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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de lluita contra la corrupció i protecció dels 
denunciants
202-00017/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 21285; 21310).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.11.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs (reg. 21389; 21425).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 19.11.2018; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la violència dels ultres dels equips de 
futbol
250-00372/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19846; 21208 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 12.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 19846)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició al punt 1

Impulsar, a través de la Secretaria General de l’Esport, una campanya, conjun-
tament amb les diferents Federacions Esportives i mitjans de comunicació, per po-
tenciar els valors positius del món de l’Esport, posant en valor els hàbits saludables, 
integradors i de respecte de la pràctica esportiva i sent inflexibles amb les actituds 
violentes o irrespectuoses.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 21208)

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

Continuar la interlocució amb la Federació Catalana de Futbol i els clubs de 
futbol amb l’objectiu que actuïn amb més contundència amb aquells socis que par-
ticipin del foment de la violència i els actes ultres tant dins com fora dels estadis.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2 

Mantenir la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i els clubs de futbol a l’ho-
ra d’identificar aquells socis que puguin fomentar actituds d’odi i dur a terme ac-
cions violentes als estadis de futbol.

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’entrada en funcionament 
dels jutjats 9 i 10 de Sabadell
250-00373/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21206 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 12.11.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 21206)

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

1. Seguir complint i adoptando las medidas necesarias para la efectiva implanta-
ción y la entrada en funcionamiento de los juzgados 9 y 10 de Sabadell, d’acord amb 
l’Ordre JUS/790/2018, que modifica l’Ordre JUS/1277/2017, como forma de paliar 
la grave situación de sobrecarga de trabajo en que se encuentran el resto de juzgados 
de dicha población y a su vez disminuir los retrasos de los asuntos judiciales que 
se tramitan con el objetivo de dar un mejor servicio a los ciudadanos que necesitan 
acudir a estos juzgados para solucionar sus conflictos

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21296; 21321).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre un pla per a combatre els fraus contra 
l’autisme
250-00393/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21299; 21324).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la promoció i el millorament de la 
formació de la ciutadania en reanimació cardiopulmonar
250-00394/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21300; 21325).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21301; 21326).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21302; 21327).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21303; 21328).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21304; 21329).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.11.2018 al 21.11.2018).
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre 
la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent als exercicis del període 2011-2014
256-00014/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20986).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.11.2018 al 20.11.2018).
Finiment del termini: 21.11.2018; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les 
despeses de personal del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, corresponent a l’exercici del 2015
256-00015/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20987).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.11.2018 al 20.11.2018).
Finiment del termini: 21.11.2018; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions 
laborals dels treballadors del sector turístic
302-00026/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 21061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels treballadors del sector 
turístic (tram. 300-00036/12).

Moció
1. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb 

l’Agència Catalana de Turisme i els actors socials i sindicals pertinents, elaborin 
conjuntament un Segell de Treball Just i de Qualitat en el sector de l’hostaleria i la 
restauració.

1.1. La creació del Segell de Treball Just i de Qualitat contempli entre els seus 
indicadors: 

a) L’aplicació i el compliment del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de 
la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya per part de les empreses que operen 
en el servei final ofert.
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b) La no externalització de serveis centrals en l’activitat hotelera, com ho son les 
cambreres de pis, a terceres empreses.

c) El compliment de les lleis de prevenció de riscos laborals, en especial atenció 
a la sobrecàrrega de treball.

d) L’absència d’antecedents d’infraccions laborals molt greus.
e) La igual retribució entre homes i dones per igual treball.
f) La contractació de persones que formin part de col·lectius vulnerables.
g) L’existència de mesures relacionades amb el foment d’ocupació estable i de 

qualitat valorant, en tot cas, que les contractacions laborals siguin indefinides amb 
antiguitats superiors als 3 anys.

1.3. El Segell de Treball Just i de Qualitat requereixi auditories anuals que per-
metin verificar el seu compliment, havent-se de renovar cada tres anys.

1.4. L’Agència Catalana de Turisme disposi en la seva web del registre d’empre-
ses que tinguin en possessió el Segell de Treball Just i de Qualitat per facilitar la 
seva promoció.

1.5. Dissenyar una campanya per a donar a conèixer la iniciativa del Segell de 
Treball Just i de Qualitat.

1.6. Que la Generalitat de Catalunya incorpori en la contractació pública clàusu-
les de responsabilitat social vinculades al Segell de Treball Just i de Qualitat i faci 
difusió del Segell mitjançant una guia de recomanacions pels Ajuntaments.

1.7. Que la Generalitat de Catalunya promocioni en les fires de turisme, congres-
sos i conferencies la importància d’unes relacions laborals de qualitat i doni veu als 
actors socials i sindicals que les reivindiquen.

2. La Generalitat només contractará serveis amb hotels que respectin i tinguin 
reconeguts el segell de qualitat amb els requisits anunciats.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández diputada,   

GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
302-00027/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la política fiscal (tram. 300-00032/12).

Moció

Objectiu de dèficit i regla de despesa
El Parlament de Catalunya: 
1. Emplaça els partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Dipu-

tats a permetre el debat en lectura única, al ple del Congrés, de la modificació de 
l’article 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
evitant el veto en el debat per part de la Mesa del Congrés, i així poder disposar de 
prop de 500 milions d’euros més l’any 2019 per a polítiques socials i lluita contra 
la desigualtat.

2. Emplaça als partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Dipu-
tats a donar suport a la modificació de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sos-
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tenibilidad Financiera per ampliar el límit de la regla de depesa i poder augmentar 
la inversió social en educació, sanitat, habitatge i lluita contra la desigualtat a Cata-
lunya, més enllà dels topalls actuals.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
3. Negociar amb el Govern de l’Estat un objectiu de dèficit superior al 0,1% del 

PIB per l’any 2019 per poder disposar de gairebé 500 milions d’euros més per a po-
lítiques socials i lluita contra la desigualtat.

Deutes pendents per part de l’Estat
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
4. Reclamar al Govern de l’Estat un calendari per tal de transferir a la Genera-

litat la totalitat dels fons que resten pendents d’abonar a Catalunya, i en especial els 
derivats de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia.

Lluita contra el frau fiscal
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
5. Lluitar contra el frau fiscal impulsant mecanismes que fomentin la conscien-

ciació fiscal, la implicació i col·laboració social en la prevenció i l’activitat de control 
tributari i l’augment des recursos per fer front a la inspecció fiscal.

6. Aprovar, en el termini de 6 mesos, el nou Pla de prevenció i reducció del frau 
fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries per al període 2019-2022, i pre-
sentar l’avaluació del Pla del període 2015-2018 durant el primer trimestre del 2019 
a la Comissió d’Economia i Hisenda.

Mesures fiscals i financeres 2019
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
7. Presentar en el projecte de Llei de mesures fiscals i financeres per al 2019: 
a. Una proposta de reforma de l’impost de successions i donacions que esdevin-

gui més justa i progressiva a partir d’una reducció significativa i selectiva dels bene-
ficis fiscals derivats de la normativa catalana, gravant més les herències altes per tal 
d’augmentar la recaptació en uns 300 milions d’euros aproximadament.

b. Una proposta de reforma de l’IRPF per tal que esdevingui un impost més just 
i progressiu, especialment amb les rendes més altes.

8. Presentar durant el proper any 2019 una reforma fiscal verda com a estratègia 
per fomentar l’eficiència energètica i la reducció dels gasos hivernacle, millorant les 
figures impositives i la seva capacitat de recaptació pel que fa a la imposició medi-
ambiental.

9. Reduir els beneficis fiscals clarament regressius que deriven de la normativa 
catalana i presentar un estudi del seu impacte a la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en els propers 3 mesos.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Pacte 
nacional per a la societat digital
302-00028/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 21311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
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següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el Pacte nacional per 
a la societat digital (tram. 300-00035/12).

Moció
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comu-

nicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, 
i la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics 
per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, 
la competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de 
les persones.

L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixe-
ment haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Admi-
nistració més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com 
ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat 
o seguretat, que impacten transversalment en l’accés, la prestació i la millora dels 
serveis públics.

Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació 
es fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc 
d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, pròspe-
ra i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, 
la ciutadania i les empreses.

Atès que el Govern ha creat el Departament de Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública i que aquest Parlament ha creat una comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, podem afirmar que aquestes polítiques han esdevingut estra-
tègiques i un element central de la acció de govern del nostre país.

Com que tots els reptes de la societat digital han de ser impulsats de manera 
compartida i coordinada pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalu-
nya, el Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, el Consorci 
Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre 
de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital.

Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipa-
listes es comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions 
públiques i els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics 
d’actuació: 

– El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.

– L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de  
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu  
de fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.

– El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català  
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant su-
port a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional.

– L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciber-
seguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova so-
cietat digital.

– El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà 
per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures 
necessàries.

Els representants dels partits polítics que conformen la composició actual del 
Parlament de Catalunya han estat partícips de les conclusions dels cinc eixos de tre-
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ball anteriorment descrits i han realitzat els escaients comentaris i propostes per tal 
de ser avaluades i incorporades en el document final de conclusions.

Així mateix, els diputats d’aquesta legislatura han pogut conèixer els eixos de 
treball anteriorment descrits en la interpel·lació realitzada al conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pública al Parlament de Catalunya en la sessió del dia 8 de 
novembre de 2018.

Per tot això, el Parlament de Catalunya acorda: 
1. Donar suport al Pacte nacional per a una societat digital, signat entre la Ge-

neralitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Di-
putació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions 
necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius d’aquest Pacte.

2. Comunicar aquest acord a les entitats signants del Pacte Nacional per a una 
Societat Digital.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el tracte 
dispensat als interns dels centres penitenciaris catalans
302-00029/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·la-
ció al Govern sobre el tracte dispensat als interns dels centres penitenciaris catalans 
(tram. 300-00038/12).

Moción
1. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
I. Presentar en el plazo máximo de 15 días en sede parlamentaria la siguiente 

información y/o documentación: 
a. Relación de visitas con detalle del día y la hora, así como del motivo, realiza-

das por los miembros del Govern de la Generalitat y altos cargos de la Administra-
ción dependiente del mismo, del sector público de la Generalitat o de cualesquiera 
otras instituciones públicas de la Generalitat a los siguientes centros penitenciarios 
desde el pasado 1 de enero de 2018: 

– Madrid I y II, Alcalá de Henares
– Madrid V, Soto del Real
– Madrid VII, Estremera
– Lledoners
– Puig de les Basses
– Mas d’Enric
b. Relación de visitas con detalle del día y la hora, así como el motivo, realiza-

das por el Presidente del Parlament a los siguientes centros penitenciarios durante el 
período comprendido desde el pasado 1 de enero de 2018: 

– Madrid I y II, Alcalá de Henares
– Madrid V, Soto del Real
– Madrid VII, Estremera
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– Lledoners
– Puig de les Basses
– Mas d’Enric
c. Relación detallada del número total diario de comunicaciones (visitas) reali-

zadas por «otros profesionales acreditados cuya presencia haya sido solicitada por 
algún interno» (con exclusión de las comunicaciones con sus abogados defensores y 
procuradores) en los centros penitenciarios que a continuación se indican, detallada 
por días y horas desde el pasado 1 de enero de 2018: 

– Lledoners
– Puig de les Basses
– Mas d’Enric
d. Informe jurídico en virtud del cual la Dirección General de Servicios Peni-

tenciarios del Departamento de Justicia considera conforme al Reglamento Peniten-
ciario que: 

– Esté considerando a políticos electos de otras Comunidades Autónomas y otros 
Estados, a representantes de asociaciones (sindicatos, patronales, asociaciones se-
paratistas), políticos que no ocupan cargos públicos, alcaldes y otros cargos de cor-
poraciones municipales y el Director de TV3, como autoridades con competencia 
y facultad de visita e inspección de las instituciones penitenciarias responsabilidad 
de la Generalitat.

– Esté considerando que las visitas de dichas «autoridades» a las instituciones 
penitenciarias otorgue a los presos separatistas, que están en situación de prisión 
preventiva por su procesamiento, entre otros, del delito de rebelión, un número de 
visitas superior al que tiene derecho cualquier interno conforme al Reglamento Pe-
nitenciario.

– Esté considerando que las concentraciones de personas que se producen inclu-
so en el perímetro de seguridad de los centros penitenciarios no ponen en riesgo la 
seguridad de los mismos.

– Esté considerando que las concentraciones de personas que se producen inclu-
so en el perímetro de seguridad de los centros penitenciarios no alteran la vida dia-
ria de los internos de dichos centros.

e. Relación detallada de traslados mensuales de internos entre centros peniten-
ciarios de la Generalitat y entre los módulos de los mismos, desglosada por meses, 
centro penitenciario y módulo; desde el pasado 1 de enero de 2018.

II. Garantizar la igualdad de trato para el conjunto de la población penitencia-
ria, con independencia de la naturaleza de la medida judicial que ha comportado 
la reclusión de sus integrantes, sin que haya internos que puedan beneficiarse de 
algún tipo de trato diferenciado sobre el resto de internos, en especial cuando ese 
trato diferenciado venga dado por su condición de político o por sus relaciones con 
los dirigentes políticos actuales, los cuales se encuentran en una patente relación de 
conflicto de interés estructural.

III. Establecer controles periódicos por parte del Departamento competente, esto 
es el Departament de Justicia, de rendición de cuentas sobre el régimen de privación 
de libertad de los presos en los centros penitenciarios catalanes, con especial hin-
capié en el régimen aplicado a los políticos presos en atención a la patente situación 
de conflicto de interés estructural en la que se encuentran los máximos responsables 
políticos de las instituciones penitenciarias de la Generalitat de Cataluña respecto 
a aquellos.

IV. Garantizar que todo el personal que presta servicios en los centros peniten-
ciarios catalanes pueda desarrollar sus funciones de acuerdo con el Reglamento 
Penitenciario y con el resto del ordenamiento jurídico vigente, sin verse sometido a 
injerencias políticas indebidas e injustificadas.

V. Garantizar que la Administración penitenciaria dependiente del Govern de la 
Generalitat cumple con la función de auxilio y colaboración con la Justicia a la que 
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la Ley le obliga, velando por que las medidas dispuestas por esta última (evitación 
de la reiteración delictiva, aseguramiento de la presencia de los reclusos en los pro-
cedimientos judiciales, inhabilitación para el ejercicio de funciones y responsabi-
lidades públicas, reinserción, etc.) sean efectivamente aplicadas en todo momento.

VI. Rechazar una eventual e injustificada aplicación por parte de los responsa-
bles políticos de las instituciones penitenciarias de la Generalitat, los cuales se en-
cuentran en situación de conflicto de interés estructural con los políticos separatistas 
presos, en caso de ser condenados estos últimos por la Justicia a reclusión, de regí-
menes más benignos de privación de libertad, progresiones en grado o regímenes 
abiertos a determinados presos por razón de sus relaciones con los actuales respon-
sables políticos del Govern de la Generalitat.

2. El Parlamento de Cataluña constata que el otorgamiento de privilegios a deter-
minados internos al margen del Reglamento Penitenciario es una grave vulneración 
del derecho a la igualdad de los restantes internos, que se ven plenamente sometidos 
a dicho Reglamento, y una grave injerencia en la labor de los servidores públicos de 
las instituciones penitenciarias; pues la misma debe ser desempeñada con total con-
formidad con la normativa aplicable. 

3. El Parlamento de Cataluña recuerda que las Instituciones Penitenciarias, al 
igual que cualquier Administración Pública, están plenamente sometidas en el ejer-
cicio de sus funciones al conjunto del ordenamiento jurídico vigente y, en conse-
cuencia, deben custodiar a los internos en igualdad de condiciones, sin que pueda 
haber diferencias de régimen entre los que se hallen en prisión preventiva. Asimis-
mo, y para el caso de los internos que se encuentren cumpliendo condena judicial, 
las Instituciones Penitenciarias deben garantizar el íntegro cumplimiento de lo resu-
elto en los pronunciamientos judiciales de condena, absteniéndose de otorgar privi-
legios injustificados en la aplicación de la normativa penitenciaria (clasificación en 
grado, derechos penitenciarios, etc.)

Palacio del Parlamento, 12 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres portavoz; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desprotecció 
social
302-00030/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·la-
ció al Govern sobre la desprotecció social (tram. 300-00037/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Mejorar la transparencia en la gestión de la Renta Garantizada de Ciudada-

nía (RGC) y dotar su efectiva aplicación de suficiente presupuesto, a través de las 
siguientes medidas: 

a. Dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley 14/2017 de la 
Renta Garantizada de Ciudadanía, presentando en sede parlamentaria un informe 
sobre la aplicación y efectividad de la RGC durante los 12 primeros meses de vigen-
cia de la Ley, antes de finalizar el último trimestre de 2018.
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b. Realizar una revisión de las resoluciones de denegación de la RGC, elaborar 
un informe que contenga información sobre las posibles denegaciones indebida-
mente justificadas y compensar la pérdida de derechos, calendarizando las medidas 
pertinentes para subsanar los casos detectados.

2. Actualizar la Cartera de Servicios Sociales de la Ley 12/2007 de servicios so-
ciales de forma urgente, ajustando la ratio de personal de los servicios sociales a las 
nuevas realidades demográficas, junto con una memoria económica para el ejercicio 
2019 que garantice los servicios y prestaciones de los servicios sociales.

3. Dar una atención de calidad a las personas dependientes, reduciendo las listas 
de espera y asegurando la calidad del empleo de los profesionales del sector, priori-
zando las siguientes medidas: 

a. Aumentar el número de plazas residenciales y de centros de día.
b. Recuperar la universalidad de las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV).
c. Actualizar las ratios de personal y mejorar los módulos económicos.
d. Garantizar las mejoras laborales de los profesionales del sector.
e. Eliminar las desigualdades territoriales existentes en la prestación del servicio.
4. Aumentar la autonomía de las personas con discapacidad, impulsando las si-

guientes acciones: 
a. Incrementar los recursos destinados a intérpretes en lengua de signos catalana, 

eliminando las desigualdades territoriales existentes.
b. Ofrecer a las personas con discapacidad demandantes de empleo, por parte del 

SOC, itinerarios personalizados de inserción laboral que comprendan orientación, 
acompañamiento, formación y contratos de trabajo, a través de fórmulas de colabo-
ración con corporaciones locales y otras instituciones públicas. El personal de estos 
servicios contará con la cualificación profesional que exige el cumplimiento de su 
tarea, con formación en materia de sensibilización, de conocimiento sobre las capa-
cidades y aptitudes que presentan las personas con discapacidad y de adaptación de 
los lugares de trabajo, así como de igualdad de oportunidades.

c. Aumentar en los presupuestos de la Generalitat la partida correspondiente a 
los Centros Especiales de Trabajo (CET), para asegurar el mantenimiento de los 
actuales puestos de trabajo y de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional 
(USAPS), crear nuevos puestos de trabajo en los CET, garantizar la financiación de 
los Servicios de Integración Laboral (SIL) y garantizar el pago a 30 días a los CET.

d. Asegurar en los Centros Especiales de Trabajo el cobro de un mínimo del 
50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para sus empleados, para cualquier 
tipología de discapacidad, y del 75% del SMI para el colectivo con dificultades es-
peciales.

5. Combatir la pobreza infantil: 
a. Dar cumplimiento al Pacto por la Infancia, firmado el 19 de julio de 2013, rea-

lizando el recuento de menores en situación de malnutrición en Cataluña.
b. Realizar un informe de cumplimiento de dicho Pacto por la Infancia, hacién-

dolo público y trasladándolo a los grupos parlamentarios.
c. Aumentar la inversión en políticas de infancia hasta alcanzar la media europea 

del 2,2% del PIB.
6. Mejorar la atención a la infancia planificando, reorganizando y dotando de su-

ficiente presupuesto el sistema de protección de menores, aumentando las plazas re-
sidenciales y mejorando las ratios de profesionales para poder llevar a cabo una ac-
ción educativa y terapéutica eficiente, garantizando el cumplimiento de estándares 
de calidad residencial, que exige que la estancia en un centro reproduzca al máximo 
las condiciones de vida familiar, que permita al menor un crecimiento armónico y 
estable, con grupos de convivencia reducidos y con un educador social que realice 
la función de tutor de referencia o cotutor.

7. Revertir la parálisis en el despliegue de las leyes sociales catalanas, de forma 
prioritaria, en un plazo máximo de 3 meses, tomando las siguientes medidas: 
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a. Desplegar totalmente la Ley 11/2014, para garantizar los derechos de lesbia-
nas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la 
bifobia y la transfobia, dotándola de suficiente presupuesto para ofrecer una verda-
dera atención a las víctimas.

b. Desplegar reglamentariamente la Ley 14/2010, de derechos y oportunidades 
en la infancia y adolescencia, dando traslado a los grupos parlamentarios de todos 
los decretos desplegados y los recursos económicos asociados.

c. Desplegar reglamentariamente la Ley 13/2014, de accesibilidad de Cataluña, 
dotándola de suficiente presupuesto.

d. Desplegar la Ley 17/2010, de la lengua de signos catalana, dotándola de un 
presupuesto adecuado para hacer efectivos los derechos que en ella se recogen y, 
en especial, asegurando una dotación suficiente de intérpretes en lengua de signos.

e. Dar cumplimiento a la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, dotándola de 
presupuesto suficiente para alcanzar el objetivo de conseguir un parque mínimo del 
15% de viviendas destinadas a políticas sociales en Cataluña.

f. Desplegar totalmente la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la 
violencia machista, dotándola de suficiente presupuesto para combatir las agresiones 
sexuales, el tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas, la mutilación genital fe-
menina y el riesgo de padecerla, los matrimonios forzados, la violencia derivada de 
los conflictos armados y la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos.

g. Adaptar la normativa catalana a los principios, valores y mandatos de la Con-
vención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, apro-
bada por las Naciones Unidas en 2006.

Palacio del Parlamento, 12 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
conseqüències de les normes imposades pels mercats financers 
respecte a les polítiques públiques
302-00031/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 21359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de les normes 
imposades pels mercats financers respecte a les polítiques públiques (tram. 300-
00034/12).

Moció
De cara a l’exercici pressupostari de l’any 2019 els ingressos de la Generalitat 

s’han vist augmentats en 2.700 milions d’euros, són ingressos que en la seva major 
part provenen de l’augment de l’activitat econòmica, malgrat això les dades ens mos-
tren que les treballadores seguim tenint els mateixos salaris que fa 10 anys.

La participació dels salaris en la renda disponible bruta ha caigut un 0,5% des de 
l’any 2000 fins al 2016. La remuneració de les treballadores no ha recuperat encara 
els nivells del 2000. No obstant això, els beneficis de les companyies a l’estat espa-
nyol van créixer l’any 2016 un 200% respecte l’any anterior, mentre que els salaris 
segueixen estancats des del 2012. Des del començament de la recuperació econò-
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mica (2015), la majoria dels euros procedents del creixement econòmic van a parar 
a les butxaques dels més rics, que s’han embutxacat quatre vegades més diners que  
a franja més pobre de la població.

Més concretament, des del primer trimestre de 2012 la productivitat per hora 
treballada ha crescut 10 vegades més que el salari mitjà. Veiem com els sous estan 
paralitzats ja que les empreses han optat per guanyar competitivitat a força d’un me-
nor cost laboral. Veiem tb com l’Externalització dels serveis i treballs precaris són 
moneda corrent. I som, les dones i les joves, les que paguem la factura.

Les dades parlen per si soles: el sou anual d’una treballadora de 26 anys avui 
és un 33% inferior al del 2008. En canvi, l’encariment de la vida és una constant 
en aspectes bàsics com el transport (6,3%), l’habitatge (3,7%) o les comunicacions 
(2,5%) i les dones, som les que hem de cosir les retallades i les que arribem allà on 
els serveis públics no arriben.

Des de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, volem avançar cap a 
un projecte transformador del sistema productiu, cap a un model que vinculi la pro-
ducció amb les necessitats socials i materials i permeti el desenvolupament humà. 
L’objectiu del sistema productiu ha de ser doncs, la reproducció ampliada de les per-
sones: la producció de tot allò necessari per cobrir les necessitats de les comunitats, 
necessitats individuals incloses.

I per assolir aquesta finalitat, proposem els següents acords: 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Revertir les externalitzacions mitjançant la creació d’un fons estructural que 

ha de servir per assumir la prestació de serveis públics mitjançant la gestió directa 
i democràtica apostant per un sector públic fort que prioritzi els processos de repro-
ducció de la vida reclosos en l’àmbit domèstic i assumits per les dones, prioritzant 
l’objectiu de socialitzar i donar cobertura a les tasques de cura d’envelliment i so-
ciodependència.

b. Desobeir el topall de dèficit o la regla de la despesa que ens marca la LPGE o 
el FLA, que son instruments que sotmeten a les autonomies i la seva necessitat de 
finançament als designis de l’estat central i al pagament del deute imposat per la 
troika.

c. Incrementar els impostos del patrimoni improductiu i als estrats de renda més 
elevats, en el marc d’una reforma fiscal progressiva que tingui en compte la renda i 
el patrimoni del contribuent.

d. Enfortir, expandir i articular l’estructura productiva existent, per generar una 
veritable xarxa productiva nacional, que combini l’activitat de les grans empreses 
amb l’expansió i l’estímul de les empreses de caràcter més local i integri en la dinà-
mica productiva les diferents propostes cooperatives i d’economia social.

e. Treballar per millorar les condicions laborals de les treballadores revertint la 
visió de la millora de la competitivitat basada en la disminució de costos laborals, 
tenint en compte que els salaris són una de les principals fonts de la demanda amb 
l’objectiu de fomentar el consum i la inversió interna, impulsant una despesa públi-
ca que actuí com a palanca de dinamització de la demanda i l’ocupació de qualitat.

f. Creació d’una banca pública, tenint en compte que l’àmbit financer és una part 
central de l’entramat econòmic d’una societat i amb l’objectiu de recuperar el con-
trol sobre l’àmbit financer i entroncar-lo amb una activitat econòmica equilibrada. 
La banca pública ha d’esdevenir un dels instruments principals a l’hora d’ajudar 
a plasmar els eixos centrals de desenvolupament que haurien d’esdevenir la força 
tractora de la dinàmica econòmica i productiva del país, de forma que el Govern és 
compromet a: 

i. Presentar en el termini de 90 dies un projecte de llei de reforma de l’Institut 
Català de Finances (ICF) per tal que es converteixi en l’embrió real de la banca pú-
blica catalana; per això, cal que se’n reformi la governança i que sigui realment de-
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mocràtic i públic. Alhora, cal incorporar en totes les seves avaluacions de crèdits, 
préstecs o avals el retorn social i ambiental de qualsevol de les peticions de finan-
çament.

2. El Parlament de Catalunya reconeix que: 
a. Poden existir deutes i compromisos financers que, per les circumstàncies en 

què han estat contrets, pels processos que financen o pels impactes que tenen so-
bre els drets humans, drets econòmics socials i culturals del poble de Catalunya, es 
poden considerar il·legítims, tal i com han constatat institucions com la Conferèn-
cia de Nacions Unides sobre Deute i Desenvolupament (UNCTAD), el Consell de 
Drets Humans de Nacions Unides o l’expert independent de Nacions Unides sobre  
els efectes del deute i altres obligacions financeres dels Estats en el ple gaudi dels 
drets humans, particularment els drets econòmics, socials i culturals.

b. Davant possibles irregularitats o il·legitimitats que afectin el deute públic o d’al-
tres compromisos financers, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, de forma direc-
ta o a través dels seus representants en aquest Parlament, han de disposar del dret a 
impugnar els contractes que han generat les esmentades irregularitats o il·legitimitats, 
emprenent les accions administratives o judicials que pertoqui, incloent la possibili-
tat de declarar la nul·litat dels compromisos financers derivats i per tant impagar els 
deutes que resultin il·legítims.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2018
Carles Riera Albert representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels 
jutjats especialitzats en clàusules sòl
302-00032/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 21361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Magda Ca-

samitjana i Aguilà, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que 
estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels jutjats especialitzats en 
clàusules sòl (tram. 300-00040/12).

Moció
El Tribunal Suprem, en la seva sentència número 241/2013, de 9 de maig, va es-

tablir el caràcter abusiu de les clàusules sòl, declarant la seva nul·litat. No obstant 
això, aquesta declaració no afectaria ni a situacions definitivament resoltes judicial-
ment amb efectes de cosa jutjada, ni a les quantitats satisfetes amb anterioritat a la 
data d’aquesta sentència. Aquesta limitació temporal dels efectes de la declaració 
de nul·litat de les clàusules sòl fou confirmada per la Sentència del Tribunal Suprem 
139/2015, de 25 de març, que va fixar com a doctrina jurisprudencial que només es 
reconeixia la devolució al prestatari de les quanties abonades de forma indeguda a 
partir de la data de publicació de la seva sentència de 9 de maig de 2013. Aquesta 
limitació temporal va ser qüestionada davant del Tribunal de Justícia de la Unió Eu-
ropea que va decidir per sentència de 21 de desembre de 2016, que aquesta doctrina 
era contrària a l’article 6 apartat 1 de la Directiva 93/13 / CEE del Consell, sobre les 
clàusules abusives en els contractes signats amb consumidors.

El mateix dia de la referida Sentència del TJUE, el defensor del poble i les asso-
ciacions de consumidors i usuaris van sol·licitar a través dels mitjans d’articulació 
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d’un sistema de devolució de l’import indegudament percebut per les entitats pres-
tadores com a conseqüència de la referida declaració de retroactivitat de les ano-
menades clàusules sòl, per evitar el col·lapse judicial. Ja llavors, els procediments 
 acumulats als jutjats en seu de reclamació de clàusules abusives eren molt acusat i es 
pronosticava un col·lapse judicial pels usuaris i les institucions implicades.

Això va portar el legislador estatal a aprovar el Reial decret llei 1/2017, de 20 de 
gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl 
(RDL 1/2017, de 20 de gener), amb previsió d’un mecanisme de reclamació auto-
compositiva (davant l’entitat financera per part del consumidor).

Segons l’Exposició de motius del RDL 1/2017, de 20 de gener, aquest neix, entre 
altres motius, fruit d’una necessitat extraordinària i urgent d’arbitrar una via senzilla 
i ordenada, de caràcter voluntari per al consumidor, que facilités que pogués arribar 
a un acord amb l’entitat de crèdit que li permetés solucionar les seves diferències 
mitjançant la restitució de les quantitats esmentades. També ressalta el preàmbul 
que les mesures plantejades en aquesta normativa intenten evitar, a més, que es pro-
dueixi un augment dels litigis que s’haurien d’afrontar per la jurisdicció civil, amb 
un cost elevat per a l’Administració de justícia en cada plet i un impacte perjudi-
cial per el seu funcionament en forma d’increment substancial del temps de durada 
dels procediments. Així mateix, és convenient prestar atenció a la justificació de la 
referida norma, que pretenia posar en marxa un procediment, voluntari, de solució 
extrajudicial amb caràcter previ a la interposició de la demanda judicial, sense cost 
addicional per al consumidor i imperatiu d’atendre per part de les entitats de crèdit.

Tanmateix, l’abast de l’articulat de la norma, i més concretament els seus articles 
tercer i quart, va en un sentit absolutament contrari als motius que diu servir. De fet, 
actualment hi ha un col·lapse processal en els Tribunals provincials que tenen com-
petència exclusiva i no excloent d’aquesta matèria (vegeu l’Acord de 25 de maig de 
2017, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial); la figura 
de l’usuari i consumidor es troba desprotegit davant d’un periple processal el que es 
veu advocat per fer valer els seus drets que acaben, moltes vegades, en un abandó 
de la seva acció tenint en compte tot el que li suposa iniciar aquesta batalla judicial.

Els mecanismes legals vigents es manifesten, doncs, com a notòriament insufi-
cients per donar resposta a la demanda social i jurídica en aquest àmbit produint un 
retard en la tramitació i resolució dels procediments ineficaç i desbordat. A més a 
més, s’ha caigut mitjançant aquest procediment en situacions d’inseguretat jurídica, 
ja que alguns dels acords privats entitat financera-consumidor celebrats a l’empara 
del RD 1/2007, de 20 de gener, són objecte de nul·litat parcial per part del TJUE per 
contenir els propis acords clàusules abusives (com a renúncia a l’arbitratge), creant 
una situació d’inseguretat jurídica de nou, pel mateix sistema de solució proposat.

La insuficiència de la mesura plantejada a més es manifesta també en el reduït 
del seu àmbit d’aplicació, ja que es limita a la devolució d’allò indegudament cobrat 
per clàusules sòl quan s’ha revelat la necessitat d’arbitrar un sistema de devolució 
de les quantitats indegudament cobrades com conseqüència de clàusules que hagin 
estat declarades nul·les per abusives a través de la jurisprudència dels tribunals es-
panyols i del propi TJUE.

Davant d’aquesta situació, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a; 

1. Exigir al Govern de l’Estat a l’establiment de mesures alternatives de solució 
extrajudicial que facilitin la devolució de les quantitats indegudament satisfetes pel 
consumidor a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules sòl con-
tingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària.

2. Subsidiàriament, exigir al Govern de l’Estat donar pas a un model descen-
tralitzat, augmentant amb més jutjats de Primera Instància, atribuint-los el conei-
xement d’aquests assumptes dels partits judicials amb separació de jurisdiccions 
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de la província de Barcelona: Sabadell, Mataró, Badalona, Hospitalet, Granollers i 
Terrassa.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Magda Casamitjana i Aguilà, diputada, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la venda 
d’armes
302-00033/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 21363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Ruben Wa-

gensberg Ramon, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que es-
tableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la venda d’armes (tram. 300-00039/12).

Moció
Des de març del 2015 fins al de juliol de 2018, la coalició internacional encap-

çalada per l’Aràbia Saudita que opera a la guerra del Iemen ha dut a terme més de 
18.000 bombardejos amb armes subministrades per diversos països, i ha comès 
desenes de presumptes crims de guerra duent a terme atacs deliberats i indiscri-
minats contra objectius civils, com ara: escoles, hospitals, mesquites, fàbriques, 
mercats, noces i funerals.

A l’informe d’agost del 2018, el Consell de Drets Humans de l’ONU recomana a 
la comunitat internacional «abstenir-se de subministrar armes que podrien ser uti-
litzades a la guerra del Iemen» ja totes les parts en el conflicte armat del Iemen han 
comès amb impunitat violacions greus del dret internacional.

El cost humà del conflicte del Iemen, en els més de tres anys i mig que dura, ha 
estat qualificat per l’ONU des de març de 2017 com la catàstrofe humanitària més 
gran de l’actualitat. Segons Nacions Unides, fins a gener de 2018, en el conflicte 
del Iemen havien mort almenys 6.000 civils, més de 50.000 han resultat ferits i hi 
ha tres milions de persones desplaçades internes. D’una població de 29,3 milions 
de persones, més de 22 milions necessiten ajuda humanitària per cobrir les seves 
necessitats bàsiques, 11 milions en una situació d’extrema necessitat. Una crisi exa-
cerbada pel bloqueig marítim imposat per part de la coalició saudita, que constitu-
eix una greu infracció del dret internacional humanitari.

Entre 2015 i 2017, malgrat el risc de ser còmplice de la comissió de crims de 
dret internacional, l’Estat espanyol va exportar armes a l’Aràbia Saudita per valor 
de 932 milions d’euros i va autoritzar l’exportació d’armes per valor de 1.235 mi-
lions d’euros. És necessari que Espanya adopti mesures significatives per sumar-se 
a la creixent llista de països que apliquen ja des de fa mesos mesures restrictives i 
no autoritzen ni exporten armes que es puguin utilitzar en el conflicte del Iemen.

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya 
1. Mostra el seu rebuig a la transferència d’armes i denegar les autoritzacions 

d’exportacions d’armes a l’Aràbia Saudita que podrien ser utilitzades en el conflicte 
del Iemen, almenys mentre es tingui informació de fonts fiables o mentre es man-
tingui un risc substancial que aquestes es puguin utilitzar per cometre o facilitar la 
comissió de violacions greus del dret internacional dels drets humans o del dret in-
ternacional humanitari.

2. Insta al Govern de la Generalitat a: 
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a. Exigir al Govern Espanyol a suspendre la transferència d’armes i denegar les 
autoritzacions d’exportacions d’armes a l’Aràbia Saudita que podrien ser utilitzades 
en el conflicte del Iemen, almenys mentre es tingui informació de fonts fiables o 
mentre es mantingui un risc substancial que aquestes es puguin utilitzar per cometre 
o facilitar la comissió de violacions greus del dret internacional dels drets humans o 
del dret internacional humanitari.

b. Transmetre aquest acord a la Presidència i Vicepresidència del Govern espa-
nyol, així com als Ministeris d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, Indús-
tria, Comerç i Turisme, Defensa, Interior i Hisenda, a més de la Secretària d’Estat 
de Comerç que presideix la Junta Interministerial que regula el comerç d’armes es-
panyol.

c. Traslladar el seu rebuig al govern espanyol per l’autorització de l’exportació 
d’armes a l’Aràbia Saudita.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Ruben Wagensberg Ramon, diputat, GP ERC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges 
amb el síndic de greuges sobre les comunicacions que ha tramès a 
institucions nacionals i internacionals entre el setembre del 2017  
i l’abril del 2018
358-00003/12

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs (reg. 20982).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió del Síndic de Greuges, 09.11.2018.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la delegació 
catalana de l’Associació Espanyola de la Malaltia de Behçet davant  
la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les persones 
afectades per aquesta malaltia
356-00230/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP (reg. 20017).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.11.2018.

Sol·licitud de compareixença d’Edgar Vinyals, president de la 
Federació Veus, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre  
la situació de les persones amb experiències en salut mental
356-00232/12

SOL·LICITUD

Presentació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs (reg. 20773).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.11.2018.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Cruz Villalba, president de 
l’Institut per al Maneig Interdisciplinari de les Malalties Minoritàries - 
La Casa de Sofia
356-00233/12

SOL·LICITUD

Presentació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs (reg. 20774).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.11.2018.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

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

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la 
consellera de la Presidència
330-00047/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 21211/ Coneixement: 12.11.2018

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, els dies 9 al 17 de 
novembre, metre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu De-
partament la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 29 d’octubre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El  Decret 235/2018, de 29 d’octubre, d’encàrrec del despatx del con-
seller de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la Presidència els dies 9 al 17 de 
novembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7744, de  
9 de novembre de 2018.
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