat humana, la solidaritat, la cooperació i ajut al desenvolupament, el desenvolupament sostenible, la sobirania alimentària, la lluita contra el
canvi climàtic, el respecte mutu entre els pobles, l’eradicació de la pobresa i la protecció dels drets humans, dins el respecte dels propòsits i principis de la Carta de les
Nacions Unides, la Declaració universal dels drets humans, el Pacte internacional
de drets civils i polítics, el Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals, el Conveni europeu per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats
fonamentals i la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea; La no-discriminació per raó de gènere, origen, nacionalitat, raça, edat, orientació sexual, identitat
de gènere, discapacitat, religió o conviccions polítiques; El compliment del principi de lleialtat institucional mútua i la cerca de sinergies amb el Govern de l’Estat i
amb les altres administracions públiques, d’acord amb els principis rectors de les
polítiques públiques establerts per l’Estatut; El respecte de la diversitat, la varietat i
la riquesa del territori de Catalunya, el reconeixement del potencial de la capitalitat
de Barcelona i la protecció de l’equilibri territorial; El respecte del dret internacional i la garantia de compliment dels drets i les obligacions que deriven dels tractats
i dels costums internacionals, dels principis generals del dret internacional i de les
resolucions d’organitzacions internacionals que afectin Catalunya; i finalment la incorporació de la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les polítiques i en
l’elaboració de projectes i programes.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Exercir les seves facultats en el marc del Diplocat per tal que aquest actor contribueixi a una acció exterior catalana sense partidismes i conforme als principis
rectors de l’acció exterior enunciats en la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció
exterior i de relacions amb la Unió Europea.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,
GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 20696)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior i la transparència (tram. 302-00021/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició

4. Elaborar i presentar en seu parlamentària en el termini de tres mesos un pla
d’optimització de la despesa de l’acció exterior amb l’objectiu de mantenir els ser-
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veis de promoció turística, comercial i cultural de Catalunya i les actuacions d’acció
exterior però racionalitzant les despeses que s’hi destinen.
4. Elaborar i presentar en seu parlamentaria un escenari pressupostari de l’acció
exterior que, en el marc de l’elaboració del Pla Director de Cooperació 2019 - 2022,
prioritzi els recursos per la cooperació al desenvolupament que estableixi assolir el
0,7% dels ingressos propis de la Generalitat per Ajut Oficial al Desenvolupament
en un termini de 10 anys, prioritzant els recursos destinats a la defensa dels drets
humans, la construcció de la pau i el desenvolupament sostenible en el marc de la
agenda 2030 dels Objectius per un Desenvolupament Sostenible.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agenda 2030
per al desenvolupament sostenible
302-00022/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 20691; 20702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20691)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (tram.
302-00022/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i addició al punt 4 que quedaria redactat de la següent manera

4. Prioritzar l’Agenda 2030 en l’elaboració de totes les seves polítiques i a continuar amb els treballs d’elaboració del Pla Nacional per a l’Agenda 2030 en un temps
màxim de tres mesos.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5 que quedaria redactat de la següent manera

5. Elaborar el document de base d’un Acord Nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya abans de 3 mesos i definir un pla interdepartamental implicant a totes les
conselleries amb línies estratègiques per l’assoliment de cadascun dels 17 objectius,
amb un cronograma per la seva implementació.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7 que quedaria redactat de la següent manera

7. Integrar dins del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible representants de cadascun dels grups representats al Parlament de Catalunya.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 8 que quedaria redactat de la següent manera

8. Realitzar una compareixença semestral per part de cadascun dels consellers
a cadascuna de les comissions relacions amb el ODS: Comissió d’Afers Institucionals, Comissió d’Economia i Hisenda, Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transaprencia; Comissió d’Ensenyament, Comissió de Territori; Comissió
de Medi Ambient i sostenibilitat; Comissió de Salut; Comissió de Justicia; Comissió d’Empresa i Coneixement; Comissió de Treball, Afers Socials i Families, del grau
d’assoliment dels objectius i del grau de compliment del cronograma fins l’any 2030.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 9 que quedaria redactat de la següent manera

9. Coordinar-se periòdicament amb el Govern d’Espanya respecte el grau de
compliment del cronograma i assoliment dels ODS i emetre informes semestrals a
les respectives comissions dels ODS que els hi pertoquen.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 20702)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (tram. 302-00022/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 4

4. Tenir en compte l’Agenda 2030 en l’elaboració de totes les seves polítiques i a
continuar amb els treballs d’elaboració del Pla Nacional per a l’Agenda 2030 vetllant
per la integració de forma transversal, del desenvolupament i la defensa dels drets
de les dones i la diversitat sexual i de gènere.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els plans
exteriors d’emergència de les centrals nuclears
302-00023/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 20392; 20697; 20703; 20705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 20392)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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següent a la Interpel·lació al Govern sobre els plans exteriors d’emergència de les
centrals nuclears (tram. 302-00023/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Instar al Govern de la Generalitat en el marc de les converses i negociacions ja
establertes amb el govern de l’Estat a pactar la retirada del recurs d’inconstitucionalitat contra l’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiótóxics aprovat pel
Parlament de Catalunya, tenint present que una part dels seus ingressos són finalistes per millorar els sistemes de protecció dels municipis nuclears.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. Negociar amb el govern de l’Estat, un conveni d’encomana de gestió del pla
d’emergència nuclear PENTA.
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 20697)

A la Mesa del Parlament

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els plans exteriors d’emergència de les
centrals nuclears (tram. 302-00023/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició

6 bis. Exigir al Govern de l’Estat el tancament de les centrals nuclears operatives
a Catalunya en el moment en que expirin les autoritzacions d’explotació vigents. En
el cas de Vandellós II el 2020 i en el cas de Ascó I i II el 2021.
6 ter. Exigir al Govern de l’Estat la presentació d’un nou Pla de Gestió dels Residus Radioactius per a la gestió dels residus fins a la finalització de les autoritzacions
d’explotació.
6 quater. Exigir al Govern de l’Estat la presentació d’un Pla amb les actuacions
necessàries per al seu desmantellament i la creació d’un Fons per al Desmantellament que garanteixi que els operadors de les centrals nuclear realitzin les aportacions necessàries per a cobrir els costos dels desmantellaments i de la gestió de
residus, així com per als plans de desenvolupament econòmic i social dels territoris
afectats pel desmantellament.
6 quinquies. Exigir al Govern de l’Estat la participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió del Fons per al Desmantellament així com en l’elaboració i gestió dels diferents plans de desenvolupament social i econòmic vinculats al tancament
de les centrals nuclears ubicades a Catalunya.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 20703)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els
plans exteriors d’emergència de les centrals nuclears (tram. 302-00023/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 7

7. Constituir una comissió d’estudi al Parlament de Catalunya, integrada per un
membre de cada grup i subgrup parlamentari, sobre els plans d’emergència nuclear
a les centrals d’Ascó i Vandellòs i les mesures i infraestructures necessàries.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20705)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre els plans exteriors d’emergència de les centrals nuclears (tram. 302-00023/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició del punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1. Exigir al Govern de l’Estat que dugui a terme en la seva totalitat la transposició immediata de Instar el Govern d’Espanya a transposar a l’ordenament jurídic
espanyol la Directiva 2014/87/EURATOM del Consell, de 8 de juliol de 2014, per
la que es modifica la Directiva 2009/71/EURATOM, per la que s’estableix un marc
comunitari per a la seguretat nuclear de les instal·lacions nuclears, i que tenia com a
data límit el passat 15 d’agost de 2017.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

2. Instar el Ministeri d’Interior a aprovar els nous plans d’emergència PLABEN i
PENTA, ja revisats pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN), que donen compliment
a la Directiva 2014/87/Euratom.
Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació dels punts 3 i 4, que quedarien redactats de la següent manera

3. Instar el Govern d’Espanya a mantenir una estreta col·laboració amb els Ajuntaments i el Govern de la Generalitat en allò referent al compliment del Pla d’Emergència Exterior (PENTA) en l’establiment d’una estructura organitzativa amb una
clara assignació de responsabilitats i de coordinació entre organismes de resposta,
amb especial atenció a la informació a la població durant l’emergència, distribució
de substàncies de profilaxis radiològica i abastiment a la població confinada.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 8, que quedaria redactat de la següent manera

8. Renovar els convenis entre la Generalitat de Catalunya i el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) per tal d’actualitzar els plans d’emergència nuclear i donar compliment a la Directiva 2014/87/Euratom.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat
viària
302-00024/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 20393; 20704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 20393)

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 estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària (tram. 302-00024/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. Per tal de garantir a les carreteres de la xarxa viària de Catalunya una
presència real i efectiva de la Unitat de Trànsit de Mossos d’Esquadra, i donat el
número de baixes per desmotivació que es dóna anualment a la dita unitat, es fa indispensable la convocatòria de places internes de l’especialitat com es feia fa uns
anys, en un número no menor a 250.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 3.a

3.a) Elaborar un programa específic per a gent gran, donat que, sobre tot, en els
accidents amb vianants en nuclis urbans resulten més afectades les persones grans.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 7

7. Elaborar un mapa de la sinistralitat en la xarxa de carreteres de Catalunya, i
acompanyar-lo de les mesures de millora de les infraestructures viàries i de la planificació de les inversions necessàries.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 8

8. Elaborar amb les policies locals el mapa de sinistralitat de les ciutats de Catalunya, establint plans de millora i inversions, conjuntament amb els ajuntaments,
per reduir el nombre d’accidents als municipis.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20704)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Alfonso Sánchez Fisac, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre la seguretat viària (tram. 302-00024/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició del punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1. Continuar l’aplicació del Dotar de més recursos el pla de contenció amb controls policials a la xarxa viària catalana. Mantenir la coordinació de Mossos d’Esquadra i policies locals i la resta de forces i cossos de seguretat de l’Estat en la
realització conjunta de campanyes preventives de controls intensius dels principals
factors de risc de l’accidentalitat com són: l’alcohol i/o drogues, velocitat, distrac
cions, seguretat passiva així com control de transports de viatgers i de mercaderies
i el control i protecció de les conductes de risc d’usuaris vulnerables de la mobilitat
com motoristes, ciclistes i vianants i transport escolar.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició del punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

2. Continuar impulsant Augmentar en nombre i extensió territorial les accions de
formació i d’educació viària per tal d’assolir l’objectiu 0 morts l’any 2050. Activitats
de formació per a diferents col·lectius i al llarg de tot el cicle vital de les persones
(monitors d’educació viària, professors i directors d’autoescoles, gestió dels cursos
de recuperació de punts, parcs infantils de trànsit de bicicletes... etc.)
Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició

5. Continuar col·laborant amb les policies locals Crear un nou pla de col·laboració dins els propers plans estratègics i de Seguretat Vial, que incloguin policies
locals i altres forces i cossos de seguretat de l’Estat, per realitzar tasques de control
i vigilància cedint material per realitzar controls (etilòmetres, cinemòmetres, test de
drogues) i tasques d’educació viària (cessió de parcs infantils de trànsit... etc.). Col·
laborar amb els municipis en la realització de plans locals de seguretat viària per
tal de reduir els accidents de trànsit i incrementar l’assessorament als municipis de
Catalunya en matèria de seguretat viària.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Alfonso Sánchez Fisac, diputat, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la garantia de
l’exercici dels drets fonamentals a l’espai públic
302-00025/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 20394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 20394)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la garantia de l’exercici dels drets fonamentals a l’espai públic (tram. 302-00025/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 2

2. Garantir la neutralitat dels funcionaris públics en la prestació de serveis als
ciutadans i evitar que aquests puguin patir ingerències polítiques com l’assenyalament, la convocatòria durant la jornada laboral i en els seus centres de treball a adherir-se a manifestacions o reunions de caire polític. El Govern ha d’evitar que els
alts càrrecs polítics promoguin i emparin ingerències polítiques en l’activitat quotidiana dels cossos funcionarials, i en particular, en el Cos de Mossos d’Esquadra.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 3

3. Garantir la llibertat de moviment i el dret al treball del conjunt dels ciutadans de Catalunya i vetllar per la seguretat en totes les vies de comunicació. En
aquest sentit, ha de garantir la mobilitat i l’accés als llocs de treball i els centres de
producció, evitant el tall indiscriminat de carreteres, autovies, autopistes, línies de
ferrocarril, carrers i vies d’accés a les principals ciutats, la ocupació d’estacions i
de qualsevol infraestructura que pugui posar en perill o impedir que els ciutadans
que vulguin o necessitin desenvolupar la seva vida quotidiana amb normalitat restin
afectats per l’acció arbitrària de qualsevol tipus de grup organitzat. A més el Govern
de la Generalitat ha de impedir l’ús de qualsevol instal·lació, pont o viaducte de les
infraestructures vials, o de qualsevol espai pròxim i visible des d’aquesta xarxa vial,
per a fer qualsevol mena de publicitat o propaganda, sigui o no partidista.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5.a

a. Les manifestacions, concentracions i accions atribuïbles a organitzacions o
grups informals de qualsevol mena, comunicades o no, o celebrades sense convocatòria formal per cap grup o organització, en les quals s’hagin produït incidents
violents, agressions, alteracions de l’ordre públic o risc per a la seguretat pública,
des del dia 1 de gener de 2017 fins l’actualitat. L’esmentada relació haurà de fer expressa indicació del lloc, la data i l’hora d’inici i final de cadascuna de les manifestacions, concentracions i accions, el nombre de persones participants, la ubicació i
hora dels incidents o agressions registrats, el nombre aproximat de persones responsables de cadascun dels incidents o agressions, la naturalesa dels fets ocorreguts,
els perjudicis personals o materials ocasionats, el nombre d’efectius policials de la
Policia de la Generalitat-Cos de Mossos d’Esquadra que hi hagin intervingut i les
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diverses unitats orgàniques policials que hagin participats en cadascuna de les accions, concentracions o manifestacions.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5.b

b. La relació de les diligències policials obertes amb motiu de cadascuna de les
manifestacions, concentracions o accions abans esmentades, en què consti el nombre de persones identificades en cada cas i el nombre d’identificacions i detencions,
si escau, amb indicació dels jutjats en què s’hagin presentat les corresponents denúncies derivades de les diligències policials practicades.
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. Promoure un ús de l’espai públic que faci compatible el dret a la llibertat d’expressió, reunió i manifestació, amb la preservació del seu necessari pluralisme.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,
GP PSC-Units
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades
412-00003/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CATECP
Reg. 20279 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Jéssica Albiach Satorres ha estat designada membre
de la Comissió de Matèries Secretes o Reservades.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

4.45.13.

Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
406-00002/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT; SP CUP-CC
Reg. 19601; 19862 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.11.2018

Reg. 19601
A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que Gemma Geis i Carreras, Josep Costa i Rosselló, Aurora Madaula i Gimenez,
Francesc de Dalmases i Thió i Anna Geli España han estat designats membres de la
Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics.
Designar en Josep Costa i Rosselló portaveu del grup parlamentari en aquesta
Comissió d’Estudi.
Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
Reg. 19862
A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el
que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Natàlia Sànchez Dipp han estat designada membres de la Comissió d’Estudi sobre
els Drets Civils i Polítics.
Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2018
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC
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4.45.14.

Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC
Reg. 20368 i 20383 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Gemma Espigares Tribó ha estat designada membre i proposada com a secretària
de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya i la diputada Magda Casamitjana i Aguilà ha estat designada
membre de la mateixa.
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT
I ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

El dia 6 de novembre de 2018, en la sessió que ha convocat el president del Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155
de la Constitució Espanyola a Catalunya.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 25 de setembre de 2018, pels diputats següents:
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Francesc de Dalmases i Thió
Gemma Geis i Carreras
Antoni Morral i Berenguer
Grup Parlamentari Republicà
Magda Casamitjana i Aguilà
Gemma Espigares Tribó
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Ferran Pedret i Santos
Alícia Romero Llano
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Elisenda Alamany Gutiérrez
Jéssica Albiach Satorres
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Carles Riera Albert
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la
Mesa del Parlament del 18 de setembre de 2018, ha designat president el diputat Antoni Morral i Berenguer, el qual ha estat ratificat per la Comissió.
4.45.14. Comissions específiques d’investigació
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La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresident el diputat Carles Riera Albert, i secretària, la
diputada Gemma Espigares Tribó.
Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Gemma Espigares Tribó; el president de la Comissió, Antoni Morral i Berenguer

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge a
Periodistes i Polítics pel Govern
407-00004/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT; GP ERC
Reg. 20321; 20370 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.11.2018

Reg. 20321
A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica
que els diputats Eusebi Campdepadrós i Pucurull i LLuís Guinó i Subiròs han estat
designats membres de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge a Periodistes i
Polítics pel Govern.
Designar al diputat Eusebi Campdepadrós i Pucurull portaveu del grup parlamentari en aquesta comissió.
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
Reg. 20370
A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
Francesc Viaplana Manresa i la diputada Magda Casamitjana i Aguilà han estat
designats membres de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge a Periodistes i
Polítics pel Govern.
Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4.45.25.

Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
399-00001/12
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS
Reg. 20267 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, comunica que Susanna Segovia Sánchez és designada portaveu del
grup parlamentari en substitució d’Elisenda Alamany Gutiérrez, que cessa.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 22/XII, relativa a l’Informe
de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de comptes dels partits
polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent
als exercicis del 2014 i el 2015
290-00013/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 20125 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 22/XII, relativa a
l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de comptes dels partits polítics
i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent als exercicis del 2014 i el
2015 (tram. 290-00013/12), us informo del següent:
En relació amb la recomanació segona, relativa a l’informe d’auditoria, cal tenir
en compte que, en el mateix informe de la Sindicatura, es recull que les fundacions
i associacions vinculades han presentat al Protectorat del Departament de Justícia
l’informe d’auditoria en els termes que estableix l’article 333-11 del Codi civil de
Catalunya.
Qüestió diferent és el contingut de l’informe d’auditoria que les entitats vinculades han de presentar a la Sindicatura de Comptes d’acord amb l’article 15 i l’apartat
2 de la disposició addicional setena de la Llei orgànica 8/2007, del 4 de juliol, sobre
finançament dels partits polítics (LOFPP). D’aquests preceptes es desprèn que les
entitats vinculades hauran de preveure un control intern que garanteixi l’adequada
intervenció i comptabilització de tots els actes i documents dels quals es derivin
drets i obligacions de contingut econòmic, conforme als seus estatuts, i que l’informe resultant d’aquesta auditoria acompanyarà la documentació que s’ha de lliurar a
la Sindicatura de Comptes.
En la pàgina 26 de l’Informe 35/2016 de la Sindicatura es constata que «la informació presentada per les fundacions no inclou cap informe d’auditoria sobre l’adequació del sistema de control intern establert en la disposició setena de la LOFPP,
4.45.25. Grups parlamentaris
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llevat de la Fundació privada nous Horitzons per l’exercici 2014 i la Fundació Josep
Irla pels exercicis 2014 i 2015».
És en relació amb això que la Sindicatura recomana que es defineixi el model
d’informe d’auditoria sobre el control intern i l’òrgan que ha de redactar-lo.
Tot i que, tal com consta en el mateix informe 35/2016 de la Sindicatura, les
entitats vinculades han presentat al Protectorat l’informe d’auditoria en els termes
que exigeix la normativa sobre fundacions, atès que el Parlament insta el Govern a
seguir les recomanacions de la Sindicatura, des del Departament de Justícia s’està
treballant en l’elaboració d’un model d’informe de verificació del sistema de control
intern, que pertocarà redactar al patronat, com a òrgan de govern de la Fundació.
Barcelona, 24 d’octubre 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 6/XII, sobre la transició
energètica
390-00006/12
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 189)

En el BOPC 189, a la pàgina 80.
On hi diu
«Comissió competent: Comissió d’Ensenyament»
Hi ha de dir
«Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement»

Control del compliment de la Moció 10/XII, sobre turisme
390-00010/12
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 189)

En el BOPC 189, a la pàgina 81.
On hi diu
«Comissió competent: Comissió d’Ensenyament»
Hi ha de dir
«Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement»

4.50.02. Compliment de mocions
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4.52.

Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10.

Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a
informar sobre els darrers esdeveniments de l’actualitat política i
judicial
350-00002/12
ANUNCI

Anunci: President de la Generalitat, del Presidència de la Generalitat (reg. 20871).
Coneixement: Mesa del Parlament, 07.11.2018.
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