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Proposta de resolució sobre l’enviament d’un representant al Consell Interterritorial 
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport per a l’autoconsum 
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250-00493/12
Presentació: GP Cs 58
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pensacions econòmiques als bombers voluntaris
250-00494/12
Presentació: GP Cs 59
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball
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4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00001/12
Designació de membres 80

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de Fernando Reinares, investigador principal i director del Programa 
sobre terrorisme global del Reial Institut Elcano, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00145/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 81

Compareixença de Mustapha Aoulad Sellam, responsable del Pla municipal de lluita 
contra la islamofòbia de l’Ajuntament de Barcelona, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00146/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 81

Compareixença d’Ali Yassine, president de la Comunitat Islàmica Annour, davant la 
Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00147/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 81

Compareixença de Mohamed El Ghaidouni, president de la Unió de Comunitats Is-
làmiques de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00148/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 81

Compareixença d’una representació de la Plataforma Ciutadana Contra la Islamofòbia 
davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00149/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 82

Compareixença de Hafid a Aarab, president de la Federació Islàmica de Catalunya, 
davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00150/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 82

Compareixença de Mohamed Halhoul, portaveu del Consell Islàmic Cultural de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017
357-00151/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 82

Compareixença de Fàtima Taleb Moussaoui, regidora de l’Ajuntament de Badalona, 
davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00152/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 82

Compareixença de Mostafà Shaimi, representant de l’Espai Antiracista de Salt i Gi-
rona, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017
357-00153/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 82

Compareixença d’Elisabet Ortega Larriba, directora del Consorci de Benestar So-
cial del Ripollès, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 
18 d’Agost de 2017
357-00154/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 83

Compareixença de Núria Perpinyà Colomer, tècnica d’Educació i Convivència de 
l’Ajuntament de Ripoll, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00155/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 83
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Compareixença de Khalid Kyyat, president de l’oratori Fath de Ripoll, davant la Co-
missió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00156/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 83

Compareixença d’una representació de la Xarxa Veïnal Som Ripoll davant la Comis-
sió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00157/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 83

Compareixença d’una representació d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, de 
Ripoll, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017
357-00158/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 83

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme 
polític en la televisió i la ràdio del maig a l’agost del 2018
337-00014/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 84
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 154/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’avaluació dels 
casos de malnutrició infantil
250-00015/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 3, 13.11.2018, DSPC-C 101

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 13 de novembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’avaluació dels casos de malnu-
trició infantil (tram. 250-00015/12), 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. 8460).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Avaluar, almenys una vegada l’any, les dades relatives als infants i adolescents 

en situació de malnutrició, tal com estableix el Document de desenvolupament del 
Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació 
d’infants i adolescents.

b) Presentar-li abans del segon trimestre del 2019 l’avaluació de les dades relati-
ves a la malnutrició infantil a Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa

Resolució 155/XII del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa 
infantil
250-00089/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 3, 13.11.2018, DSPC-C 101

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 13 de novembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la pobresa infantil (tram. 250-
00089/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 8466).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar progressivament la inversió en protecció social per als infants fins 

a arribar a la mitjana europea del 2,4% del PIB.
b) Complir la Resolució 567/XI del Parlament de Catalunya, sobre el seguiment 

del Pacte per a la infància a Catalunya, amb relació a les mesures següents: 
1r. Consolidar un sistema de polítiques públiques transversals en infància i ado-

lescència a partir del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència.
2n. Reforçar polítiques d’infància que atenguin, en tota la seva extensió, la Con-

venció sobre els drets de l’infant pel que fa a la prevenció, la defensa i la promoció 
dels drets de l’infant, per mitjà del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència.
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3r. Promoure la creació de consells locals d’infants i destinar als ajuntaments i 
els consells comarcals els recursos tècnics i econòmics necessaris.

4t. Establir un calendari de desplegament de la Llei 14/2010, del 27 de maig, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i assignar-hi una partida 
pressupostària suficient.

c) Complir la Resolució 327/XI del Parlament de Catalunya, sobre la cobertura 
de l’atenció bucodental i oftalmològica integral dels menors d’edat, i incorporar en 
els propers pressupostos de la Generalitat els recursos econòmics necessaris per a 
incloure progressivament en la cartera bàsica de sanitat pública per als menors d’edat 
la garantia d’accés a tots els productes i totes les tècniques de suport, com ara els 
serveis odontològics, els audiòfons i les ulleres.

d) Augmentar progressivament el parc públic d’habitatge social fins a arribar a 
la mitjana europea, situada actualment en el 9%.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa

Resolució 156/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels 
menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments
250-00112/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 3, 13.11.2018, DSPC-C 101

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 13 de novembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la protecció dels menors que pa-
teixen abusos sexuals i maltractaments (tram. 250-00112/12), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8317).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complir de manera efectiva la Resolució 657/XI del Parlament de Catalunya, 

sobre la prevenció de l’abús i l’explotació sexuals, la Resolució 658/XI del Parlament 
de Catalunya, sobre la formació del personal sanitari per a la detecció d’abusos se-
xuals a menors, la Resolució 576/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’activitat del 
Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols Existents en 
Matèria d’Abús Sexual a Menors o qualsevol altra Forma de Maltractament, i la Re-
solució 661/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció, la detecció i la pro-
tecció dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments.

b) Garantir el compliment obligatori dels protocols actuals sobre l’abús sexual 
infantil.

c) Destinar els recursos necessaris per a garantir una atenció especialitzada en 
abusos sexuals als infants i una coordinació efectiva entre els jutjats i el sistema de 
protecció per a donar una atenció integral als infants que han patit abusos sexuals.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa
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Resolució 176/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sector de la 
venda no sedentària
250-00223/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 6, 15.11.2018, DSPC-C 111

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 15 de novem-
bre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el sector de la venda 
no sedentària (tram. 250-00223/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 14984).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reconèixer l’efecte dinamitzador del sector de la venda no sedentària, com a 

modalitat comercial, en el teixit social de Catalunya.
b) Crear, en el termini de sis mesos, una comissió de treball en matèria de venda 

no sedentària dins el Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en Matèria 
de Comerç, integrada per membres del Consell mateix en representació de les or-
ganitzacions empresarials, les organitzacions dels consumidors, les organitzacions 
sindicals i les organitzacions municipals, i també per altres persones tècnicament 
qualificades del sector de la venda no sedentària.

c) Informar-lo puntualment dels acords i les conclusions a què arribi la comissió 
de treball.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; la presidenta de la Comissió, 

Laura Vílchez Sánchez
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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 creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2018, ha 
nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (tram. 200-00004/12) i les esmenes pre-
sentades, d’acord amb l’article 120.1 i els concordants del Reglament del Parlament. 
La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Jorge Soler González

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Josep Riera i Font

Grup Parlamentari Republicà
Gemma Espigares Tribó

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Assumpta Escarp Gibert

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Marta Ribas Frías

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Vidal Aragonés Chicharro 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; el vicepresi-

dent de la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de 
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP 

PPC, SP CUP-CC

Reg. 21422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna 
Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados Gali-
ano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Marta Ri-
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bas  Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
 Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Preàmbul
La creació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va representar 

una fita històrica en les institucions d’autogovern. I un important impuls a la pro-
moció de la llengua i la cultura catalanes, així com per a la indústria audiovisual.

L’audiovisual experimenta importants transformacions al llarg del temps, és per 
aquest motiu, que les lleis que regulen aquest sector s’han anat renovant amb els 
anys per tal revisar els models i definir la funció i les obligacions del servei públic.

Ara torna a ser un d’aquests moments. La revolució que ha provocat la digitalit-
zació en el camp de la comunicació ens obliga a establir un nou model de l’audio-
visual català. I amb la voluntat de preservar el potent llegat que hem rebut iniciem 
una reforma estratègica de les normes de l’audiovisual amb l’objectiu de liderar can-
vis profunds en aquest camp.

La Resolució 306/XI, apartat IV.3, i la Moció 13/XI i la Resolució 90/XII obli-
guen el Parlament a modificar la llei per retornar als criteris de governança que ins-
pirava la llei de 2007, és a dir, a la cultura parlamentària dels dos terços, d’amplis 
consensos. I obliguen a fer-ho en un curt termini de temps. Aquest termini respon a 
la pressió que ha existit perquè es prenguin mesures ràpides sobre la governança de la  
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, però és massa breu per consensuar 
un nou model per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. És per aquest 
motiu que la ponència conjunta que es va crear durant la legislatura passada per mo-
dificar la llei ha de seguir treballant per anar modificant el conjunt de la llei amb una 
visió de llarg termini. D’aquesta manera, presentant ara només modificacions als ar-
ticles que fan referència a la governança pretenem donar resposta a dues demandes 
que semblaven antagòniques. Per una banda la urgència respecte el que fa referència 
als òrgans de govern, per l’altra, la mirada llarga per fer una bona diagnosi i les re-
formes que aquesta requereixi per liderar el futur.

Aquesta proposició de llei estén també el seu àmbit d’aplicació al Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, al qual s’han d’aplicar també, per un principi de cohe-
rència, els mateixos criteris de governança fonamentats en amplis consensos.

Article 1. Modificació parcial de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
1. Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audio-

visual, que passa a tenir la relació següent: 
«Article 4. Composició.
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per un mínim de cinc 

membres i un màxim de set, elegits per Parlament per majoria de dos terços, a pro-
posta, com a mínim, de tres grups parlamentaris.

2. El president o presidenta del Consell és escollit pel Parlament, per una majoria 
de dos terços, d’entre els membres que integren el Consell.

3. Els membres del Consell són escollits d’entre persones de prestigi reconegut 
i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovisual, i que ofereixin 
garanties plenes d’independència.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats i retri-
butiu dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat. La condició de membre 
del Consell és així mateix incompatible amb la condició de membre del Parlament 
o del Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació polítiques, 



BOPC 206
22 de novembre de 2018

3.01.02. Proposicions de llei 12

amb el desenvolupament d’activitats en les administracions públiques i amb l’exer-
cici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions sindicals 
o empresarials.»

3. Es modifica l’apartat 4 de l’article 6 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«4. Els membres del Consell han de presentar una declaració conforme no exer-
ceixen activitats professionals, mercantils o industrials que puguin ésser causa d’in-
compatibilitat o de conflicte d’interessos d’acord amb el que disposen, respecti-
vament, els apartats 2 i 3 d’aquest article, i així mateix, una declaració de béns 
patrimonials, en la qual s’han de detallar tots els béns, els drets i les obligacions 
de què són titulars. A aquesta declaració s’ha d’adjuntar còpia de la darrera decla-
ració de renda de les persones físiques que la persona declarant ha presentat a l’ad-
ministració tributària. Aquestes declaracions, juntament amb la documentació que 
l’acompanyi, s’han de presentar en el termini de tres mesos a comptar de la data de 
presa de possessió i nomenament i en el termini de tres mesos a comptar de la data 
de cessament. Les declaracions i la documentació que s’hi adjunti s’han d’inscriu-
re i han de constar en el registre propi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.»

4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, de la Llei 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. El president o presidenta té la representació legal del Consell i les facultats de 
convocar i presidir les reunions del ple del Consell. Sens perjudici de les facultats del 
president o presidenta, el ple del Consell ha de ser convocat si així ho sol·liciten, com 
a mínim, la meitat dels seus membres.»

5. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«3. Perquè el Ple es constitueixi vàlidament s’ha de comptar amb la presència 
mínima de la meitat dels seus membres. Tots els acords del Consell s’han de prendre 
en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres per 
adoptar els acords següents: 

a) Els que són per a aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament 
del Consell.

b) Els que són per a aprovar l’avantprojecte de pressupost.
c) Els relatius a l’àmbit de les concessions, llicències, comunicacions prèvies i 

altres habilitacions per a operar.
d) La imposició de sancions molt greus.
e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»

6. S’addiciona un apartat 3 bis a l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el redactat següent: 

«3 bis. A l’efecte del que preveuen els apartats 2 i 3, la meitat de membres del 
Consell es determina pel primer nombre enter que resulti de dividir per la meitat el 
nombre de membres del Consell, d’acord amb el que estableix l’apartat 1 de l’arti-
cle 4.»

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
1. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 
«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-

gren i del president o presidenta.
1. El Consell de Govern és integrat per un mínim de cinc membres i un màxim 

de set, que han de ser persones amb mèrits professionals rellevants.
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2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament per una majoria 
de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, després que 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en verifiqui la idoneïtat, amb 
criteris estrictes de competència professional. A aquest efecte, s’ha de valorar es-
pecialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de control o 
d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o priva-
des. Aquests mèrits han de ser justificats de manera concreta en l’informe sobre els 
candidats a què fa referència l’apartat 3.

3. Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya regular, convocar i resol-
dre un procediment públic de selecció de candidats per formar part del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més dels mèrits al·le-
gats per ocupar el càrrec, els candidats han de presentar un projecte de gestió que 
ha d’incloure necessàriament les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació 
empresarial en què, segons el seu criteri, s’ha d’inspirar la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

4. Un cop resolt el procediment de selecció, el Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya ha d’elevar al Parlament la llista de candidats en un nombre que pot ser su-
perior al de membres que han de ser elegits. Aquesta llista ha d’anar acompanyada 
d’un informe sobre cadascun dels candidats relatiu a la seva capacitat i idoneïtat per 
ocupar el càrrec. La llista i els informes s’han de trametre al Parlament abans de la 
compareixença i l’examen públic dels candidats davant la comissió parlamentària 
que correspongui.

5. El Parlament elegeix per majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de 
tres grups parlamentaris, el president o presidenta del Consell de Govern d’entre els 
membres que l’integren.

6. En els supòsits esmentats a l’article 9.5, el membre substitut és elegit pel Parla-
ment, per majoria de dos terços, seguint el mateix procediment que estableix aquest 
article. Si el membre que s’ha de substituir és el president o presidenta del Consell 
de Govern, el nou president o presidenta ha de ser elegit pel Parlament, entre els 
membres del Consell de Govern, per una majoria de dos terços.

7. El Consell de Govern pot dotar-se d’una vicepresidència, que pot exercir les 
funcions delegades que el president o presidenta consideri pertinents.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Els membres del Consell de Govern tenen la condició d’alts càrrecs de l’Ad-
ministració de la Generalitat i els és d’aplicació el règim retributiu d’aquests.»

3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. El president o presidenta del Consell de Govern pot ésser separat del càrrec pel 
Ple del Parlament, per una majoria de dos terços i a iniciativa del Consell de Govern 
acordada per dos terços dels seus membres amb la consideració prèvia de la comissió 
de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

4. Es modifica la lletra f) de l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«f) Aprovar la proposta de contracte programa, observant el compliment dels 
convenis col·lectius de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, garantir la participació dels representants dels treballadors en l’informe previ 
preceptiu i vetllar perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Parlament.»

5. S’addiciona una nova lletra y) a l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la redacció següent: 

«y) Elaborar, executar i avaluar dos plans estructurals: un Pla de Participació, 
que fomenti la participació dels treballadors i treballadores en l’elaboració de l’estra-
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tègia empresarial i en l’organització dels processos productius; i un Pla de Funcions 
que defineixi les estructures internes adients.»

6. S’addiciona un nou apartat, el 2, a l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octu-
bre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la redacció següent: 

«2. La proposta per nomenar el personal directiu de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials a què es refereix la lletra d) de 
l’apartat anterior, s’ha de fer d’acord amb un procediment públic de presentació i se-
lecció de candidats anàleg al que estableixen l’apartat 3 de l’article 7.»

7. Es modifica l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. El Consell Assessor de Continguts i Programació és integrat per setze mem-
bres, elegits pel Parlament entre persones de prestigi reconegut, els quals han de 
representar la pluralitat de la societat catalana. Han d’haver-hi representats, com a 
mínim, els sectors professionals, els sectors educatius i les associacions cíviques, 
culturals i d’usuaris i els treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals. Els membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació han d’és-
ser elegits pel Ple del Parlament per una majoria de dos terços.»

8. Es modifica la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei 11/2007, d’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la 
redacció següent: 

«b) Convocar el Consell Assessor, a instància pròpia, del Consell de Govern o a 
petició de la meitat dels membres del Consell Assessor, i presidir i ordenar les ses-
sions del Ple i vetllar perquè s’executin les decisions que pren.»

9. Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Per exercir les funcions consultives que li corresponen el Consell Assessor de 
Continguts i de Programació ha d’elaborar un reglament de funcionament intern, el 
qual ha de regular el procediment per a l’elecció del president o presidenta, el règim 
de sessions i el procediment per a l’adopció d’acords.»

10. Es modifica l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Els directors generals, consellers delegats i altres càrrecs directius de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials se sotmeten 
al control de la comissió parlamentària corresponent, per mitjà dels procediments 
establerts pels articles 192 i següents del Parlament de Catalunya, sens perjudici del 
control directe sobre el president o presidenta de la Corporació com a màxim res-
ponsable de l’entitat.»

Disposició transitòria. Renovacions pendents.
El sistema d’elecció parlamentària dels membres del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya, del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
dels presidents o presidentes d’ambdós organismes i dels membres del Consell Asses-
sor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals establert per aquesta llei és d’aplicació a les renovacions de càrrecs pendents de 
realitzar en el moment de la seva entrada en vigor.

Disposició final. Entrada en vigor.
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs; Albert Batet i Canadell, portaveu   

GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC; Eva Granados Galiano, porta-
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veu GP PSC-Units; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP; Xavier Gar-
cía Albiol, representant SP PPC; Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta, José María Cano Navarro, diputat, Antonio 

Espinosa Cerrato, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la propo-
sició de llei següent: 

Proposició de llei de la redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat

Exposició de motius
Al llarg dels anys, la Comunitat Autònoma de Catalunya ha vingut exercint la 

seva potestat legislativa en matèria tributària dins del marc que la Constitució Espa-
nyola i la Llei 22/2009 de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finan-
çament de les Comunitats Autònomes de règim comú. Com a conseqüència d’aquest 
exercici, s’ha aprovat un nombre de lleis que regulen aspectes parcials dels diferents 
impostos cedits per l’Estat, moltes vegades de manera inconnexa i aïllada.

Aquesta situació ha portat a una dispersió normativa inassumible que provoca 
inseguretat jurídica per al ciutadà i el nostre teixit empresarial i industrial, augmen-
tant a més els costos d’assessorament i compliment normatiu. Així, amb la lloable 
excepció de l’Impost sobre Successions i Donacions, les disposicions normatives 
de les quals van ser refoses en la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions i el seu reglament de desenvolupament (Decret 
414/2011, de 13 de desembre), la resta d’impostos estan regulats a través d’un mosaic 
de normes de diferent rang i antiguitat. A més, aquestes disposicions estan moltes 
vegades descoordinades entre si i són difícils de trobar perquè es troben en lleis que 
no regulen específicament un impost sinó que es van aprovar amb una altra finalitat 
i, no obstant això, van incorporar en algun punt del seu articulat una modificació 
parcial de l’impost.

Aquesta situació s’està resolent a d’altres Comunitats Autònomes mitjançant 
l’aprovació de textos refosos que recullin la totalitat de normes tributàries vigents 
per a cadascun dels tributs.

La present llei conté un sol article.

Proposició de llei de la redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’estat 

Article únic. Autorització per refondre la normativa reguladora dels 
tributs cedits vigents a Catalunya
S’autoritza el Govern perquè, d’acord amb la potestat que li confereix l’article 63 

de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el termini de 9 mesos a partir de l’entrada 
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en vigor d’aquesta llei, refongui en un text únic la normativa pròpia amb rang de llei 
reguladora dels tributs cedits per l’Estat.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; José María Cano Navarro, Antonio Espino-

sa Cerrato, diputats, GP Cs

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 21912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, J. Lluís Salva-

dó i Tenesa, portaveu a la Comissió d’Economia i Hisenda del Grup Parlamentari 
Republicà,d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits

Exposició de motius
En el marc de les seves competències, la Generalitat de Catalunya ha aprovat 

diverses lleis que regulen els tributs cedits. En els temps, la legislació tributària ha 
adquirit una extraordinària complexitat que en dificulta no sols el coneixement i la 
comprensió per part dels ciutadans, sinó fins i tot per part dels operadors jurídics. 
Per millorar la seguretat jurídica i la coherència normativa, i per atorgar la claredat 
necessària i la màxima simplicitat possible és convenient ordenar i refondre el con-
junt de les normes vigents que regulen els impostos cedits a Catalunya.

Cal tenir present que el dret tributari és sotmès a canvis constants, i per tal de 
mantenir ordenat i sistematitzat el dret fiscal cal facultar al Govern a harmonitzar-lo 
aplicant els criteris d’estructura i sistematització de la normativa de rang legal con-
forme a les regles que deriven del marc jurídic vigent.

Article únic. Autorització per a refondre la normativa reguladora dels 
tributs cedits vigent a Catalunya 
1. S’autoritza el Govern perquè, en el termini de 9 mesos, a partir de l’entrada en 

vigor d’aquesta llei, refongui en un text únic la normativa pròpia amb rang de llei 
reguladora dels tributs cedits.

2. L’autorització per a la refosa inclou també la facultat de regularitzar-ne, acla-
rir-ne i harmonitzar-ne el contingut, tot aplicant criteris d’estructura i sistematització 
de l’articulat conforme a les regles que deriven del marc jurídic vigent.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu a la CEH, 

GP ERC 
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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 6/2018, del 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen 
aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament 
de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària
203-00006/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 21741 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.11.2018

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 20 de novembre de 2018, 
ha pres coneixement del Decret llei 6/2018, de 13 de novembre, relatiu al tipus de 
gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament de 
préstecs o crèdits amb garantia hipotecària, publicat al DOGC 7748, i ha manifes-
tat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que 
estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 16 de novembre 
de 2018.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 13 de novembre de 2018, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG18VEH1293 Projecte de decret llei relatiu al tipus de grava-
men aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament de préstecs 
o crèdits amb garantia hipotecària.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 14 de novembre de 2018.

Decret llei 6 /2018, de 13 novembre, relatiu al tipus de gravamen 
aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament de 
préstecs o crèdits amb garantia hipotecària.

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que 

estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

Decret llei 

Preàmbul 
El reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-

mentats, aprovat pel Reial decret 828/1995, de 29 de maig, establia en el seu article 
68.2 que el subjecte passiu de l’impost sobre actes jurídics documentats, en la seva 
modalitat de documents notarials, era el prestatari en cas d’escriptures de constitu-
ció de préstec amb garantia hipotecària.

Aquest precepte ha estat anul·lat pel Tribunal Suprem en les sentències recents 
1505/2018, de 16 d’octubre, 1523/2018, de 22 d’octubre i 1531/2018, de 23 d’octubre. 
Posteriorment, el mateix Tribunal Suprem ha canviat el criteri i ha resolt que torna 
a ser el prestatari el contribuent de l’impost.

Aquesta situació ha portat al Govern de l’Estat a aprovar el Reial decret llei 
17/2018, de 8 de novembre, mitjançant el qual es modifica l’article 29 del text refós 
de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
establint que, en les escriptures de préstec amb garantia hipotecària, és el presta-
mista el subjecte passiu de l’impost. Aquesta previsió normativa ha entrat en vigor 
el 10 de novembre d’enguany.
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D’altra part, en exercici de la capacitat normativa en matèria de tributs cedits 
delegada per l’Estat a les comunitats autònomes, la Generalitat de Catalunya ha 
aprovat diferents tipus impositius de la modalitat d’actes jurídics documentats, es-
tablint-ne de reduïts en determinats supòsits: en el cas de documents d’adquisició 
d’habitatges declarats protegits, inclosos també dels documents del préstec hipote-
cari atorgat per adquirir-los; i, en el cas de documents que formalitzen la constitució 
i la modificació de préstecs hipotecaris atorgats a favor de contribuents de trenta-dos 
anys o menys o amb una discapacitat acreditada igual o superior al trenta tres, per a 
l’adquisició de llur habitatge habitual. En tots aquests supòsits la voluntat del legis-
lador era reduir la càrrega fiscal per a determinats contribuents, en atenció a la seva 
capacitat econòmica. Ara bé, aquesta finalitat queda desvirtuada des del moment en 
què esdevé contribuent del tribut l’entitat prestamista.

El Decret llei suprimeix, en conseqüència, els tipus reduïts esmentats anterior-
ment, de forma i manera que els documents que formalitzen l’atorgament de prés-
tecs amb garantia hipotecària estan subjectes al tipus general de gravamen –quota 
gradual, actes jurídics documentats– de l’1,5 per 100.

Tenint en compte, d’una part, la situació d’inseguretat jurídica originada pels 
pronunciaments judicials i, d’una altra, la modificació normativa efectuada per l’Es-
tat, es considera que concorre la circumstància d’extraordinària i urgent necessitat 
per tal d’aclarir els tipus impositius aplicables aprovats per la Generalitat de Cata-
lunya.

El Decret llei conté un article i una disposició final, d’entrada en vigor, en la qual 
es preveu una vacatio legis inferior a l’ordinària, atenent la seva excepcionalitat i 
urgència.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i 
d’acord amb el Govern, 

Decreto: 

Article únic 
Se suprimeixen les lletres a) i d) de l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desem-

bre, de mesures fiscals i administratives.

Disposició final 
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 13 de novembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i 

Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Comunicat al secretari del Govern, art. 38.2 Llei 13/2008
2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 13.11.18
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, de data 12.11.18
4. Memòria justificativa i econòmica, de data 12.11.18.
5. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda, de data 12.11.18 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Quim_Torra
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’auge del neofeixisme
250-00463/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 21379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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 arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’auge del neofeixisme, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Prenent en consideració el marc que suposa la Declaració Universal dels Drets 

Humans, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, els diversos informes i 
resolucions de Nacions Unides, així com les directives, decisions marc i resolucions 
de la Unió Europea, el rebuig a l’auge del neofeixisme ha de ser unànime a totes les 
forces polítiques i organitzacions que es diguin democràtiques.

La falta d’accions fermes contra els grups neofeixistes i neonazis ha permès l’au-
ge en l’actualitat de la xenofòbia a escala mundial i europeu, inclòs l’Estat espanyol 
i Catalunya. Aquests grups es caracteritzen per incitar a l’odi i a la violència a la 
societat, i es fa necessari, així mateix, recordar què van ser capaços de fer al passat. 
Tenint aquest passat com a referència, trobem al present, i de la mà del ressorgiment 
d’un nou feixisme, hem d’assenyalar com des d’aquests grups estan traient la vida 
a milers de persones, diverses, que van des de refugiades i migrants a membres de 
minories ètniques i religioses, passant per persones LGTBIQ, defensores dels Drets 
Humans i del medi ambient, activistes, polítics i membres de les forces policials.

A Europa es viu amb preocupació aquest fenomen després d’atacs com el del 
neofeixista que l’any 2011 va acabar amb la vida de 77 persones a Noruega, o els 
assassinats de rapers com Pavlos Fyssas, estudiants com Clément Méric, diputades 
com Jo Cox o activistes LGTBIQ com Zak Kostopoulos, així com organitzacions i 
plans d’atemptar contra mesquites i centres d’acollida. El fenomen és tant greu que 
Europol, el 2017, va detectar que s’havien pràcticament duplicat els delictes comesos 
per l’extrema dreta respecte de l’any anterior.

En el cas de l’Estat espanyol podríem destacar molts exemples, que queden sin-
tetitzats a les dades aportades per SOS Racisme: es documenten fins a 309 casos 
de violència xenòfoba l’any 2016. No només això, sinó que grups d’extrema dreta i 
nostàlgics de la dictadura militar franquista han estat investigats o condemnats en 
els darrers anys al nostre país per delictes d’odi o atacs violents.

Pel que fa a Catalunya, també hem viscut nombrosos exemples de violència per 
part de grups d’extrema dreta, com són els casos de les diverses agressions registra-
des després d’una mobilització convocada per altres organitzacions i partits polítics 
d’extrema dreta (agressions de caràcter polític i, en un dels casos, homòfob), l’atac 
al casal Tres Voltes Rebel i a les persones que van participar de la mobilització en 
suport del casal, l’agressió al fotoperiodista Jordi Borràs i la reaparició a l’espai pú-
blic de grups violents amb estètica i formes d’actuar neonazis vinculades a equips 
de futbol, que han protagonitzat múltiples episodis de violència a Barcelona i també 
a Madrid.

L’auge del neofeixisme és un fenomen molt alarmant que s’està produint a escala 
global, i que està tenint un gran impacte a les realitats espanyola i catalana, provo-
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cant un augment de les agressions, però també en els discursos i resultats polítics. 
Donat que les nostres democràcies es fonamenten en els valors del respecte a la dig-
nitat humana, la llibertat, el respecte a les normes del joc democràtic, la igualtat, 
l’Estat de Dret i els Drets Humans, tots els partits hauríem de condemnar, unàni-
mement, l’apropiació de l’espai públic per part d’aquests grups d’extrema dreta i la 
seva violència.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Condemnar totes les formes de negació de l’Holocaust, incloent-hi la trivia-

lització i minimització dels crims comesos pels nazis i els seus col·laboradors, així 
com apostar per una cultura comuna de rebuig dels crims feixistes del passat.

2. Condemnar enèrgicament la violència perpetrada per grups neofeixistes con-
tra minories concretes.

3. Fer les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per tal de prohibir efec-
tivament els grups neofeixistes i neonazis, així com qualsevol altra fundació o asso-
ciació, que exalti i glorifiqui el nazisme i el feixisme.

4. Intensificar la formació en història, la sensibilització i les bones pràctiques a 
tots els nivells educatius com a forma de contrarestar l’auge del neofeixisme.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la situació al Consell General del Poder 
Judicial i el Tribunal Suprem
250-00464/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 21421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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 arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la situació al Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
La democràcia ha de defensar la màxima independència possible del poder ju-

dicial, respecte d’altres poders de l’Estat, i també respecte dels poders econòmics, 
mediàtics i qualsevol grup de pressió, per tal que existeixi una garantia de justícia 
al servei de la ciutadania.

La consecució d’aquest objectiu depèn de múltiples factors de molt divers ordre i 
de l’adopció de mesures preventives i cauteles diverses: des del sistema de designa-
ció de les vocalies del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el funcionament 
del sistema disciplinari, el sistema d’accés i promoció a la carrera judicial, els me-
canismes de designació dels alts càrrecs judicials (Presidents de les Audiències Pro-
vincials, Tribunals Superiors de Justícia i Audiència Nacional i Presidents de Sala 
i Magistrats del Tribunal Suprem), la transparència de tots aquests processos, etc.

Tot i això, des de fa molts anys, el bipartidisme que ha gestionat els processos 
democràtics derivats de la constitució espanyola han obviat l’advertència que en el 
seu dia va plantejar el Tribunal Constitucional quan, en relació als nomenaments 
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de vocals del Consell, va dir que «certament, es corre el risc de frustrar la finalitat 
assenyalada de la Norma constitucional si les Cambres, a l’hora d’efectuar les seves 
propostes, obliden l’objectiu perseguit i, actuant amb criteris admissibles en altres 
àmbits, però no en aquest, atenen només a la divisió de forces existents al seu propi 
si, i distribueixen els llocs a ocupar entre els diferents partits en proporció a la força 
parlamentària d’aquests partits. La lògica de l’Estat de partits empeny a actuacions 
d’aquest tipus, però aquesta mateixa lògica obliga a mantenir al marge de la lluita 
de partits certs àmbits de poder i entre ells, assenyaladament, el Poder Judicial».

Les pitjors previsions augurades al seu moment s’han acabat complint: els últims 
5 anys, sota la presidència de Carlos Lesmes al CGPJ i al TS, han portat al CGPJ i 
al TS a una situació insostenible d’arbitrarietat, nepotisme i submissió al Partit Po-
pular.

Sobretot és necessari destacar sobre els nomenaments del CGPJ a les altes ma-
gistratures, especialment a la Sala Segona i Tercera del TS en aquest mateix any, 
que l’afinitat ideològica ha pesat més que els mèrits i capacitats. Per exemple, el cas 
del mateix Díez Picazo, escollit per pur ‘amiguisme’ amb Lesmes i Gallardón, que 
va provocar una tempesta en el Poder Judicial i ha acabat amb l’escàndol de l’anul·la-
ció, per part del Tribunal Suprem de sentències relatives al pagament d’actes jurídics 
documentats que afectaven la banca espanyola emprant mecanismes, com a mínim 
dubtosos, mitjançant els quals un President de Sala, polèmic des del seu origen, ex-
professor de la universitat de la banca, ha abocat a la plena correcció del criteri de 
la Secció segona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer 

les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per tal d’instar al Consell General 
del Poder Judicial la dimissió amb caràcter immediat del President del Consell Ge-
neral del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, D. Carlos Lesmes Serrano, així com 
la del President de la Sala Tercera, el Sr. Díez Picazo, per la manifesta incompetèn-
cia en la gestió de la resolució dels recursos davant el pagament d’impostos d’actes 
jurídics documentats derivats de la constitució d’hipoteques.

2. Instar a les forces polítiques catalanes i als seus corresponents grups parla-
mentaris a les Corts Generals a assumir el compromís de defensar el nomenament 
de les vocalies del CGPJ de conformitat amb la doctrina constitucional establerta a 
la STC 108/1986 ja esmentada amb la finalitat d’«assegurar que la composició del 
Consell reflecteixi el pluralisme existent en el si de la societat i, molt especialment, 
en el si del Poder Judicial» i, en última instància, la garantia d’independència del 
govern del poder judicial que resulti de la designació parlamentària respecte dels 
partits polítics.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de la feina feta pels 
cossos policials i els servidors de la justícia en el marc de l’operació 
policial Bacar contra diverses activitat il·legals
250-00465/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el reconeixement 
de la feina realitzada pels cossos policials i els servidors de la Justícia en el marc de 
l’operació policial BACAR contra diverses activitats il·legals, per tal que sigui subs-
tanciada davant la comissió d’Interior amb el text següent: 

Exposició de motius
En els últims anys, la ciutat de Barcelona ha perdut la seva reputació mundial, 

com a conseqüència de la inseguretat i l’incivisme que s’han apoderat d’algunes zo-
nes de la ciutat, això és degut perquè des de l’any 2016, en el districte de Ciutat Ve-
lla i particularment en el barri del Raval s’han ocupat habitatges buits per part dels 
narcotraficants.

Les lluites i baralles que s’han generat en aquests pisos han estat constants, oca-
sionant una destrucció de la convivència en els blocs dels habitatges i dels veïns del 
barri, provocant una degradació de la zona.

L’actitud de l’equip del Govern de l’Ajuntament de Barcelona i el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya ha estat passiva davant del greu problema que suposa i ha  suposat 
el narcotràfic en el Raval ajudant a que l’incivisme i la inseguretat ciutadana s’instaurés 
en la nostra ciutat. En l’actualitat, s’ha augmentat un 20% el nombre de robatoris i Bar-
celona aglutina el 55% dels furts que es cometen a Catalunya.

En aquest sentit, i tenint en compte l’organització i l’especial violència amb què 
actuen aquests grups, agraïm la feina dels efectius policials, els Mossos d’Esquadra, 
la Guàrdia Urbana i els servidors de l’Oficina Judicial i Jutges d’Instrucció que van 
realitzar el passat 29 d’octubre del 2018 una macrooperació contra el narcotràfic i 
els narcopisos del Raval de gran dificultat i perill com demostra el nombre d’efec-
tius implicats.

A més, cal destacar que el dia en què es registra aquesta proposta de resolució, 
13 de novembre del 2018, els Mossos d’Esquadra han dut a terme un operatiu anti-
droga per desmantellar dos narcopisos a l’Eixample.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
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.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs



BOPC 206
22 de novembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 23 

Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans 
amb finalitats d’explotació sexual
250-00466/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Beatriz Silva Gallardo, 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 contra el tràfic d’éssers humans amb 
fins d’explotació sexual, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
Nacions Unides defineix la tràfics d’éssers humans amb fins d’explotació sexual 

com «el fenomen d’esclavitud del s. xxi». A més, ha negat a la prostitució la cate-
goria de treball perquè no reuneix les condicions de dignitat i respecte humà que 
requereix una activitat laboral.

La prostitució i el tràfic de dones, nenes i nens amb fins d’explotació sexual és 
una de les manifestacions més cruels de desigualtat. Suposen una vulneració dels 
més elementals drets humans a atemptar contra la llibertat, la integritat, la salut, la 
vida, la seguretat i la dignitat de les persones.

A més, l’explotació sexual és un exercici de violència masclista, una forma d’es-
clavitud i una vulneració dels drets humans i la feminització de la pobresa. La pros-
titució també ha de ser considerada com una forma de violència masclista extrema 
que ha de ser abolida, perquè la prostitució legitima i normalitza la prostitució com 
una «opció per a les pobres».

Les administracions públiques han de treballar per assolir una societat sense 
explotació sexual, incidint en reduir la demanda, conscienciant la societat que la 
compra de serveis de prostitució contribueix a l’establiment de màfies que exploten 
dones a les quals han segrestat els seus drets. Les administracions públiques han de 
prioritzar la detecció, la protecció i l’assistència a les víctimes del tràfic, reforçant la 
prevenció, perseguint els traficants i els qui exploten les víctimes, millorant la coor-
dinació i la cooperació en les polítiques que es duen a terme.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Comprometre ś en la lluita per a eradicar la tracta de dones i infants i contra 

la legalització del proxenetisme i les màfies de prostitució, garantint alternatives i 
protegint les víctimes.

2. Elaborar campanyes per sensibilitzar que la prostitució és una forma de vio-
lència masclista i d’explotació sexual de les dones, visibilitzant la responsabilitat del 
«client» i deslegitimant socialment el seu abús.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la 
desaparició forçada de menors
250-00467/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari 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 per a una 
estratègia catalana davant la desaparició forçada de menors, per tal que sigui subs-
tanciada davant el Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
El robatori de nadons a Espanya comença amb la repressió franquista a les pre-

sons de dones i acaba al voltant de 1996 quan canvia la llei d’adopció, que reconeix a 
tot adoptat el dret a saber la seva identitat. Després dels casos més vinculats a la re-
pressió política de dones en la immediata postguerra, comença una política de roba-
toris i desaparicions de menors articulada al voltant de la ideologia nacional- catòlica 
i d’institucions que recollien embarassades solteres. Progressivament va anar per-
dent el seu caràcter ideològic per convertir-se en un negoci particular que es perpe-
tuà fins ben entrada la democràcia.

Espanya, en el marc de les obligacions internacionals i europees de protecció dels 
drets humans, va ratificar l’any 2010 la Convenció Internacional per a la Protecció 
de Totes les Persones contra les Desaparicions Forçades. Tant el Relator especial de 
l’ONU, el senyor Pablo de Greiff, en la visita que va fer al nostre país el 2013, com 
el Grup de Treball de Desaparicions Forçades que el va precedir el mateix 2013 en 
la seva estada a Barcelona i també el Comitè que vetlla per l’aplicació d’aquesta 
Convenció, han instat a resoldre la situació plantejada per aquestes desaparicions de 
menors, tot considerant que la desaparició forçada no prescriu fins que es troba (viva 
o morta) o es té notícia certa de la persona desapareguda, facilitant el retrobament 
amb la seva família natural.

A Catalunya hi ha centenars de denúncies presentades sense que cap d’elles hagi 
trobat vies efectives de reparació i solució. Només les persones a les quals la seva 
mare va signar renunciar en el moment del part han pogut rebre informació per lo-
calitzar-la i fer el retrobament. Tots els casos que no tenen signada renúncia per part 
de la mare, o les mares a les quals els hi van comunicar la possiblement falsa mort 
del seu nadó, tenen les denúncies arxivades per la impossibilitat de seguir la inves-
tigació. Les raons que s’esgrimeixen són: 

1. Perquè no hi ha cos i no es pot fer la comparativa d’ADN, o no hi ha documen-
tació oficial de la mort ni de l’enterrament; és a dir, són persones desaparegudes.

2. Perquè hi ha documentació de mort del nadó, però està enterrat en fossa i, per 
tant, no es pot accedir al cos o no es pot analitzar.

3. Perquè si la documentació és correcta (amb nadons de més d’un dia de vida i, 
per tant, ja inscrits al registre civil), si es pot fer exhumació del cos, en la majoria de 
casos no s’ha pogut concloure si és o no dels seus progenitors naturals.

Les denúncies presentades per part dels fills i filles, pel fet d’estar falsament regis-
trats com a biològics en els arxius, provoca que s’investiguin els delictes de falsedat do-
cumental i el de fingiment de part, que analitzats per separat tenen un curt termini de 
prescripció, aturant-se la investigació. O davant d’investigacions més exhaustives que 
demostren els fets, i que l’absència de mares denunciants produeix l’arxiu provisional.

La situació actual és que milers de víctimes –mares, pares, fills i filles–, es veuen 
oblidades a viure en el neguit i el patiment, incapaços d’avançar en la cerca dels seus 
familiars i restablir el dret fonamental a la seva identitat biològica.
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Els principis de veritat, justícia, reparació i garantia de no repetició, reconeguts 
per les Nacions Unides, no són respectats, produint-se violacions de drets humans 
reconeguts tant a nivell intern com internacional.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Disposar d’una estratègia catalana interdepartamental i integral davant les 

desaparicions forçades de menors, per a donar una atenció adequada a les víctimes 
i faciliti la resolució dels casos de desaparicions que hi ha plantejats, d’acord amb 
els requeriments dels diferents organismes de Drets Humans de les Nacions Unides.

2. Presentar al Parlament de Catalunya un Projecte de Llei, amb la màxima dili-
gència possible, que reguli, entre altres qüestions, les següents: 

– La condició de víctima de les desaparicions forçades de menors i la seva con-
dició de desaparegut.

– El suport psicològic, jurídic i social a les víctimes.
– La participació i la col·laboració amb les associacions de víctimes i entitats ex-

pertes, en l’estratègia catalana davant les desaparicions forçades.
– L’obligació de l’administració i dels cossos de seguretat d’investigació dels fets 

i de suport a les accions judicials.
– El dret de les víctimes d’accés a la informació del seu cas, tant en arxius d’en-

titats públiques com privades; 
– Implementar les bases de dades genètiques que facilitin el retrobament de les 

víctimes.
– La gestió del retrobament, l’acompanyament i suport a les víctimes; 
– Les polítiques de memòria col·lectiva adequades per la reparació i la no repe-

tició.
3. Establir amb urgència un protocol d’actuació que compti amb la participa-

ció i assessorament d’experts, com l’Observatori de les Desaparicions Forçades de 
Menors (ODFM), orientat a restablir la justícia i la reparació a les víctimes i reguli 
provisionalment –mentrestant no es disposi d’una llei– els aspectes esmentats en el 
punt anterior i que en especial: 

– Articuli les actuacions administratives i policials adequades per tal que les 
víctimes puguin accedir a la documentació oficial i a la documentació dels llibres 
de part i naixement dels hospitals i clíniques catalans, així com el recolzament actiu 
als processos judicials oberts.

– Atorgui la condició de «desaparegut» a tots els nadons als quals no figura ins-
crita la seva defunció al Registre Civil i/o que no tenen registre d’entrada al cemen-
tiri pertinent.

– Insti la investigació policial dels casos on es sospita d’un possible delicte sobre 
la desaparició forçada o la usurpació d’identitat d’un menor, com els que es poden 
derivar de naixements registrats a Catalunya de mares majors de 50 anys entre 1938 
i 1996.

– Insti les investigacions oportunes en els casos de persones que consten com a 
fills biològics i que hi ha tingut coneixement de què no ho són, o de les persones que 
tenen greus irregularitats en la seva adopció.

4. Crear amb urgència una Oficina d’Atenció a les Víctimes de la Desaparició 
Forçada de Menors, que compti amb la participació i assessorament d’experts, com 
l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors (ODFM), des d’on oferir a 
totes les víctimes una atenció i un seguiment integrals.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la 
desaparició forçada de menors
250-00468/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari 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 per a una 
estratègia catalana davant la desaparició forçada de menors, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El robatori de nadons a Espanya comença amb la repressió franquista a les pre-

sons de dones i acaba al voltant de 1996 quan canvia la llei d’adopció, que reconeix a 
tot adoptat el dret a saber la seva identitat. Després dels casos més vinculats a la re-
pressió política de dones en la immediata postguerra, comença una política de roba-
toris i desaparicions de menors articulada al voltant de la ideologia nacional- catòlica 
i d’institucions que recollien embarassades solteres. Progressivament va anar per-
dent el seu caràcter ideològic per convertir-se en un negoci particular que es perpe-
tuà fins ben entrada la democràcia.

Espanya, en el marc de les obligacions internacionals i europees de protecció dels 
drets humans, va ratificar l’any 2010 la Convenció Internacional per a la Protecció 
de Totes les Persones contra les Desaparicions Forçades. Tant el Relator especial de 
l’ONU, el senyor Pablo de Greiff, en la visita que va fer al nostre país el 2013, com 
el Grup de Treball de Desaparicions Forçades que el va precedir el mateix 2013 en 
la seva estada a Barcelona i també el Comitè que vetlla per l’aplicació d’aquesta 
Convenció, han instat a resoldre la situació plantejada per aquestes desaparicions de 
menors, tot considerant que la desaparició forçada no prescriu fins que es troba (viva 
o morta) o es té notícia certa de la persona desapareguda, facilitant el retrobament 
amb la seva família natural.

A Catalunya hi ha centenars de denúncies presentades sense que cap d’elles hagi 
trobat vies efectives de reparació i solució. Només les persones a les quals la seva 
mare va signar renunciar en el moment del part han pogut rebre informació per lo-
calitzar-la i fer el retrobament. Tots els casos que no tenen signada renúncia per part 
de la mare, o les mares a les quals els hi van comunicar la possiblement falsa mort 
del seu nadó, tenen les denúncies arxivades per la impossibilitat de seguir la inves-
tigació. Les raons que s’esgrimeixen són: 

1. Perquè no hi ha cos i no es pot fer la comparativa d’ADN, o no hi ha documen-
tació oficial de la mort ni de l’enterrament; és a dir, són persones desaparegudes.

2. Perquè hi ha documentació de mort del nadó, però està enterrat en fossa i, per 
tant, no es pot accedir al cos o no es pot analitzar.

3. Perquè si la documentació és correcta (amb nadons de més d’un dia de vida i, 
per tant, ja inscrits al registre civil), si es pot fer exhumació del cos, en la majoria de 
casos no s’ha pogut concloure si és o no dels seus progenitors naturals.

Les denúncies presentades per part dels fills i filles, pel fet d’estar falsament regis-
trats com a biològics en els arxius, provoca que s’investiguin els delictes de falsedat do-
cumental i el de fingiment de part, que analitzats per separat tenen un curt termini de 
prescripció, aturant-se la investigació. O davant d’investigacions més exhaustives que 
demostren els fets, i que l’absència de mares denunciants produeix l’arxiu provisional.

La situació actual és que milers de víctimes –mares, pares, fills i filles–, es veuen 
oblidades a viure en el neguit i el patiment, incapaços d’avançar en la cerca dels seus 
familiars i restablir el dret fonamental a la seva identitat biològica.
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Els principis de veritat, justícia, reparació i garantia de no repetició, reconeguts 
per les Nacions Unides, no són respectats, produint-se violacions de drets humans 
reconeguts tant a nivell intern com internacional.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Disposar d’una estratègia catalana interdepartamental i integral davant les 

desaparicions forçades de menors, per a donar una atenció adequada a les víctimes 
i faciliti la resolució dels casos de desaparicions que hi ha plantejats, d’acord amb 
els requeriments dels diferents organismes de Drets Humans de les Nacions Unides.

2. Presentar al Parlament de Catalunya un Projecte de Llei, amb la màxima dili-
gència possible, que reguli, entre altres qüestions, les següents: 

– La condició de víctima de les desaparicions forçades de menors i la seva con-
dició de desaparegut.

– El suport psicològic, jurídic i social a les víctimes.
– La participació i la col·laboració amb les associacions de víctimes i entitats ex-

pertes, en l’estratègia catalana davant les desaparicions forçades.
– L’obligació de l’administració i dels cossos de seguretat d’investigació dels fets 

i de suport a les accions judicials.
– El dret de les víctimes d’accés a la informació del seu cas, tant en arxius d’en-

titats públiques com privades; 
– Implementar les bases de dades genètiques que facilitin el retrobament de les 

víctimes.
– La gestió del retrobament, l’acompanyament i suport a les víctimes; 
– Les polítiques de memòria col·lectiva adequades per la reparació i la no repetició.
3. Establir amb urgència un protocol d’actuació que compti amb la participa-

ció i assessorament d’experts, com l’Observatori de les Desaparicions Forçades de 
Menors (ODFM), orientat a restablir la justícia i la reparació a les víctimes i reguli 
provisionalment –mentrestant no es disposi d’una llei– els aspectes esmentats en el 
punt anterior i que en especial: 

– Articuli les actuacions administratives i policials adequades per tal que les 
víctimes puguin accedir a la documentació oficial i a la documentació dels llibres 
de part i naixement dels hospitals i clíniques catalans, així com el recolzament actiu 
als processos judicials oberts.

– Atorgui la condició de «desaparegut» a tots els nadons als quals no figura ins-
crita la seva defunció al Registre Civil i/o que no tenen registre d’entrada al cemen-
tiri pertinent.

– Insti la investigació policial dels casos on es sospita d’un possible delicte sobre 
la desaparició forçada o la usurpació d’identitat d’un menor, com els que es poden 
derivar de naixements registrats a Catalunya de mares majors de 50 anys entre 1938 
i 1996.

– Insti les investigacions oportunes en els casos de persones que consten com a 
fills biològics i que hi ha tingut coneixement de què no ho són, o de les persones que 
tenen greus irregularitats en la seva adopció.

4. Crear amb urgència una Oficina d’Atenció a les Víctimes de la Desaparició 
Forçada de Menors, que compti amb la participació i assessorament d’experts, com 
l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors (ODFM), des d’on oferir a 
totes les víctimes una atenció i un seguiment integrals.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre l’abandonament del sistema 
d’identificació verificada de Catalunya
250-00469/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martí Pachamé Barrera, 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 
abandono del servicio de identificación y autentificación electrónica SIVCat, para 
que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, establecía que era 

preciso adoptar medidas destinadas a establecer de manera progresiva el mercado 
interior, implicando un espacio sin fronteras interiores en el que estuviera garantiza-
da la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.

Una Directiva más reciente, la 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 8 de junio de 2000, consideraba lo siguiente: 

«La Unión Europea tiene como objetivo crear una unión cada vez más estrecha 
entre los Estados y los pueblos europeos, así como asegurar el progreso económico 
y social. De conformidad con el apartado 2 del artículo 14 del Tratado, el mercado 
interior supone un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de 
mercancías y servicios y la libertad de establecimiento están garantizadas. El desa-
rrollo de los servicios de la sociedad de la información en el espacio sin fronteras 
interiores es un medio esencial para eliminar las barreras que dividen a los pueblos 
europeos».

Aunque estas referencias, en principio, iban dirigidas a los países miembros de 
la UE, también son de aplicación, por el principio de subsidiariedad, dentro del te-
rritorio español, es decir, tanto por el gobierno de la nación como por las diferentes 
administraciones de niveles inferiores.

Este esfuerzo se dirige principalmente a poner en práctica una de las principa-
les ambiciones de la UE, permitir el mercado interno europeo. La condición técnica 
que deben cumplir los esquemas de identificación es que se atengan al marco legal 
impuesto por el Reglamento sobre identificación electrónica y servicios de confian-
za (eIDAS).

En este sentido España es uno de los países que precisamente está haciendo un 
esfuerzo para lograr el cumplimiento del Reglamento eIDAS y permitir que los ciu-
dadanos españoles puedan tener acceso al uso de su identificación electrónica (eID) 
en los otros países miembros de la UE con pleno acceso a servicios públicos y pri-
vados.

El espíritu es que los protocolos de autentificación electrónica sean lo más ho-
mogéneos posible dentro de la UE, unificando los criterios de identificación digital 
para que los ciudadanos de esos países puedan beneficiarse, precisamente, de las 
ventajas de un mercado único, que es uno de los elementos fundacionales de la UE.

Al contrario que en Europa, vemos que en Cataluña se va en dirección contraria 
y la Generalitat está desarrollando un proyecto basado en un Sistema d’Identifica-
ció Verificada (SIVCat) que viene a sumarse a diversos proyectos ya existentes de 
identificación y autentificación digital, por parte de administraciones locales como 
el Ayuntamiento de Barcelona o el Consorcio AOC o incluso operadores privados 
que están en disposición de prestar servicios parecidos.
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La Generalitat aduce como objetivo principal del proyecto el despliegue de las 
competencias previstas en el artículo 53 del Estatuto de Autonomía de Cataluña del 
2006, que en ningún caso menciona las tecnologías derivadas de la autentificación 
e identificación electrónica, encontrándonos nuevamente en un caso de clara dupli-
cidad de servicios, funciones o desarrollos normativos.

La idea del mercado único se basa precisamente en la desaparición de las trabas 
burocráticas y administrativas para los ciudadanos y empresas de los países miem-
bros de la UE y aquí en España nos encontramos que, ante un asunto de importan-
cia capital como es la seguridad en las transacciones electrónicas hay diversidad de 
oferentes, públicos y privados, que obligan a los ciudadanos y empresas a contratar 
diversos servicios de autentificación en función del lugar de residencia o del lugar 
donde se quieran prestar servicios a través de medios electrónicos.

En el European eGovernment Action Plan 2016-2020 se establecen tres priori-
dades políticas para alcanzar el objetivo de construir una administración pública, 
abierta, eficiente e inclusiva, proporcionando a todos los ciudadanos y empresas en 
la UE unos servicios públicos digitales sin fronteras, compren-sibles y completos.

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. Abandonar el desarrollo y prestación de los servicios de identificación elec-

trónica y la autentificación electrónica dependientes de la Generalitat, en concreto 
el servicio SIVCat

2. Facilitar el uso de protocolos implantados en todo el territorio español a fin de 
permitir que los administrados tengan vías de comunicación con la administración 
basadas en la sencillez y en la comodidad de uso.

3. Promover y recabar la coordinación con el resto de administraciones públicas 
en un marco de amplia y profunda transparencia sobre los desarrollos informáticos 
elaborados a tal fin.

4. Basar las decisiones de inversión en el principio de no duplicidad y de econo-
mía de medios, buscando en las mesas de negociación multilateral la creación de 
organismos de desarrollo de políticas de desarrollo de instrumentos, protocolos y 
servicios de autentificación e identificación electrónica a escala de todo el territorio 
español.

Palacio del Parlamento, 12 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martí Pachamé Barrera, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre les accions dutes a terme per 
l’Assemblea Nacional Catalana contra la competitivitat de les 
empreses catalanes
250-00470/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Luz Guilarte Sánchez, diputada, Martí 

Pachamé Barrera, 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 las acciones puestas en marcha por la ANC contra  
la competitividad de las empresas catalanas, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
Desde hace un año venimos asistiendo a una continua, y ahora intensificada, 

campaña de señalamiento hacia el tejido empresarial que opera en Cataluña pro-
veniente de algunos sectores del independentismo, con el apoyo oficial de la ANC, 
según propias declaraciones efectuadas el 8 de noviembre por parte de la Sra. Eli-
senda Paluzie (presidenta de la ANC) y el Sr. David Fernández (coordinador de la 
denominada campaña «de consumo estratégico»).

Esta campaña de «consumo estratégico», que sus promotores plantean en dos 
fases, consiste primero en pedir a personas y a empresas que estén dispuestas a 
cambiar la/s empresas proveedora/s de servicio/s, que se apunten a un registro de 
consumidores «estratégicos». Con este subterfugio, lo que pretende la ANC, tal y 
como ellos mismos han explicado, es que las propias empresas se signifiquen polí-
ticamente de forma pública.

En una segunda fase, se plantea que el directorio de estas empresas, según los 
impulsores, se abra a aquellas «empresas buenas», que reúnan los requisitos para 
ofrecer sus productos y servicios de modo que los «consumidores estratégicos» 
(«consumidores buenos») puedan contactarlas directamente, con una voluntad, se-
gún el sr. Fernández, «de cambiar los hábitos de consumo en todos los sentidos». 
Cuestión esta que tiene fuertes similitudes con prácticas propias de sistemas no de-
mocráticos.

Esta llamada «estrategia» que promueve la ANC tiene como única finalidad, 
precisamente, la creación de listas de empresas buenas o malas en función de su 
afiliación política, algo inaudito y totalmente contrario al Estado Democrático y de 
Derecho y al principio de mercado único de la Unión Europea, fundamental para el 
progreso económico y social.

Asimismo, pretende ser un instrumento para dañar la economía española y pro-
vocar tensión social, camuflando su responsabilidad y traspasándola a los posibles 
consumidores para, llegado el caso, eludir cualquier tipo de responsabilidad ante 
este nuevo intento de señalamiento.

Las empresas y consumidores no deberían verse forzados en su operativa o acti-
vidad de consumo a tener que significarse o posicionarse en cuestiones ideológicas 
y que, como en este caso, sólo promueven frentismo y empobrecimiento, en lugar 
de buscar espacios comunes dónde pueda desarrollarse una actividad económica li-
bre y competitiva.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Condenar la práctica del señalamiento y la creación de listados de «buenas» y 

«malas» empresas, que atenta contra los principios democráticos y de libre mercado.
2) Emitir, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, un comunicado 

oficial condenando la orquestación de dicha campaña por parte de la ANC.
3) Comprometerse a que las bases de las convocatorias de cualesquiera subven-

ciones o ayudas incluyan una cláusula que impida su concesión a cualquier organi-
zación que realice este tipo de prácticas de señalamiento.

4) Adoptar, mediante el Departament d’Empresa i Coneixement, las medidas de 
seguimiento y control necesarias para que no se lleven a cabo este tipo de prácticas 
colusivas de la competencia, en el futuro.

Palacio del Parlamento, 13 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Luz Guilarte Sánchez, Martí Pacha-

mé Barrera, diputados, GP Cs



BOPC 206
22 de novembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 31 

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a la igualtat i a la 
no-discriminació de les persones amb variacions intersexuals
250-00471/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 21564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució per garantir el dret a la igualtat i a 
la no-discriminació de les persones amb variacions intersexuals, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
La intersexualitat és un terme que s’utilitza en referència a una varietat de situa-

cions del cos, en les quals, una persona neix amb característiques sexuals (genitals, 
nivells hormonals, patrons cromosòmics, etc.) que no semblen encaixar en les de-
finicions típiques de masculí o femení, és a dir, semblen masculines i femenines al 
mateix temps, o no del tot masculines o femenines, o ni masculines ni femenines. 
No parlem per tant de l’existència d’una anatomia intersexual, ni tampoc fa referèn-
cia a cap patologia ni malformació, sinó d’un procés natural durant la gestació en 
relació als nivells de testosterona.

La intersexualitat, però, no sempre es fa evident en el moment de néixer, sinó 
que sovint no es descobreix fins la pubertat, quan no es presenten els canvis corpo-
rals esperats. De fet, hi ha persones amb variacions intersexuals que no ho arriben 
a saber mai. Aquestes característiques sexuals diverses no suposen un problema de 
salut en sí mateixes, sinó que poden comportar atenció mèdica específica de la ma-
teixa manera que passa amb qualsevol forma corporal, també en les típicament fe-
menines o masculines.

Però el profund desconeixement per part de la societat sobre les variacions inter-
sexuals, i les creences i normes socials i culturals sobre el que són i el que han de 
ser, així com d’allò que és femení o masculí, provoquen que pateixin estigmes pro-
funds. En aquest senti, és important que des de les institucions s’impulsi la visibilit-
zació i conscienciació sobre les persones amb variacions intersexuals, especialment 
en dies com el 26 d’octubre, Dia de la Conscienciació Intersexual.

A més, per tal de treballar per a la igualtat i la no-discriminació, és important 
incidir en les situacions que pateixen, especialment aquelles relacionades amb la sa-
lut i els drets humans. Especialment, els nens i nenes amb variacions de l’anatomia 
sexual que pateixen mutilacions genitals intersex (MGI) i que suposen, aquí i arreu 
del món, una greu violació dels drets humans. Les pràctiques de MGI inclouen ci-
rurgies genitals cosmètiques no consentides, medicament innecessàries, irreversi-
bles i altres procediment mèdics nocius. Però, a més, nombroses convencions, pactes 
i comissions han reconegut aquestes pràctiques com a violacions del dret interna-
cional, entre elles, la Convenció Contra la Tortura i altres penes cruels, inhumanes 
o degradants (CCT), la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discri-
minació sobre la Dona (CEDAW) i la Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDN).

La seva pràctica causa dolor i patiment greu, tant a nivell físic com mental. Tot i 
així, les persones amb variacions intersexuals així com les seves famílies no reben 
el suport ni l’assessorament adequat per tal d’evitar aquestes situacions, ni es garan-
teix una atenció integral i adequada a les necessitats mèdiques, psicològiques, jurí-
diques, socials, laborals i culturals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Prendre les mesures necessàries per visibilitzar l’experiència de les persones 

amb variacions intersexuals o de l’anatomia sexual, així com de les seves famílies 
o cuidadors.

2. Impulsar mesures per combatre els estereotips i prejudicis que afecten a les 
persones amb variacions intersexuals, facilitant la seva participació i representació 
i garantint el dret a la igualtat i a la no discriminació.

3. Garantir una atenció sanitària de qualitat i sense prejudicis, així com gaudir 
dels serveis de salut en condicions d’igualtat, garantint per tant, l’accés a una infor-
mació completa i de qualitat sobre tractaments hormonals, tecnologies de repro-
ducció assistida, intervencions quirúrgiques i salut sexual i reproductiva, i dels seus 
drets.

4. Adoptar les mesures necessàries per tal de prohibir el tractament mèdic o qui-
rúrgic innecessari, especialment durant la infància, per tal de garantir la integritat 
corporal, autonomia i autodeterminació de les persones amb variacions intersexuals.

Formar, educar i capacitar els i les professionals de la medicina, la psicologia i 
l’educació en temes d’intersexualitat, en les conseqüències de les intervencions qui-
rúrgiques innecessàries i altres intervencions mèdiques, especialment dirigides a 
infants amb variacions intersexuals.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Proposta de resolució sobre el millorament d’algunes deficiències 
sanitàries al Solsonès
250-00472/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, Dimas Gra-

gera Velaz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució per millorar algunes deficiències sanitàries al Solsonès, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la comarca del Solsonès fa temps que els usuaris i els professionals de la sani-

tat es queixen de certes mancances que s’haurien de revisar i que afecten a múltiples 
àrees. Per exemple, molts dies no hi ha pediatre i la llista d’espera fa que sovint als 
nens no se’ls realitza la revisió o la vacunació en el temps recomanat, o hi ha molès-
ties perquè les analítiques es realitzen en cadires convencionals i també problemes 
d’accessibilitat per les aturades de l’ascensor que té avaries amb certa freqüència.

Els professionals reivindiquen una millora en la xarxa d’internet per tal de no te-
nir interrupcions de connexió quan estan treballant en la història clínica, que sovint 
els manca algun fàrmac a la farmaciola d’urgències o que els ginecòlegs només po-
den implantar un DIU (dispositiu intrauterí) per sessió per falta de material.

Totes aquestes qüestions repercuteixen directament en els pacients i en els tre-
balladors.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Fer una anàlisi de les reclamacions que els usuaris de la zona estan realitzant.
2) Revisar el Pla de Recursos Humans per a disposar de pediatres, facilitant que 

les revisions i les vacunes es puguin realitzar en el temps indicat.
3) Revisar la xarxa informàtica per a garantir una millor accessibilitat a la histò-

ria clínica informatitzada.
4) Revisar la dotació del material disponible a les urgències locals.
5) Revisar els espais destinats a l’àrea d’atenció ginecològica, dotant-los d’un 

major nombre de dispositius intrauterins.
6) Millorar la zona d’extraccions sanguínies, adquirint cadires pròpies per fer de 

forma més adient les intervencions que es realitzen.
7) Millorar o canviar els ascensors per evitar les reiterades aturades, facilitant 

l’accessibilitat del centre.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la conscienciació sobre els efectes i 
l’impacte en el medi ambient de l’abús del plàstic
250-00473/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 21613 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Susanna 

Segovia Sánchez, portaveu 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 conscienciació sobre els efectes de l’abús 
del plàstic i el seu impacte en el medi ambient, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
La producció global de plàstics s’ha disparat en els darrers 50 anys i especial-

ment en les darreres dècades. Entre l’any 2002 i l’any 2013 va augmentar un 50%, 
de 204 milions de tones el 2002, a 299 milions de tones l’any 2013. Està previst que 
l’any 2020 s’arribi a escala mundial a 500 milions de tones. A nivell europeu l’Estat 
Espanyol apareix en el cinquè lloc pel que fa a la demanda amb el 7,4% del total i 
per darrera només d’Alemanya, Itàlia, França i Regne Unit.

La major part dels plàstics s’utilitzen en la fabricació d’envasos, és a dir, en pro-
ductes d’un sol ús. En concret a Europa la demanda de plàstics per envasos va ser 
del 39% el 2013 i a l’Estat Espanyol del 45%.

De la mateixa manera que la producció ha augmentat de manera substancial, 
també ho han fet els residus de plàstic. A l’Estat Espanyol només el 50% dels resi-
dus de plàstics son reciclats. Es calcula que anualment 8 milions de tones de plàstic 
acaben en mars i oceans, el que s’ha convertit en un greu problema ambiental, on 
s’estima que existeixen entre 5 i 50 billons de fragments de plàstic en la superfície 
d’aigües marines.

És essencial doncs implementar mesures per tal de posar en marxa no només 
sistemes de retorn per els envasos i utensilis de plàstic sinó mesures que impulsin la 
reducció del consum de plàstic.
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L’Entitat Plastic Pollution Coalition afirma que el reciclatge del plàstic no és una 
solució sostenible, ja que la matèria reciclada té un elevat cost (a diversos nivells) i 
no frena la necessitat de produir més plàstic verge. En paraules del periodista Xavier 
Bosch a un article a l’Ecodiari: «És essencial comprendre que la contaminació per 
plàstic no es resoldrà mitjançant el foment del reciclatge. La contaminació del plàs-
tic és el resultat d’una cultura d’un sol ús.»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el govern a: 
– Promoure una campanya de conscienciació, perquè la societat conegui els efec-

tes que està causant l’abús del plàstic i l’impacte en el mar, els oceans i en el medi 
ambient i ressaltar com es podria revertir la situació si tots reciclem correctament.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, Lucas Silvano 

Ferro Solé, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre les emissions de les grans instal·lacions 
de combustió
250-00474/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 21614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Susanna 

Segovia Sánchez, portaveu 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 emissions de grans instal·lacions de 
combustió, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’efecte hivernacle i el canvi climàtic són dos dels principals reptes que afronta 

la humanitat al segle xxi, i estan provocats per les emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle en bona part.

Per aquest motiu totes les potències mundials, incloses la Xina i els Estats Units, 
es van posar d’acord per afrontar el canvi climàtic conjuntament, signant l’acord de 
Paris el 2015. El seu objectiu és evitar que l’augment de la temperatura mitjana glo-
bal superi els dos graus respecte de l’era preindustrial. Per tal d’aconseguir aquest 
objectiu, la Unió Europea s’ha proposat incrementar el consum d’energies renova-
bles fins a un 20% del consum brut d’energia final, reduir un 20% el consum d’ener-
gia primària gràcies a un increment de l’eficiència energètica i reduir les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle un 20% en l’horitzó del 2020 amb relació al 1990.

Catalunya no queda al marge d’aquest impacte. Segons el Tercer Informe sobre 
Canvi Climàtic a Catalunya, presentat per la Generalitat de Catalunya, patirà els 
següents desgavells: 

– El principal efecte serà l’escassetat d’aigua, cosa especialment greu en una re-
gió on ja tenim els recursos al límit. Els cultius i els boscos, en canvi necessitaran 
més aigua per compensar l’augment de calor. Encara que les precipitacions no hagin 
canviat des dels anys 50, la major evaporació impedirà que s’aprofiti aquesta aigua.
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– Augmentarà el risc i la durada de les sequeres i els episodis de forta calor. Al 
Pirineu ja han desaparegut les neus perpètues als cims més elevats. No per això dei-
xaran d’haver-hi hiverns glaçats, si bé seran menys freqüents.

– Un altre efecte és l’augment del nivell del mar pel desglaç de la fusió dels cas-
quets polars i l’expansió tèrmica de l’aigua. A l’Estartit el creixement arriba als 3,6 
centímetres per decenni. Això comporta també un augment de temporals, i un retro-
cés de les nostres platges, que perden gairebé un metre de sorra l’any.

Aquests impactes són molt greus i requereixen una resposta efectiva i conjunta 
per part de les institucions, els ciutadans i tots els sectors econòmics de la societat. 
És necessari que s’adoptin mesures per incentivar la utilització d’energies renova-
bles i de noves tecnologies més sostenibles; però també mesures que previnguin 
continuar amb el consum de combustibles tradicionals i l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle.

És en aquest darrer sentit en el que volem incidir principalment. La llei catalana 
16/2017, de l’1 d’agost del canvi climàtic, que recull el plantejament del Govern ca-
talà per afrontar aquest repte global, reconeix al seu preàmbul que el mercat de dret 
d’emissions no ha estat eficient (de fet aquesta política, nascuda amb el protocol de 
Kioto de 1995, s’ha revelat com un fracàs). No obstant això, no adopta cap mesu-
ra per desincentivar la generació de substàncies com el diòxid de carboni (CO2), el 
metà o l’òxid de nitrogen (Nox) per part de la industria.

En canvi, la llei sí fixa un impost sobre les emissions de vehicles de tracció mo-
tora (article 40 i següents). Aquest impost parteix de la base que aquests motors són 
una de les principals causes de generació de CO2, essent aquesta substància una de 
les responsables del canvi climàtic. Partint d’aquesta base, la Llei grava les emi-
ssions dels vehicles als propietaris dels mateixos, en funció de l’eficiència ambiental 
de cada vehicle.

Si es considera que la generació de grans quantitats de CO2 ha de ser objecte de 
tribut, entenem que el més just és gravar als grans generadors de gasos d’efecte hi-
vernacle. No només als ciutadans, que pateixen aquesta contaminació en el clima i 
la salut.

Actualment a Catalunya hi ha cinc grans instal·lacions de combustió que generen 
200.000 tones anuals de CO2 MÉS que tots els cotxes junts. Així segons les dades 
del Govern central i la Generalitat. Aquestes instal·lacions són: 

Nom 

Quantitats de CO2 

anuals Ubicació

Cements Molins Industrial 1.061.682.000 kg

Sant Vicenç dels Horts (Baix 

Llobregat).

Cementos Portland Valderribas 1.109.989.019 kg

Santa Margarida i els Monjos  

(Alt Penedès)

Cemex España Operaciones 729.559.000 kg Alcanar (Montsià)

Lafarge Cementos 328.037.927 kg

Montcada i Reixac  

(Vallès Occidental).

Planta de Valorització Sant 

Adrià del Besòs. 326.934.900 kg

Sant Adrià del Besòs 

(Barcelonès)

Total: 3.556.202.846 kgs.

I cal tenir en compte que només estem sumant les cinc indústries principals, no 
hem inclòs de mida petita o mitjana. Si ho féssim, la desproporció seria encara major.

Ara comparem aquesta quantitat amb les dades de contaminació de CO2 que ge-
neren els vehicles. Segons l’IDESCAT, anualment es recorren 16.480.000.000 km 
en vehicle a motor. Fent un càlcul conservador, i estimant que cada vehicle genera 
200 grams de CO2 per kilòmetre (en realitat molts són més eficients), tindríem una 
generació de 3.368.000.000 kg de CO2. És a dir, les grans plantes de combustió ge-
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neren anualment 200.000 kg més de CO2 que tots els desplaçaments en cotxe que es 
fan a Catalunya. No obstant, aquestes emissions no es graven.

En el sentit econòmic, la Generalitat espera recaptar 77 milions d’euros per les 
emissions dels vehicles (equival a 0,02286 euros per kilogram). Aplicant un tribut 
similar a les grans plantes de combustió es recaptarien 81,3 milions d’euros. Des-
glossats de la següent manera: 

Nom 

Quantitats de CO2 

anuals. Quantia impost (euros)

Cements Molins Industrial  1.061.682.000 kg 24.272.421,02

Cementos Portland Valderribas  1.109.989.019 kg 25.376.827,33

Cemex España Operaciones  729.559.000 kg 16.679.347,68

Lafarge Cementos  328.037.927 kg 7.499.679,44

Planta de Valorització Sant Adrià del 

Besòs.  326.934.900 kg 7.474.461,78

Total: 81.302.737,25 euros.

És per això que creiem que la política contra el canvi climàtic es veuria afavo-
rida per uns tributs que gravessin als grans generadors de CO2, d’aquesta manera 
s’aconseguiria un doble impacte positiu. Per una banda reduir les seves emissions 
per l’efecte dissuasori del tribut; per altra banda, al reduir la generació també re-
duirien el consum de combustible. En un sentit indirecte i moral (però no per això 
menys important) s’aconseguiria una política més coherent, ja que resulta contra-
dictori que es considerin dignes de gravamen fiscal una gran font d’emissions (els 
vehicles privats) però en canvi no es faci tributar una font encara major (les grans 
indústries d’incineració).

Aquest tribut seria, a més a més, completament compatible amb la política d’afa-
vorir les millors mesures de control i les tecnologies més netes, que ja recull la llei 
del canvi climàtic.

Seria necessari sempre que es regulés el tribut de tal manera que les indústries 
afectades no repercuteixin el cost d’aquest impost als seus consumidors. Ja que en 
aquest cas la mesura perdria el seu efecte persuasiu i només esdevindria una altra 
càrrega pels ciutadans.

Entenem també, que igual que està previst per l’impost sobre les emissions de 
vehicles, les quantitats que es recaptin amb aquest impost s’han de destinar a parts 
iguals a nodrir el Fons Climàtic i el Fons de Patrimoni Natural.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al govern a: 
– Establir un tribut que gravi les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les 

grans instal·lacions de combustió.
Per això, s’estableixen com a requisits fonamentals: 
– Estudiar la regulació d’aquest tribut i el seu funcionament fiscal.
– Graduar la taxa impositiva d’aquest tribut en base a la proximitat a nuclis ha-

bitats, a l’eficiència dels seus mitjans de control, i a la reducció progressiva de les 
seves emissions.

– Estudiar la possibilitat de crear tributs per generació d’altres gasos contami-
nants que també emeten aquestes instal·lacions.
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– Preparar mecanismes per evitar que les instal·lacions gravades pel tribut reper-
cuteixin aquest cost sobre els seus clients o consumidors.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, Lucas Silvano 

Ferro Solé, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de 
jutges, fiscals, agents de la policia judicial i altres servidors de la 
justícia
250-00475/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Lorena Roldán Suárez, 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 de con-
dena al señalamiento a jueces, fiscales y demás servidores de la Justicia y agentes 
de la policía judicial, para que sea sustanciada ante comisión de Justícia, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
Ante la gravedad de los actos violentos protagonizados ante la casa del juez Lla-

rena en el día 13 de noviembre del 2018 por organizaciones separatistas radicales 
es indispensable que el Parlamento de Cataluña exprese su rechazo ante estos into-
lerables hechos.

En concreto, el juez Llarena ha sufrido en su casa de Sant Cugat del Vallés un 
señalamiento, perpetuado por la organización Arran. Esta organización ha expuesto 
una grabación en su cuenta de Twitter donde se observa como dos individuos atacan 
con pintura amarilla la entrada de la vivienda particular del juez Llarena.

Es intolerable que los servidores públicos que velan por el cumplimiento del or-
denamiento jurídico tengan que sufrir señalamientos, acosos y hostigamientos por 
parte de organizaciones separatistas radicales.

Por ello, es necesario que el Parlamento de Cataluña como cámara autonómica y 
de representación de todos los catalanes muestre su más firme condena a este tipo de 
actos violentos y reitere su apoyo a la labor que realizan los jueces, fiscales, fuerzas 
y cuerpos de seguridad en su función de velar por la efectiva aplicación del orde-
namiento jurídico, de protección de los derechos y libertades públicas y seguridad 
ciudadana y rechace solemnemente estos condenables hechos que ponen en peligro 
los fundamentos de nuestra convivencia y democracia.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
– El Parlament de Cataluña condena el señalamiento de la vivienda del juez Lla-

rena y el ataque que ésta ha sufrido el día 13 de noviembre de 2018 por parte de 
organizaciones separatistas radicales y organizados, y en general los ataques rea-
lizados contra jueces, fiscales y demás servidores de la Justicia como secretarios o 
letrados de la Administración de Justicia, personal de las oficinas judiciales, agentes 
de la policía judicial y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cuales deben poder 
realizar sus labores sin sufrir señalamientos, acosos y hostigamientos.

– El Parlament de Cataluña insta al Departamento de Interior a través de la Di-
rección General de la Policía a dar las instrucciones necesarias para que se empren-



BOPC 206
22 de novembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 38

da una investigación que permita identificar a los autores materiales del ataque y 
ponga en conocimiento de los tribunales los resultados de tales investigaciones con 
la finalidad de que sus culpables respondan de estos hechos ante la Justicia.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la situació política a Veneçuela
250-00476/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, David Mejía Ayra, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presenta la Propuesta de resolución sobre la situación 
política en Venezuela, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Venezuela está atravesando una fuerte crisis económica. La fuerte caída del pre-

cio del petróleo desde 2014 ha tenido un importante impacto negativo en la econo-
mía venezolana, altamente dependiente del sector petrolífero. Además, las políticas 
económicas del régimen bolivariano de Hugo Chávez y posteriormente, de Nicolás 
Maduro y han resultado en expropiaciones de tierras, industrias y empresas, por lo 
que la producción industrial se encuentra en mínimos históricos. Además a esta cri-
sis económica se le suma una profunda crisis política e institucional.

El Gobierno de Hugo Chávez llevó a cabo una importante persecución de la opo-
sición política y un recorte de derechos y libertades fundamentales en el país. El 
Gobierno de Nicolás Maduro ha ido aún más allá, torciendo la legalidad y la cons-
titucionalidad de Venezuela para aferrarse al poder. Tras las elecciones parlamenta-
rias de 2015 en las que la oposición obtuvo su mayoría en la Asamblea Nacional, Ni-
colás Maduro vio amenazar su poder por la capacidad de la Asamblea Nacional para 
legislar en su contra y decidió crear una Asamblea Constituyente de forma paralela 
a la cámara baja que dejara a ésta sin capacidad legislativa. Además, Venezuela se 
sitúa entre los países con mayores niveles de corrupción, ocupando el lugar 169 en la 
lista de 180 países que elabora cada año Transparencia Internacional. De hecho, va-
rios antiguos altos cargos del Gobierno venezolano han sido acusados recientemente 
en Estados Unidos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos so-
bornos por adjudicaciones de contratos a la empresa Petróleos de Venezuela, S. A. 
(PVSA). Asimismo, la Audiencia Nacional también está investigando actualmente 
en España a la antigua cúpula de PVSA dentro de la misma trama.

Esto es particularmente grave teniendo en cuenta que la mayor parte de las im-
portaciones al país se realizan a través de la Administración, lo que está resultando 
en una importante escasez de alimentos de primera necesidad, medicamentos, e in-
cluso afecta al suministro de servicios básicos como el agua o la electricidad. Como 
resultado, el 82 % de los hogares venezolanos vive en situación de pobreza, mientras 
que un tercio de la población come menos de tres veces al día.

La situación es tan grave que la conflictividad social se ha disparado, haciendo de 
Venezuela uno de los países más peligrosos del mundo y generando una importan-
te crisis humanitaria en el país. Esto está provocando un éxodo de venezolanos sin 
precedentes. Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro se niega a aceptar abrir 
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un canal humanitario para que la ayuda internacional entre en Venezuela, afirman-
do que se trataría de una maniobra para interferir en los asuntos internos del país.

Al tratarse Venezuela de un país tan cercano cultural, histórica y socialmente a 
España, debemos liderar los esfuerzos necesarios para avanzar hacia una solución 
para esta situación e impulsar planes de acogidas específicos para que los que han 
abandonado Venezuela y residen en España se puedan integrar en la sociedad, y en 
este sentido, las Comunidades Autonomas son las encargadas de ofrecer asistencia 
y servicios en materia de integración, por ello, en virtud del artículo 138 del Esta-
tuto de Autonomía, la Generalitat de Cataluña debe impulsar medidas para que los 
que han abandonado Venezuela y residen en España de Venezuela tengan una buena 
integración social y económica en la sociedad.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. El Parlament condena la dictadura del régimen de Nicolás Maduro en Vene-

zuela, que está causando una crisis económica, política y humanitaria y que está 
expulsando a millones de venezolanos de su país.

2. El Parlament insta al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a impulsar un 
plan de acogida especifico para los que han abandonado Venezuela y residen en Es-
paña con la finalidad de impulsar la integración sociolaboral de los mismos.

3.El Parlament insta el Gobierno de la Generalitat de Cataluña a establecer las 
medidas necesarias para que mientras persista el impago de las pensiones de los pen-
sionistas de Venezuela que residen en Cataluña, los afectados puedan acceder a los 
servicios y los sistemas de ayudas sociales que garanticen los niveles básicos.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; David Mejía Ayra, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la llista d’espera per a rebre un implant 
coclear
250-00477/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
la lista de espera para recibir un implante coclear, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El implante coclear es un dispositivo médico-electrónico cuya función es suplir 

a la cóclea (o caracol, estructura situada en el oído interno) para minimizar la disca-
pacidad auditiva de su portador.

A diferencia de los audífonos, dispositivos externos que amplifican el sonido, el 
implante coclear requiere de una intervención quirúrgica para implantarlo de forma 
que pueda transferir directamente el sonido al nervio auditivo, que lo trasmitirá al 
cerebro, permitiendo así la audición.

Las intervenciones de implantes cocleares a cargo del Servei Catalá de la Salut, 
se realizan en tres hospitales del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de 
Catalunya (SISCAT), situados en municipios próximos entre sí del área metropoli-
tana de Barcelona.
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Según los datos proporcionados por el Departament de Salut en respuesta a pre-
guntas de este diputado, mientras que a 31 de diciembre de 2017 en uno de estos 
hospitales había 3 personas en espera de intervención, en los otros eran 42 y 18 las 
personas que esperaban la misma intervención.

El tiempo medio de espera de los pacientes pendientes de realizar la intervención 
oscilaba entre los 13 días en uno de estos hospitales, hasta los casi ocho meses (234 
días) o los seis meses (187 días) en los otros hospitales.

El tiempo máximo de espera puede llegar a multiplicarse por 15 según el hospi-
tal (de 66 a 1048 días). Es obvio que el tiempo máximo que ha tenido que esperar 
una persona puede depender de muchos factores, en algunos casos dependientes de 
la situación individual del paciente que hayan aconsejado retrasar la intervención, 
pero las enormes diferencias entre los centros que realizan la intervención aconsejan 
tomar medidas para minimizarlas.

Se ha de tener en cuenta que en muchas ocasiones estas intervenciones se reali-
zan en niños, o bebés, y demorarlas más de lo absolutamente imprescindible puede 
repercutir en los resultados esperables con la intervención.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Establecer mecanismos de coordinación entre los centros hospitalarios del 

SISCAT que realizan implantes cocleares a cargo del Servei Català de la Salut, de 
forma que los pacientes susceptibles de recibir esta intervención no tengan que se-
guir en una lista de espera si pueden ser intervenidos en otro de los hospitales dis-
ponibles en la Xarxa.

2) Implementar un plan para disminuir las desigualdades de acceso a los trata-
mientos de los pacientes que necesitan un implante coclear que mejore la lista de 
espera, y que sea presentado ante la Comissió de Salut en un tiempo máximo de 3 
meses desde la aprobación de esta propuesta de resolución.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’enviament d’un representant al Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut
250-00478/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per enviar un representant 
al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Novament Catalunya no ha estat representada al Consejo Interterritorial del Sis-

tema Nacional de Salud. Ja són quatre vegades que la Conselleria deixa la cadira 
buida.

En totes aquestes reunions es tracten temes que són d’especial importància sani-
tària. En aquesta darrera, per exemple, es van tractar els 26 punts de l’ordre del dia, 
entre altres, el pla nacional per abordar l’hepatitis C, el pla per abordar les pseudo-
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teràpies, la priorització per incloure la mesura de glucosa en adults, el calendari va-
cunal i el càncer infantil.

Hem consultat al Ministeri de Sanitat i l’assistència al Consejo pot ser delegada 
en qualsevol persona que el Govern decideixi per representar-los.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a assegurar l’assis-

tència d’un representant català a totes les reunions del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, amb l’objectiu de garantir el millor servei sanitari als 
ciutadans de Catalunya i defensar els seus interessos en l’àmbit de la salut.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport per a 
l’autoconsum d’energia elèctrica
250-00479/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21806 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Antonio Espinosa Cerrato, diputado, José 

María Cano Navarro, 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 medidas de apoyo para el autoconsumo de energía 
eléctrica, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Hoy la tecnología solar fotovoltaica es la forma más barata de producción 

 eléctrica, y la más modular, permitiendo construir desde pequeñas instalaciones do-
mésticas hasta grandes parques. Supone también la más sencilla, eficiente y viable 
forma de producción eléctrica a pequeña escala.

El desarrollo de la energía solar fotovoltaica permite hoy sistemas de autoconsu-
mo muy asequibles y con una altísima eficiencia para viviendas y pequeñas indus-
trias. Estos sistemas pueden dar servicio no sólo a aquellos consumidores que son a 
la vez propietarios de sus viviendas, sino también a aquellos que viven en régimen 
de alquiler, que es la situación más frecuente en los casos de vulnerabilidad ener-
gética. Sólo a título de ejemplos: a) existen instalaciones móviles como fotovoltaica 
autoportante en cubierta horizontal o tipo «toldo» en ventanas, b) es posible apro-
vechar el nuevo concepto de proximidad recogido en la Ley en relación al autocon-
sumo compartido, es decir, se pueden diseñar instalaciones públicas sobre cubiertas 
de edificios públicos que compensen energía con los vecinos vulnerables próximos, 
y c) la posibilidad legal de que el titular de la instalación no sea necesariamente el 
mismo que el consumidor permite que el coste de la instalación y, por tanto, una 
potencial subvención pública sobre el mismo, sea asumido por una empresa de ser-
vicios energéticos para que ésta venda su energía solar a un hogar vulnerable.

El autoconsumo ofrece muchas e importantes ventajas. El desarrollo de las ins-
talaciones de autoconsumo a gran escala reducirá significativamente la dependencia 
energética de los combustibles fósiles, con efectos positivos en la economía, en las 
empresas y en los particulares al reducir el impacto de las importaciones de petróleo 
y gas en el conjunto de los precios.
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Asimismo, la generación eléctrica descentralizada o distribuida tiene la gran 
ventaja de generar su electricidad en el punto de consumo, o muy cerca, intercam-
biando con la red eléctrica tanto los excedentes de energía como los déficits que no 
pueda cubrir el sistema fotovoltaico. Desaparecen así, prácticamente, las pérdidas 
por transporte, por lo que se evitan costes de manera significativa.

El autoconsumo es una clara contribución a la lucha contra el cambio climático. 
Cada módulo fotovoltaico que entra en funcionamiento en cualquier lugar del mun-
do disminuye emisiones de CO2 y suma su grano de arena en una lucha preocupante 
contra el calentamiento global.

El autoconsumo favorecería al sector renovable, lo que a su vez llevaría apare-
jado un impulso a la creación de empleo cualificado, estable y repartido por todo el 
territorio.

Finalmente, son destacables las posibilidades del autoconsumo para combatir la 
pobreza energética. En Ciudadanos no creemos que la garantía de un servicio bási-
co como es la electricidad deba articularse exclusivamente a través de subvencionar 
el recibo.

Las familias afectadas por la pobreza energética deberían ser objeto prioritario 
de la inversión pública en medidas de autoabastecimiento y de eficiencia  energética 
tendentes a conseguir que sus viviendas tengan un coste en consumo de energía casi 
nulo.

Hemos de centrar los esfuerzos y los recursos públicos en erradicar el proble-
ma, en lugar de paliarlo temporalmente. Por ello, considerando que las necesidades 
básicas de electricidad de una familia pueden cubrirse de por vida con una instala-
ción solar fotovoltaica que cuesta del orden de 5.000 euros, nos parece mucho más 
apropiado que la subvención pública se dirija a soluciones de inversión como la pro-
puesta, antes que a pagar por cuenta de las familias una factura de unos 800 euros 
anuales. Los poderes públicos realizarían la inversión y la recuperarían a través de 
los ahorros obtenidos a lo largo de los años siguientes en las facturas energéticas  
de los beneficiarios.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1) Establecer una ayuda a la adquisición e instalación de paneles fotovoltaicos, 

que consistirá en una subvención por parte del Govern de la Generalitat a fondo per-
dido y un aval concedido por parte del Instituto Catalán de Finanzas.

2) Dotar, en los próximos presupuestos de la Generalitat, una partida presupues-
taria de 10 millones de euros para la subvención de la instalación de paneles foto-
voltaicos que favorezcan el autoconsumo. El importe de la subvención dependerá 
gradualmente de la renta de modo que en los límites fijados en el apartado sexto se 
concederá el 0% de la inversión de referencia y en la mitad de los mismos el 80% 
de la inversión de referencia, con un máximo del 100% de la inversión de referen-
cia. Los porcentajes resultantes de esta escala progresiva se redondearán a números 
naturales.

3) El aval será sobre el importe restante de la inversión de referencia y se otorga-
rá durante un plazo de 10 años, disminuyendo el importe garantizado a razón de un 
10% anual. Responderá, como máximo, del pago del porcentaje no subvencionado 
de la inversión de referencia en caso de que ésta sea financiada por terceros.

4) La inversión de referencia es la acreditada mediante oferta económica has-
ta un límite de 5 kWp (potencia pico de paneles). Si la instalación ofertada es de 
mayor potencia se considerará inversión de referencia la parte proporcional de la 
oferta hasta la citada potencia máxima. En todo caso, la inversión de referencia no 
podrá superar el resultado de sumar 2.000€ de costes fijos y 1,3€ por Wp a instalar 
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(IVA incluido), por lo que la inversión máxima de referencia por domicilio es de 
2.000 + 1,3 x 5.000 = 8.500 €.

5) La Administración de la Generalitat, en base a criterios técnicos y teniendo en 
cuenta si el domicilio es vivienda propia o de alquiler, decidirá qué tipo de sistema 
de autoconsumo es el más adecuado para su implantación de entre las alternativas 
tecnológicamente posibles.

6) Serán beneficiarios de la ayuda los consumidores en su domicilio habitual que 
no hayan recibido esta misma ayuda en los cinco años anteriores y cuya renta con-
junta de los empadronados en el mismo domicilio en el año anterior no exceda de 
los límites fijados a continuación, en función del número de personas empadronadas 
en el domicilio y, en su caso, de las circunstancias especiales de cada una de ellas.

Nº personas 

empadronadas 1 2 3 4 5 6 7

8 o 

más

Límite (nº de veces IRSC) 2 3 4 4,8 5,6 6,2 6,8 7,4

Circunstancias especiales: por cada miembro que acredite cualquiera de las cir-
cunstancias siguientes, se añadirá al límite anterior el valor de una vez el Indicador 
de Renda de Suficiencia de Cataluña (IRSC).

– Familia monoparental
– Discapacidad igual o mayor del 33%
– Dependencia de grado II o III
– Víctima del terrorismo
– Víctima de violencia de género
– Jóvenes hasta 29 años
7) En el caso de que los beneficiarios mejoren su situación económica y dejen de 

cumplir los requisitos para tener derecho a la ayuda, tendrán que hacer frente a la 
parte de financiación pública que quedara por amortizar.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Antonio Espinosa Cerrato, José María Cano 

Navarro, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels 
professionals dels centres dependents de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00480/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167  
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les con-
dicions laborals dels professionals dels centres dependents de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els i les professionals de la Direcció General d’Infància i l’Adolescència tenen 

unes característiques molt determinades. La mitjana d’edat dels educadors i educa-
dores supera els 55 anys, que sovint han d’atendre més usuaris d’aquells que es re-
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comanen per a un centre d’infants i joves i que marquen les ràtios que estableix la 
Llei de Serveis Socials i la Cartera de Serveis Socials. Tampoc les substitucions són 
sempre cobertes, fins el punt que es fa difícil saber quants professionals podran tre-
ballar en cada torn. Això comporta un alt estrès i unes situacions laborals que poden 
generar situacions de violència que directament pateixen els treballadors d’aquests 
centres.

Aquest mes de novembre de 2018, els treballadors i educadors socials dels cen-
tres públics de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència reclamen 
millores laborals i denuncien que el sistema de protecció a la infància està col·lapsat.

L’any 2017 van haver-hi 235 agressions als treballadors dels 11 centres i aquest 
any 2018 les xifres s’apropen a les de l’any anterior. A més, les situacions de violèn-
cia verbal i física que pateixen els professionals d’aquests centres són moltes més de 
les que se’n registren al servei de prevenció del Departament.

Els treballadors de la DGAIA denuncien l’envelliment de les plantilles, poder 
desenvolupar la seva feina dins d’uns paràmetres de seguretat adients, que els cen-
tres facin la tasca per la qual van ser creats, que es desenvolupin mesures d’atenció 
socioeducativa alternatives a aquells joves refractaris a la convivència als centres i 
que es desenvolupin espais d’actuació transversal entre la DGAIA, Justícia Juvenil 
i Salut Mental.

El mes de maig de 2017 el Parlament va aprovar la Resolució 618/XI del Parla-
ment de Catalunya, sobre les condicions laborals dels professionals que treballen en 
els centres dependents de la DGAIA i sobre la resposta a l’increment a la conflicti-
vitat en aquest àmbit. Aquesta resolució ja denunciava la situació de precarietat en 
què treballen els professionals d’aquests centres d’atenció a la infància.

Un any després la seva situació, enlloc de millorar, s’ha vist agreujada. Els cen-
tres no compten amb educadors suficients i no es compleixen les condicions ade-
quades per atendre als menors. Segons denuncien els sindicats dels treballadors, hi 
ha infants dormint en matalassos al terra, hi ha una sobreocupació dels centres i els 
equips que hi ha de baixa no es substitueixen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aplicar les mesures aprovades l’any 2016 en el Comitè de Salut Laboral per als 

centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA), entre les quals han de: 

a. Aplicar, durant l’any 2019, la reducció d’hores d’atenció directa per al personal 
educatiu dels centres dependents de la DGAIA més grans de 58 anys.

b. Aplicar als centres dependents de la DGAIA mesures destinades a garantir la 
seguretat en el lloc de treball del personal.

c. Desenvolupar mesures d’atenció socioeducativa alternatives als joves refracta-
ris a la convivència als centres.

d. Desenvolupar espais d’actuació transversal entre la DGAIA, Justícia Juvenil 
i Salut Mental.

2. Aplicar de manera immediata totes les substitucions dels professionals dels 
centres residencials d’acció educativa, dels centres residencials d’educació intensi-
va i dels centres d’acolliment, per garantir la cobertura totals dels professionals de 
cada torn.

3. Desenvolupar, abans del primer semestre del 2019, el Protocol de prevenció 
i actuació davant les situacions de violència als centres de protecció a la infància i 
adolescència de la DGAIA.
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4. Donar compliment a la Resolució 618/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
les condicions laborals dels professionals que treballen en els centres dependents de 
la DGAIA i sobre la resposta a l’increment a la conflictivitat en aquest àmbit.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent d’una cimera 
d’emergència per a planificar i coordinar l’acollida de menors no 
acompanyats
250-00481/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para pe-
dir la convocatoria urgente de una cumbre de emergencia para planificar y coordinar 
la acogida de menores no acompañados, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Treball, Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde 2016 se ha denunciado en informes de diferentes organismos la saturación 

de los centros que atienden a menores no acompañados. Durante 2017, las condicio-
nes de atención a los niños y niñas migrantes no acompañados se han visto alteradas 
por el colapso del sistema de protección de la infancia.

Cataluña ha recibido, hasta el 30 de julio de este año 2018, a 1.450 menores ex-
tranjeros no acompañados (MENA), los mismos que llegaron en todo 2017. La Di-
rección General de Infancia ha creado, en los últimos meses, 800 nuevas plazas en 
centros para atender a estos menores no acompañados.

El pasado mes de julio la jueza Decana de Barcelona denunció que la situación 
de los menores no acompañados que dormían en la Ciudad de la Justicia era insos-
tenible, como consecuencia de esta llegada masiva de menores no acompañados y 
de la falta de planificación. Posteriormente, estos menores han sido desplazados a 
dependencias de Mossos d’Esquadra e incluso han compartido espacios dentro de 
las oficinas de la Dirección General de Infancia.

En la última comparecencia del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies se 
reconoció que el Departament no estaba consiguiendo crear plazas al ritmo en que 
se necesitaban.

La planificación y coordinación entre las diferentes administraciones (entes lo-
cales y los de la Generalitat, Departamentos de Interior, Justicia y Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias), Fiscalía de Menores, Colegio de Educadores Sociales, repre-
sentantes de los trabajadores de la Dirección General de la Infancia y la Adolescen-
cia y representación de entidades del tercer sector social, son fundamentales para 
poder garantizar que la acogida de los niños y niñas no acompañados se efectúa en 
correctas condiciones y no se vulneran los derechos de estos menores.

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) Convocar inmediatamente una cumbre de emergencia para abordar y planifi-

car la acogida de menores no acompañados.
Fascicle segon
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La cumbre deberá reunirse periódicamente hasta solucionar la emergencia social 
y deberá contar con la participación de: 

– Diferentes niveles de administración: entes locales, Gobierno de España y de-
partamentos y organismos de la Generalitat implicados en la llegada de los menores 
no acompañados: Interior, Justicia, Dirección General de la Infancia y la Adolescen-
cia y Fiscalía de Menores.

– Entidades sociales: representantes del tercer sector social de Cataluña.
– Representantes de los trabajadores de la Dirección General de la Infancia y la 

Adolescencia.
– Colegio de Educadores Sociales de Cataluña.
2) Presentar a los grupos parlamentarios en sede parlamentaria, en el plazo 

máximo de 3 meses, las conclusiones sobre planificación y coordinación de la aco-
gida de menores no acompañados derivadas de las reuniones de esta cumbre.

3) Destinar recursos del fondo de contingencia del presupuesto para abordar esta 
emergencia social. Comunicar a los grupos parlamentarios la dotación presupues-
taria utilizada en la llegada de estos menores no acompañados e informar sobre la 
provisión en los próximos presupuestos para garantizar la acogida de los niños y ni-
ñas no acompañados que llegan a Cataluña y su posterior seguimiento y protección.

Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la seguretat de les persones al mar
250-00482/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Munia Fernández-Jordán Celorio, 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 so-
bre la seguridad de las personas en el mar, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió de Polítiques Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Recientemente los drones han sido objeto de regulación específica en el Real De-

creto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las 
aeronaves pilotadas por control remoto.

Las aplicaciones de este tipo de dispositivos abren toda una serie de líneas de 
trabajo, acciones y medidas que pueden revertir en un inmenso beneficio para la ciu-
dadanía. A través de estos sistemas, se ha comprobado a lo largo de todo el mundo, 
se pueden prestar múltiples servicios. Por todo ello, es deseable que desde las Ad-
ministraciones Públicas se comience a contar con esta tecnología en el ámbito del 
salvamento, el medio ambiente, la seguridad y muchas otras áreas que el desarrollo 
constante de la técnica podrá otorgar en breve.

De conformidad a los datos aportados por Informe Nacional de Ahogamien-
tos (INA) emitido por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo 
(RFESS) durante el año 2017 se produjeron 44 muertes por ahogamiento en Catalu-
ña, de las cuales 23 (el 52%) fueron en el mar. La mayor concentración de los acci-
dentes mortales en las playas (el 72,5%), se produjo durante el intervalo de los meses 
de verano, de junio a septiembre.
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En la actualidad y en referencia a los accidentes en la costa, playas y litoral tene-
mos en España a nuestra disposición empresas de drones marinos cuya tecnología 
permite detectar corrientes de agua y fuertes oleajes. Con esa información el dispo-
sitivo está siempre preparado para, cuando se dé una alerta, llegar a la víctima antes 
que los socorristas, poder proporcionar material flotante con el fin de que el tiempo 
de espera para el salvamento humano sea más seguro, y, lo que es más importan-
te, en un periodo de tiempo más corto y, por lo tanto, más eficaz para salvar vidas.

En concreto, en lugares como la Comunidad Valenciana y Galicia se han desa-
rrollado con éxito proyectos de salvamento en playas con el apoyo de drones.

Por otro lado, debido a la función de recogida de datos de los que están dotados 
los operativos se consigue una alta capacidad de prevención que elimina muchas si-
tuaciones de riesgo, lo que se traduce en un ahorro de actuaciones fallidas de opera-
ciones con mayor despliegue de medios humanos y/o de transporte marítimo como 
lanchas y medios aéreos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari Ciutadans, presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña: 
1. Insta a la Generalitat de Catalunya para que, de manera inmediata, comience 

a realizar los informes y/o estudios necesarios para poder implementar en las pla-
yas de todo el litoral catalán un sistema de apoyo al salvamento tradicional a través 
de la tecnología de drones y establezca una calendarización común a todos los De-
partamentos implicados para poder realizar las primeras pruebas de la tecnología 
durante el año 2019.

2. Insta a las Cortes Generales para que regulen la ordenación de los drones sub-
marinos que, a día de hoy, no cuentan con una regulación propia, a pesar de ser cada 
vez más extendido su uso en tareas como la cartografía, el peritaje, el salvamento 
marítimos y lucha contra la contaminación marina.

Palacio del Parlamento, 25 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre els protocols d’actuació enfront dels 
atacs informàtics
250-00483/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, 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 los pro-
tocolos de actuación frente a los ataques informáticos, para que sea sustanciada ante 
la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde el año 2017 las nuevas versiones de los ransomware del tipo criptologer 

suponen un creciente y grave riesgo en la protección y seguridad de los datos. EL 
CESICAT, a través del AOC, hizo llegar un documento de 20 páginas a modo de in-
formación y recomendaciones para la protección de las diferentes administraciones 
públicas, frente a este tipo específico de software.
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La creciente dependencia de los sistemas informáticos y su igualmente crecien-
te vulnerabilidad son un binomio preocupante para un futuro que ya es presente y 
deriva la necesidad de gestionarse con el máximo rigor y de manera que sea lo más 
entendible posible para las personas que reciben el correo, y por lo tanto que este 
servicio de información no resulte totalmente inútil.

Se enviaron igualmente diferentes vídeos con la pretensión de proporcionar la 
comprensión del problema y sus métodos de prevención. Hasta la fecha no existe 
solución para los archivos cifrados, y la única opción es la restauración de las co-
pias de seguridad.

Hay que considerar que la mayoría de los ayuntamientos catalanes son pequeños 
municipios con limitados recursos técnicos y humanos, y el lenguaje excesivamente 
técnico no aporta ninguna solución a sus problemas informáticos.

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: 
– Revisar y establecer nuevos protocolos de comunicación que sean útiles frente 

a las vulnerabilidades informáticas, basados exclusivamente en facilitar la labor del 
destinatario.

– Establecer protocolos y optimizar los circuitos de comunicación frente a las 
alarmas informáticas.

– Realizar una encuesta entre los trabajadores públicos, en la que se pueda cuan-
tificar el índice de satisfacción y utilidad tanto del AOC como del CESICAT y se 
presenten los resultados al Parlament en un plazo no superior a 6 meses.

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la millora del servei de la línia E2 
d’autobusos exprés de Lleida
250-00484/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la me-
jora del servicio de la línea E2 de Lleida, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La línea E2 es una de las tres líneas «exprés.cat» de la provincia de Lleida, las 

cuales desde diciembre de 2015 prestan el servicio de bus exprés entre Lleida y Al-
farràs con parada en diferentes municipios durante el recorrido. En la actualidad el 
servicio consta de 23 expediciones de ida y 20 de vuelta, posibilitando un sistema 
de transporte público largamente reclamado por los vecinos de la zona Norte de 
Lleida capital.

En la actualidad este servicio es utilizado por unas 253.000 personas al año, for-
mando parte del sistema tarifario integrado por la ATM de Lleida.

La experiencia de estos años de funcionamiento arroja un balance positivo del 
servicio, pero comienza a dar síntomas de saturación y necesidad de evolu-ción en 
su capacidad de transporte.
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Teniendo en cuenta los beneficios del transporte público y la respuesta positiva 
por parte de los ciudadanos a esta línea, es responsabilidad de la administración la 
evolución y mejora del servicio para que no decaiga en su utilización.

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: 
– Estudiar con la Autoridad Territorial de la Movilidad del Área de Lleida 

(ATM) la fórmula necesaria para incrementar la capacidad de transporte de la E2, 
adaptándola a las necesidades actuales.

– Implementar a la mayor brevedad la solución acordada.

Palacio del Parlamento, 5 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la millora del trànsit entre Lleida i 
Montblanc
250-00485/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la me-
jora del tráfico entre Lleida y Montblanc, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Ministerio de Fomento cuantifica en unos 1.400 el número de camiones que 

diariamente han dejado de circular por la N-240 en el tramo entre les Borges Blan-
ques y Montblanc, suponiendo una mejora parcial que da cumplimiento a una larga 
reivindicación del territorio para la mejora de las comunicaciones y la disminución 
de la siniestralidad.

El desvío obligatorio de camiones de la N-240 a la autopista AP-2 entre les Bor-
ges Blanques y Montblanc está bonificado en un 50% por el Ministerio de Fomento, 
manteniéndose estos valores hasta el 2021, año en el que finaliza la concesión de la 
citada autopista.

La AP-2 comunica Zaragoza con Barcelona y los usuarios de algunos tramos que 
discurren por la Comunidad Autónoma de Aragón obtienen igualmente bonificacio-
nes en el pago; en concreto, un 25% lo aporta el Gobierno de España, a lo que se 
suma un 50% que aporta el Gobierno de Aragón, restando un pago final del 25% al 
usuario y al no existir la obligatoriedad en el desvío del tráfico pesado hacia la au-
topista, se está incentivando su uso mediante las aportaciones de la Administración 
del Estado y la autonómica.

En los tramos de la AP-2 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Gobierno 
de España invierte el doble que en Aragón, un 50%, pero como la Generalitat de 
Cataluña no hace ningún tipo de aportación, resulta que circular por Cataluña es un 
25% más caro que por Aragón, dando como resultado un doble agravio comparativo 
con el tramo aragonés, la obligatoriedad y la penalización económica.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
– Aportar (al igual que otras Comunidades Autónomas) como mínimo un 25% 

de bonificación en los costes derivados de la circulación por la AP-2 en los tramos 
concertados como sistema de evolución y seguridad en la circulación rodada.

– Negociar con el Gobierno de España la ampliación del tráfico pesado de la 
N-240 por la AP-2, en el tramo entre Lleida y Les Borges Blanques y la correspon-
diente aportación económica de la Generalitat de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 6 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre els ajuts i el pagament de la política 
agrària comuna
250-00486/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, 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 las 
ayudas y el pago de la Política Agrícola Común (PAC) en Cataluña, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Como es habitual en estas fechas, desde la Comisión Europea ya se ha dado el 

visto bueno para que las Comunidades Autónomas puedan comenzar a pagar el ade-
lanto de las ayudas de pagos directos y del pago verde de la PAC a mediados del 
mes de octubre, confirmando que se autorizaba el adelanto del 50% del pago, medi-
da que ayudará a las economías de agricultores y ganaderos catalanes, que si bien 
no han tenido que sufrir en 2018 los efectos de la sequía sí que sufren la crisis de 
precios y tensiones de tesorería que afectan seriamente la rentabilidad y viabilidad 
de muchas explotaciones.

La Generalitat está en disposición legal de afrontar estos pagos a partir del mes 
de octubre, pero ha anunciado su aplazamiento hasta tener finalizados todos los in-
formes correspondientes de la PAC. En cambio, todas las Comunidades Autónomas, 
excepto Cataluña, ya están realizando los pagos.

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: 
– Elaborar los informes anuales de la PAC con la suficiente previsión para que el 

sector pueda acogerse a las ayudas europeas, sin demora, en el momento que estén 
autorizadas por la Comisión Europea.

– Realizar el pago del 50% de la PAC al sector a partir del mes de octubre de 
2018, como lo están haciendo el resto de Comunidades Autónomas.

Palacio del Parlamento, 6 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la sobreocupació d’autobusos 
interurbans
250-00487/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la sobre-
ocupación de autobuses interurbanos, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los medios públicos de transporte son fundamentales para cumplir con los obje-

tivos de movilidad sostenible y reducir la necesidad de uso e impacto del transporte 
privado. La reducción del impacto ambiental del transporte tiene también ventajas 
en materia de salud pública y seguridad y también permite garantizar la equidad y 
las oportunidades sociales de aquellas personas que tienen en el transporte público 
el único medio que les permite realizar los desplazamientos que necesitan en su día 
a día.

La suma de todo lo anterior hace que la correcta planificación del transporte pú-
blico deba ser una de las principales preocupaciones de los gobiernos de los distin-
tos niveles de la administración.

Es por todo ello que resulta preocupante que en horas de alta demanda haya lí-
neas de autobús saturadas en origen, en las que los usuarios deben hacer el trayecto 
con sobreocupación, sentados en el suelo o de pie en transportes interurbanos, com-
prometiendo así su seguridad, por ejemplo, en el caso de las líneas C5 o la E11 entre 
Mataró y Bellaterra, según han denunciado principalmente jóvenes universitarios.

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. Proporcionar los medios necesarios para garantizar que los desplazamientos 

en autobuses interurbanos se realicen atendiendo toda la demanda y sin sobreocu-
paciones que comprometan la seguridad de los usuarios.

2. Analizar en qué líneas se pueden estar dando situaciones de sobreocupación.
3. Revisar la calidad del servicio y el nivel de cumplimiento de los objetivos de  

todas las líneas de autobús que tienen como destino las universidades públicas  
de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
250-00488/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada, Laura Vílchez 

Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo estable-
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cido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Pro-
puesta de resolución sobre los alumnos con altas capacidades educativas, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se re-

coge en la Llei d’Educació de Catalunya y, concretamente, en relación a los alumnos 
con altas capacidades, recoge la obligación de los centros de dar respuesta adecuada 
para el desarrollo educativo de estos alumnos, regulando medidas e impulsando su 
aplicación.

Un alumnado diverso requiere respuestas educativas diferenciadas que permitan 
el máximo desarrollo del potencial de aprendizaje que cada uno/a presenten y que 
favorezcan, por tanto, su éxito escolar.

En Cataluña, durante el curso 2013-2014, se contabilizaban unos 275 alumnos 
con altas capacidades detectados, mientras en otras Comunidades Autónomas, con 
una población similar a la catalana, como Andalucía, se multiplica por 20 el número 
de alumnos con estas características.

Por tanto, podemos afirmar que las altas capacidades son una característica que 
por ley debe ser detectada y deben ser atendidas las necesidades específicas que de 
ellas se deriven.

Para poder proceder a una intervención educativa para estos alumnos, primero 
hay que saber detectar este potencial que no tiene porqué reflejarse en un alto ren-
dimiento académico.

Por tanto, el papel del profesorado en este ámbito de la detección se vuelve abso-
lutamente transcendental e imprescindible para poder iniciar el procedimiento ade-
cuado para garantizar el bienestar y el éxito escolar de estos alumnos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Incorporar al currículum de las carreras universitarias de Magisterio, Psicolo-

gía y Pedagogía un temario de referencia sobre las altas capacidades para el próxi-
mo curso 2019-2020.

2. Llevar a cabo formación obligatoria y continuada de los docentes de los cen-
tros educativos públicos, concertados y privados sobre las características del alum-
nado con altas capacidades intelectuales y cómo debe ser la respuesta educativa que 
se les deba dar.

3. Garantizar que se incluya en los Proyectos Educativos de Centro, tanto de los 
públicos y concertados como de los privados, un programa integral de atención al 
alumnado con altas capacidades intelectuales, de tal manera que ya se aplique para 
el próximo curso 2019-2020.

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, Laura Vílchez Sán-

chez, diputadas, GP Cs
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Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats 
intel·lectuals
250-00489/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada, Laura Vílchez 

Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo estableci-
do por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propues-
ta de resolución sobre los alumnos con altas capacidades intelectuales, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los alumnos con altas capacidades intelectuales se incluyen en el marco de la 

Llei d’Educació de Catalunya dentro del grupo de alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo, diferente a la ordinaria. La propia Llei d’Educació de Catalunya 
ya prevé en su articulado la atención que el Departament d’Ensenyament tiene que 
proporcionar a estos alumnos. Además, Ensenyament tiene que trabajar en meca-
nismos que faciliten la detección y la orientación a los centros, así como establecer 
criterios a partir de los cuales los centros adopten las medidas correspondientes.

Concretamente, estas disposiciones se recogen en los siguientes artículos: 
Article 57. Educació Bàsica
5. Els centres que imparteixen l’educació bàsica han d’adoptar les mesures per-

tinents per a atendre la diversitat de l’alumnat i per a continuar la comesa de de-
tecció i prevenció de les dificultats en l’aprenentatge iniciada a l’educació infantil.

6. Correspon al Departament, en un context d’organització flexible dels en-se-
nyaments d’educació bàsica, establir els criteris que han de regir l’atenció a la di-
versitat a què fa referència l’apartat 5 i orientar els centres per a l’aplicació de les 
mesures organitzatives i curriculars corresponents. Igualment, correspon al Depar-
tament establir els criteris a què s’han d’ajustar les mesures que adoptin els centres 
per a atendre els alumnes amb necessitats educatives específiques i per a atendre els 
alumnes amb altes capacitats.

Article 61. Batxillerat
5. Els centres educatius que imparteixen ensenyaments de batxillerat han de fer 

les adaptacions pertinents i facilitar les ajudes tècniques necessàries per-què els 
alumnes amb trastorns d’aprenentatge i els alumnes amb discapacitats puguin cur-
sar el batxillerat, i han d’aplicar també mesures específiques per als alumnes amb 
altes capacitats. El Departament ha de regular aquestes mesures i n’ha d’impulsar 
l’aplicació.

Article 83. Criteris d’organització dels centres per a atendre els alumnes amb 
altes capacitats 

1. El projecte educatiu de cada centre ha d’incloure els elements metodològics i 
organitzatius necessaris per a atendre els alumnes amb altes capacitats, amb pro-
grames específics de formació i flexibilitat en la durada de cada etapa educativa.

2. L’Administració educativa ha d’establir, per mitjà dels serveis educatius, proto-
cols per a la identificació de les altes capacitats i l’atenció metodològica adequada.

Estos alumnos también se encuentran protegidos por la ley general que, ade-más, 
pide a las Comunidades Autónomas que flexibilicen la duración de cada una de las 
etapas del sistema educativo para los alumnos con altas capacida-des, independien-
temente de su edad.

Además, con fecha 10 de julio de 2013, la consellera d’Ensenyament, Irene Ri-
gau, firmaba la resolución ENS/1543/2013 de la atención educativa al alumnado con 
altas capacidades que, cinco años después, tampoco se está aplicando a pesar de 
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que ese mismo año se publicó desde el Departament de Ensenyament la «Guia per 
a mestres i professors d’Educació primària i secundària obligatoria», de detección 
y actuación en el ámbito educativo dirigida a los alumnos con altas capacidades.

Por tanto, es competencia y responsabilidad del Departament d’Ensenyament 
que estos alumnos no se estén detectando ni atendiendo adecuadamente en Cata-
lunya.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear un grupo de trabajo específico en el marco del Consell Escolar de Ca-

talunya con la intención de evaluar los resultados de la Guía actualmente vigente 
(«Les altes capacitats: Detecció i actuació en l’àmbit educatiu» publicada en el año 
2013) y, por tanto, proceder a un replanteamiento y actualización de este protocolo 
que deberá posteriormente ser sometido a la aprobación de la comunidad educativa.

2. Convocar este grupo de trabajo en el período máximo de un mes desde la 
aprobación de esta propuesta de resolución.

3. Presentar el informe final de este grupo de trabajo con una propuesta en firme 
con las modificaciones y/o actualizaciones a incluir en la Guía «Les altes capacitats: 
Detecció i actuació en l’àmbit educatiu» del 2013 durante el segundo trimestre del 
año 2019, para que pueda entrar en vigor el próximo curso 2019-2010 y que sea apli-
cado por los agentes implicados como protocolo de obligado cumplimiento.

4. Presentar esta nueva guía en sede parlamentaria.

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, Laura Vílchez Sán-

chez, diputadas, GP Cs

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de 
jutges, fiscals i altres servidors de la justícia i agents de la policia 
judicial
250-00490/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Lorena Roldán Suárez, 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 de con-
dena al señalamiento a jueces, fiscales y demás servidores de la Justicia y agentes 
de la policía judicial, para que sea sustanciada ante comisión de Justícia, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
Ante la gravedad de los actos violentos protagonizados ante la casa del juez Lla-

rena en el día 13 de noviembre del 2018 por organizaciones separatistas radicales 
es indispensable que el Parlamento de Cataluña exprese su rechazo ante estos into-
lerables hechos.

En concreto, el juez Llarena ha sufrido en su casa de Sant Cugat del Vallés un 
señalamiento, perpetuado por la organización Arran. Esta organización ha expuesto 
una grabación en su cuenta de Twitter donde se observa como dos individuos atacan 
con pintura amarilla la entrada de la vivienda particular del juez Llarena.
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Es intolerable que los servidores públicos que velan por el cumplimiento del or-
denamiento jurídico tengan que sufrir señalamientos, acosos y hostigamientos por 
parte de organizaciones separatistas radicales.

Por ello, es necesario que el Parlamento de Cataluña como cámara autonómica y 
de representación de todos los catalanes muestre su más firme condena a este tipo de 
actos violentos y reitere su apoyo a la labor que realizan los jueces, fiscales, fuerzas 
y cuerpos de seguridad en su función de velar por la efectiva aplicación del orde-
namiento jurídico, de protección de los derechos y libertades públicas y seguridad 
ciudadana y rechace solemnemente estos condenables hechos que ponen en peligro 
los fundamentos de nuestra convivencia y democracia.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
– El Parlament de Cataluña condena el señalamiento de la vivienda del juez Lla-

rena y el ataque que ésta ha sufrido el día 13 de noviembre de 2018 por parte de 
organizaciones separatistas radicales y organizados, y en general los ataques rea-
lizados contra jueces, fiscales y demás servidores de la Justicia como secretarios o 
letrados de la Administración de Justicia, personal de las oficinas judiciales, agentes 
de la policía judicial y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cuales deben poder 
realizar sus labores sin sufrir señalamientos, acosos y hostigamientos.

– El Parlament de Cataluña insta al Departamento de Interior a través de la Di-
rección General de la Policía a dar las instrucciones necesarias para que se empren-
da una investigación que permita identificar a los autores materiales del ataque y 
ponga en conocimiento de los tribunales los resultados de tales investigaciones con 
la finalidad de que sus culpables respondan de estos hechos ante la Justicia.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària per al projecte 
i la construcció d’un centre de dia i una residència al Prat de 
Llobregat
250-00491/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, Mar-

tín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre la dotación presupuestaria para el proyecto 
y la construcción de un centro de día y una residencia en el Prat de Llobregat, para 
que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
Según datos del Departament de Treball, Afers Sociales i Families la lista de es-

pera para acceder a una residencia pública asciende a 23.757 personas a fecha 2017, 
causando una espera para acceder a una plaza pública que alcanza los 4 años en 
muchos territorios.

El Baix Llobregat es una comarca con alta densidad de población y un alto nivel 
de envejecimiento.
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En el año 2016 se aprobó una resolución en el Parlament, a instancias del Gru-
po Parlamentario de Ciutadans, que instaba al Govern a ampliar plazas públicas en 
colaboración tanto de residencias como de centros de día en la comarca del Baix 
Llobregat.

El Prat de Llobregat tiene, a fecha de enero de 2018, a 12.044 personas mayo-res 
de 65 años. Según el Idescat el número de personas mayores de 65 años se aproxi-
mará a las 13.000, haciendo alcanzar a este municipio una tasa de envejecimiento 
del 20,5%.

La falta de residencias y centros de día en el Prat de Llobregat es una realidad, en 
la actualidad existen 144 plazas de residencias y 100 plazas de centros de día situan-
do el Prat de Llobregat como uno de los municipios con menor tasa de cobertura de 
plazas residenciales de toda la comarca del Baix Llobregat.

La necesidad existente en el municipio ha llevado a aprobar una moción en el 
pleno municipal, a instancia de Ciudadanos, para aumentar plazas públicas de resi-
dencias y centros de día en el Prat de Llobregat.

Cataluña es la comunidad autónoma española con mayor lista de espera en de-
pendencia y son necesarias inversiones presupuestarias oportunas para llevar a cabo 
los proyectos que garanticen la dignidad de las personas mayores.

Por otro lado, queremos destacar que es una obligación del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya garantizar la cobertura pública y en colaboración de residencias 
y centros de día existentes, de acuerdo con las necesidades en los diferentes terri-
torios.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Habilitar la partida presupuestaria necesaria en los próximos presupuestos del 

Govern de la Generalitat para realizar el proyecto y la construcción de una residen-
cia y un centro de día públicos en el Prat de Llobregat.

2) Impulsar la construcción en el Baix Llobregat de viviendas tuteladas o servi-
cios para personas mayores, como alternativa a los centros residenciales más asis-
tenciales.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, Martín Euse-

bio Barra López, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la reducció del període mitjà de 
pagament de la Generalitat als proveïdors
250-00492/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la reduc-
ción del periodo medio de pago de la Generalitat a los proveedores, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-

ciera, describe el concepto periodo medio de pago como indicador del plazo que 
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tarda la administración en pagar a sus proveedores. En el caso que nos ocupa son la 
Generalitat y sus entidades, empresas, fundaciones y consorcios clasificados como 
administración pública según la definición del sistema europeo de cuentas naciona-
les y regionales, aprobado por el Reglamento (UE) 549/2013.

Uno de los objetivos de la administración pública es el de potenciar y contribuir 
al dinamismo económico con una gestión eficiente y eficaz de su presupuesto y, sin 
duda, una forma de hacerlo es reducir los plazos de pago. El periodo medio de pago 
afecta a la competitividad de nuestro tejido empresarial y su mejora permitiría re-
ducir las necesidades de financiación de las empresas que contratan con la admi-
nistración, reduciendo sus tensiones de tesorería y acortando sus propios periodos 
medios de pago a terceros.

Por otra parte, es evidente que los retrasos de la administración en el pago a sus 
proveedores ponen en riesgo su viabilidad y la capacidad que tienen para financiar 
oportunidades, y esa situación repercute en el mantenimiento y creación de puestos 
de trabajo.

El último informe publicado por el Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda recoge que el periodo medio de pago global en el mes de septiem-
bre era de 47,81 días.

Comparando la situación de Cataluña con el resto de comunidades autónomas y 
basándonos en los últimos datos publicados por el Ministerio, que corresponden al 
mes de agosto 2018, nos encontramos con 14 comunidades autónomas que presen-
tan periodos medios de pago inferiores a los de Cataluña, y 7 de ellas por debajo de 
los 30 días, siendo también inferior la media global de todas las comunidades que 
se situaba en los 38,13 días frente a los 49,70 de Cataluña.

Si analizamos los datos de septiembre de la propia comunidad autónoma pode-
mos observar que 34 entidades superan los 60 días de periodo medio de pago, y de 
manera agregada superan los 60 días las entidades agrupadas del sector público con 
62,77 días, destacando los consorcios, con 68,87 días, y las fundaciones con 94,71 
días. También destacan casos extremos como el Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona con 709,35 días y la Fundación Instituto Catalán de Paleontología Mi-
quel Crusafont con 202,48 días.

Todos estos datos nos confirman que Cataluña tiene margen de maniobra para 
mejorar el plazo de pago a los proveedores y contribuir así al dinamismo de nuestra 
economía.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Establecer las medidas necesarias para reducir, en el plazo de seis meses, su 

periodo medio de pago y situarlo por debajo de los 30 días.
2) Establecer las medidas necesarias para reducir, en el plazo de seis meses, el 

periodo medio de pago de las entidades del sector público y que ninguna de ellas 
supere los 60 días.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un parc de bombers a 
Almacelles
250-00493/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Jorge Soler 

González, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento 
del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la construcción del par-
que de bomberos de Almacelles (Lleida), para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El año 2007 la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments 

inició conversaciones con el Ayuntamiento de Almacelles para la cesión de terrenos 
municipales, con el objetivo de que la Generalitat construyera un nuevo parque de 
bomberos que sustituyera al actual parque ubicado en el antiguo matadero. Un edifi-
cio adaptado hace más de 30 años para el desempeño de las funciones establecidas.

En el año 2012, siendo conseller d’Interior el Sr. Felip Puig, se firmó un convenio 
de cesión de un terreno para la construcción del citado nuevo parque de bomberos, 
el cual en el acto de la firma, declaró a los medios: «Aquest es un acte de compromís 
del Govern de la Generalitat cap al municipi. Malgrat els pressupostos, farem aquest 
parc de bombers perquè els voluntaris pugueu treballar en condicions».

Años después del compromiso del Conseller Puig, el nuevo parque no ha pasado 
del titular de prensa y los bomberos continúan prestando su servicio, con la mejor 
voluntad, desde unas instalaciones obsoletas, insuficientes e inadecuadas en el anti-
guo edificio del matadero, que presenta cierto deterioro en sus materiales de cons-
trucción basados en los fibrocementos, que abocan a la atmósfera fibras de amianto, 
cuya exposición reiterada y acumulativa deriva en enfermedades letales como la 
asbestosis.

Actualmente el parque tiene adscrita una dotación de 25 bomberos voluntarios 
y una flota de cuatro vehículos que prestan servicio en el municipio de Almacelles, y  

colabora en apoyo bajo demanda en las actuaciones de emergencia provinciales.
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: 
– Iniciar cuantos procedimientos administrativos sean necesarios, incluida su 

consignación presupuestaria, para la construcción del nuevo Parque de Bomberos 
de Almacelles.

– Instar al Ayuntamiento de Almacelles al mantenimiento reglamentario de los 
edificios, con el correspondiente control a los niveles de emisión-inmisión derivados 
de la exposición al amianto.

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Jorge Soler Gonzá-

lez, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la planificació per al pagament mensual 
de les compensacions econòmiques als bombers voluntaris
250-00494/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Jorge Soler 

González, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la calendarización mensual 
de las compensaciones económicas a los bomberos voluntarios, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Con el Decreto 8/2015, de 27 de enero, se aprobó el Reglamento del Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de la Generalitat de Catalunya. En su artículo 17, se esta-
blecen las compensaciones económicas correspondientes a las prestaciones de los 
miembros del cuerpo, especificándose que no tienen carácter de retribución salarial 
sino de indemnización por diferentes conceptos recogidos en su articulado.

La normativa del IRPF establece en su artículo 16.2.i, que se consideran como 
rendimientos del trabajo: «las retribuciones percibidas por quienes colaboren en ac-
tividades humanitarias o de asistencia social promovidas por entidades sin ánimo 
de lucro», y por lo tanto, la Generalitat tiene la obligación de declarar tales rentas y 
someterlas a retención puesto que se consideran como rendimientos del trabajo (ar-
tículo 70 del Reglamento del IRPF), lo que obliga a los bomberos voluntarios a la 
tributación de los ingresos satisfechos por la Generalitat en el desempeño de la fun-
ción de bombero voluntario, dentro de los plazos establecidos en el calendario fiscal.

En la actualidad, los pagos que se realizan a los bomberos voluntarios es no tie-
nen una regularidad establecida y no se les practica retención fiscal, lo que supone 
un problema de organización y tesorería para nuestros bomberos y que puede deri-
var en problemas fiscales.

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: 
– Abonar mensualmente las compensaciones económicas a los bomberos volun-

tarios por los servicios prestados, practicándoles la correspondiente retención y la 
emisión anual del correspondiente certificado de retenciones.

Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Jorge Soler Gonzá-

lez, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el foment del model de formació 
professional dual
250-00495/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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 el 
fomento del modelo de la FP Dual, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Em-
presa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Al modelo de Formación Profesional Dual en Cataluña le urge, para adaptarse a 

los nuevos retos del mercado laboral de los últimos años, una transformación funda-
mentalmente vinculada a la digitalización, en cuanto a los perfiles demandados por 
las empresas y demás agentes empleadores.

Estos mismos agentes señalan el alto nivel de inserción laboral de los titulados 
de esta modalidad formativa, que llega al 70%.

A pesar de ello, las empresas afirman que centenares de ofertas de empleo que-
dan vacantes por la falta de adecuación técnica de los perfiles a sus necesidades 
concretas.

Según datos de la EPA para el segundo trimestre de 2018, en Cataluña la tasa de 
paro de menores de 20 años es del 49,8%, y entre 20 y 24 años es del 22,3%.

Este desequilibrio entre la demanda por parte de los empleadores y la alta tasa 
de paro juvenil pone de manifiesto, según han trasladado las propias empresas a 
las organizaciones patronales, que cada vez resulta más evidente la falta de enten-
dimiento, comunicación y coordinación entre las diferentes consejerías de la Gene-
ralitat (Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Empresa i Coneixement) 
y los agentes sociales y económicos involucrados en la formación de trabajadores.

Otra carencia significativa es la falta de suscripción de convenios con empresas 
para aumentar el número de ellas que ofrezcan plazas para el correcto desarrollo del 
modelo de Formación Profesional Dual.

Todos estos obstáculos hacen que sea necesario y urgente priorizar el impulso de 
esta modalidad formativa en Cataluña, tal y como se ha hecho en diferentes países 
de Europa, como Alemania, donde se ha consolidado como una capacitación que 
permite favorecer, con magníficos resultados, la inserción laboral de los jóvenes y, 
por lo tanto, como herramienta eficiente para reducir el paro juvenil.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Crear y poner en marcha una mesa de trabajo que incorpore a la administra-

ción pública junto con los agentes económicos, sociales, sindicatos y patronales, 
destinada a reforzar la apuesta por parte de la propia administración y que acuerde 
los objetivos que permitan impulsar el modelo de FP Dual.

2) Elaborar un estudio territorial sobre la relación entre la oferta y demanda de 
perfiles técnicos para realizar un plan de implantación territorial basado en esta co-
rrelación.

3) Elaborar un plan de desarrollo de la FP Dual que defina el proceso de evalua-
ción y adecuación al mercado laboral de dicho modelo de forma periódica, tenien-
do en cuenta y previendo la demanda de perfiles técnicos a nivel territorial y que 
incluya el despliegue de becas que faciliten la movilidad en el periodo de prácticas.
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4) Planificar y llevar a cabo una campaña informativa intensiva durante la prima-
vera de 2019 de difusión del modelo de FP dual y sus salidas profesionales, dirigida 
a promocionar y prestigiar entre los jóvenes esta modalidad formativa, que incluya 
visitas a empresas y jornadas de «puertas abiertas» en los centros formativos de FP 
dual.

a) Incorporar en este plan una acción específica orientada a la promoción y fo-
mento de la formación en STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Mate-
máticas) entre las mujeres.

5) Colaborar con las administraciones locales donde estén situados los centros 
formativos que imparten FP Dual en el diseño y promoción de una campaña anual 
con el objetivo de dar a conocer e incentivar, entre el tejido empresarial territorial, 
incluidas las pymes y autónomos, la suscripción de convenios de colaboración y la 
posibilidad de contratación especializada de jóvenes adscritos a los programas for-
mativos de FP Dual.

6) Desplegar la integración en un máximo de dos cursos académicos en la FP 
Dual de los servicios de la Lengua de Signos en los centros de formación, de manera 
que estos cuenten con el profesorado y profesionales que puedan dar el servicio a los 
alumnos con este tipo de necesidades, eliminando de forma total la discriminación 
a nivel de oportunidades y aprovechamiento que este hecho supone a día de hoy.

Palacio del Parlamento, 13 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Luz Guilarte Sánchez, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament dels 
servidors públics
250-00496/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grupo Par-

lamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de condena al 
señalamiento a los servidores públicos, para que sea sustanciada ante la comisión de 
Interior con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Ante la continua escalada de actos violentos protagonizados por organizacio-

nes extremistas dirigidos contra servidores públicos y ciudadanos que muestran su 
disconformidad con los grupos separatistas organizados y que, en los últimos días, 
se han plasmado en el ataque al domicilio particular de un magistrado del Tribunal 
Supremo y a la comisaría de la Policía Nacional en Terrassa, es indispensable que el 
Parlamento de Cataluña exprese su rechazo.

Esta no es la primera vez que esta organización ha atacado la comisaría de la 
Policía Nacional y es inaceptable que estos hechos reiterados queden impunes. De 
hecho, la comisaría de Terrassa ha recibido, en un breve período de tiempo, cinco 
ataques.

Ante la inacción y pasividad mostrada por los máximos responsables del Gobier-
no de España y del Govern de la Generalitat, el Ministro Marlaska y la Consellera 
Capella, que, al considerar que este tipo de ataques son «hechos aislados», relativi-
zan, banalizan y, en buena medida, justifican este tipo de coacciones, este Parlamen-
to debe tomar la iniciativa.
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Es lamentable e intolerable que los servidores públicos que tienen por misión ve-
lar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico tengan que sufrir señalamientos, 
acosos y hostigamientos por parte de organizaciones separatistas radicales.

Por ello, es necesario que el Parlamento de Cataluña, como cámara autonómica 
y de representación de todos los catalanes, muestre su más firme condena a este tipo 
de actos violentos y reitere su apoyo a la labor que realizan las fuerzas y cuerpos 
de seguridad en su función de velar por la efectiva aplicación del ordenamiento ju-
rídico, de protección de los derechos y libertades públicas y seguridad ciudadana y 
muestre su más absoluto rechazo a estos condenables hechos que ponen en peligro 
los fundamentos de nuestra convivencia, de la democracia y de la libertad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
– El Parlamento de Cataluña condena el señalamiento y hostigamiento sistemáti-

co a servidores públicos, garantes del mantenimiento del Estado de Derecho y las li-
bertades públicas, como es el caso de jueces, magistrados, fiscales, miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y demás servidores de la Justicia como 
secretarios, letrados de la Administración de Justicia y personal de las oficinas ju-
diciales. En este sentido, condena rotundamente el ataque perpetrado en la madru-
gada del 15 de noviembre de 2018 a la comisaría de la Policía Nacional de Terrassa.

– El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a condenar ex-
presamente este tipo de conductas de hostigamiento, coacción y señalamiento a los 
servidores públicos y a perseguir, en el marco de las funciones que tiene atribuida 
en nuestro ordenamiento democrático, este tipo de conductas ilícitas y a quienes las 
jalean y las impulsan.

Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució sobre la creació d’una comissió d’investigació 
sobre l’adjudicació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-
Llobregat
252-00015/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP CATECP

Reg. 21631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 

del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació 
d’una comissió d’investigació sobre l’adjudicació del servei d’abastament d’aigua en 
alta Ter-Llobregat i les conseqüències de la ratificació de la sentència del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya, de 22 de juny de 2015.

Exposició de motius
El passat mes de febrer la sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem 

va desestimar el recurs de cassació interposat per la Generalitat de Catalunya i va 
confirmar la sentència del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 22 de juny 
de 2015, que anul·lava l’acord d’adjudicació del contracte de gestió del servei d’abas-
tament d’aigua en alta Ter-Llobregat.
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El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha re-
conegut que la reversió del contracte de concessió tindrà un cost directe estimat 
d’uns 300 milions d’euros, si bé la quantitat exacta està pendent de determinar. 
Res no s’ha aclarit en relació als impostos abonats que s’haurien de retornar, ni als  
995 milions d’euros que el 2012 es van apuntar als pressupostos de la Generalitat 
com a ingrés atípic i que després de la reversió del contracte s’haurien de descomptar.

El cost per a la ciutadania serà enorme, però el més greu és que la Generalitat 
va rebre nombrosos advertiments dels òrgans de control i tots ells van ser desoïts.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució se-
güent: 

Proposta de resolució
a) Crear una comissió d’investigació sobre l’adjudicació del servei d’abastament 

d’aigua en alta Ter-Llobregat i sobre les conseqüències de la ratificació de la sentèn-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 22 de juny de 2015 que anul·la 
aquesta adjudicació.

b) La comissió d’investigació tindrà per finalitat i abast depurar les responsabi-
litats polítiques oportunes per les conseqüències de la sentència que anul·la l’acord 
d’adjudicació del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llo-
bregat i impulsar reformes per evitar que una situació com aquesta es repeteixi en 
el futur.

c) El contingut bàsic de la comissió d’investigació serà l’obtenció d’informació 
rellevant i la substanciació de compareixences tant dels responsables polítics i ad-
ministratius que van participar en la tramitació, com d’aquelles persones que puguin 
contribuir a esclarir els fets objecte d’estudi, a través de l’anàlisi i investigació com 
a mínim de: 

a. Les motivacions dels departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Empresa i 
Coneixement i de qualssevol altres organismes públics implicats que justifiquin la 
decisió de licitació d’aquest contracte.

b. La decisió de la Generalitat de Catalunya de continuar amb la formalització 
del contracte després de la investigació oberta per l’Organisme Administratiu de 
Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) i la suspensió automàtica sobre el 
procediment que l’inici d’aquesta investigació va comportar.

c. Els detalls de les circumstàncies en què es va produir la decisió de la OARCC 
d’aixecar la suspensió automàtica de l’expedient de contractació pocs dies abans de 
la signatura del contracte, i de dictar la Resolució corresponent just un dia després 
de la signatura del mateix.

d. La decisió de la Generalitat de Catalunya de no paralitzar el contracte quan va 
rebre la Resolució, exactament un dia després de l’inici de la nova gestió, moment 
en què hauria estat molt senzilla de revertir.

e. Els motius que van portar als departaments de Territori i Sostenibilitat i 
d’Economia i Coneixement a emetre la Resolució Interpretativa de data 5 de juliol 
de 2013, que establia que en cas d’haver-se d’executar la resolució de l’OARCC li 
seria d’aplicació a aquest supòsit els efectes que el Plec preveu per als casos d’ex-
tinció de la relació contractual per resolució del contracte, i l’anàlisi de si aquesta 
sobre garantia no seria contrària a una bona gestió dels interessos públics.

f. Qualsevol altra decisió rellevant per a l’adjudicació del contracte i la seva con-
tinuïtat en el temps tot i les resolucions en contra.

g. Els efectes que la sentència definitiva tindran sobre els pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya, sobre la prestació del servei i sobre el preu de l’aigua, entre 
d’altres.

d) La comissió d’investigació podrà, tal com estableix l’article 67.2 del Regla-
ment del Parlament, incorporar especialistes, amb veu i sense vot, per a tasques 
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d’assessorament tècnic en un nombre no superior al de diputats membres de la co-
missió.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, GP Cs; Susana Segovia Sánchez, portaveu, 

GP CatECP

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22131; 22168; 22181 i 22198/ Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 22131)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari 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, subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels treballadors del 
sector turístic (tram. 302-00026/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1.1.b

b) L’aplicació i el compliment del conveni del sector als treballadors d’empreses 
externes, com ho són les cambreres de pis.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 22168)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels treballadors del sector turís-
tic (tram. 302-00026/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1.1.a i 1.1.b que passarà a convertir-se en un sol punt i 
tindrà el següent contingut

1. L’aplicació i el compliment del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de 
la industria d’hostaleria i turisme de Catalunya en el cas d’externalització de les ac-
tivitats centrals en els terminis establerts en l’article 60 del citat conveni.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió del punt 1.6

1.6. Que la Generalitat de Catalunya incorpori en la contractació publica 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.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió del punt 2

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

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 22181 I 22198)

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 es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions labo-
rals dels treballadors del sector turístic (tram. 302-00026/12).

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

1. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb la 
Direcció General de Turisme l’Agència Catalana de Turisme i els actors socials i 
sindicals més representatius pertinents, elaborin via Consell de Relacions Laborals 
conjuntament un Segell de Treball Just i de Qualitat en el sector de l’hostaleria i la 
restauració.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició 

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

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició 

1.5. Dissenyar una campanya, juntament amb l’Agència Catalana de Turisme, 
per a donar a conèixer la iniciativa del Segell de Treball Just i de Qualitat.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició 

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 
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difusió del Segell mitjançant una guia de recomanacions pels Ajuntaments, seguint 
les recomanacions aprovat per Acord de Govern de 20 de juny de 2017.

Palau del Parlament, 19 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 la política fiscal
302-00027/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22154; 22172; 22180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 22154)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, José María Cano Navarro, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la política fiscal (tram. 302-00027/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 4, que quedaria redactat de la següent 
manera 

4. Reclamar al Govern de l’Estat un calendari per tal de transferir a la Gene-
ralitat la totalitat dels fons que resten reconeguts i que restin pendents d’abonar a 
Catalunya, i en especial els derivats de la disposició addicional tercera de l’Estatut 
d’Autonomia.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 5, que quedaria redactat de la següent 
manera

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 con-
trol tributari, en col·laboració amb l’AEAT, i l’augment dels recursos per fer front a 
millorar l’eficàcia de la inspecció fiscal.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i supressió el punt 9, que quedaria redactat de la següent manera

9. Reduir els beneficis fiscals clarament regressius que deriven de la normativa 
catalana i Presentar un estudi del seu impacte sobre l’impacte dels beneficis fiscals 
actuals a la Comissió d’Economia i Hisenda, en els propers 3 mesos, i reduir aquells 
que siguin clarament regressius.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; José María Cano Navarro, diputat, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 22172)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari 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 la política fiscal (tram. 302-00027/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 10

10. Desplegar durant l’any 2019 mitjançant iniciatives legislatives prèviament 
consensuades amb els agents socials, les mesures fiscals que estan recollides en la 
llei 21/2015 del 29 de juliol de finançament del sistema de transport públic de Cata-
lunya per impulsar, amb recursos econòmics, el foment i el finançament del trans-
port públic.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 22180)

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 política fiscal 
(tram. 302-00027/12).

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

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-
tenibilidad Financiera per ampliar flexiblitzar el límit de la regla de depesa i poder 
augmentar la inversió social en educació, sanitat, habitatge i lluita contra la des-
igualtat a Catalunya, més enllà dels topalls actuals. Així com, aplicar els increments 
previstos en la tarifa de l’IRPF sobre la base de l’estalvi en un 50 per cent a la tarifa 
estatal i en un 50 per cent a la tarifa autonòmica, per respectar la participació en el 
rendiment de l’IRPF establert en la llei 22/2009.

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
3. Negociar amb el Exigir al Govern de l’Estat un objectiu de dèficit superior al 

0.3 0,1% del PIB per l’any 2019 per poder disposar de gairebé 500 milions d’euros 
més per a polítiques socials i lluita contra la desigualtat.
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Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 3 bis al punt 3

3 bis. Exigir al Govern de l’Estat que adopti les mesures pertinents per flexibilit-
zar o eliminar la normativa que impedeix el restabliment de les retribucions mino-
rades en quanties no previstes a les normes bàsiques de l’Estat, per tal que el govern 
pugui fer efectiu el pagament de les pagues extraordinàries de 2013 i 2014 als seus 
treballadors.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
4. Reclamar Exigir al Govern de l’Estat un calendari per tal de transferir la 

transferència a la Generalitat de 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, del finançament dels mossos d’esquadra i de la llei de la dependència; 
així com, a retirar els recursos davant del Tribunal Constitucional als impostos pro-
pis aprovats pel Parlament de Catalunya.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició 

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 I, donat que gran 
part del frau fiscal es produeix en impostos de competència estatal i que és l’Estat 
qui disposa de la informació necessària per a combatre’l.

a) Exigir al Govern de l’Estat la col·laboració amb l’Agencia Tributaria de Cata-
lunya per a tal de garantir que disposa de la informació i les eines necessàries per a 
lluitar de forma efectiva contra el frau fiscal.

b) Emplaçar als partits presents en aquesta cambra amb representació al Con-
gres dels Diputats a mantenir el seu compromís en la lluita contra el frau fiscal per 
a tal de garantir que el Govern Espanyol impulsi mecanismes que fomentin la cons-
cienciació 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.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

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 semestre 
del 2019 a la Comissió d’Economia i Hisenda.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
7. Presentar en el projecte de Incorporar a la 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-
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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.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

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.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

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, 19 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 el Pacte 
nacional per a la societat digital
302-00028/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 21815)

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 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la a la Moció sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el Pacte nacional per a la societat digital 
(tram. 302-00028/12).

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

Nou punt. Definir un Pla d’actuació anual en el qual es prioritzin les accions a 
desenvolupar i on es concretin: actuacions, recursos, període/termini execució, in-
dicadors.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. Presentar, durant el primer trimestre de l’any, el Pla d’actuacions cor-
responent a la comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. Prioritzar en els pressupostos del 2019: 
a. Un pla de xoc per tal de garantir la cobertura de telefonia mòbil a les diferents 

valls del Pirineu que no en tenen o que és deficitària, recuperant les partides d’in-
versió per aquests conceptes de l’any 2010.

b. L’arribada de la fibra òptica a totes les capitals de comarca del Pirineu per tal 
de compensar el dèficit d’infraestructures i la llunyania respecte de les grans àrees 
metropolitanes per tal de capgirar la greu despoblació, empobriment i envelliment 
que s’està patint des de l’inici de la crisi econòmica.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21816; 22170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 21816)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, 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 Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre la desprotecció social (tram. 302-00030/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra c al punt 1

c. Recolzar la posada en marxa l’any 2019 de l’Ingrés Mínim Vital a nivell es-
tatal, consistent en la creació d’una prestació nova adreçada a les llars sense in-
gressos i en situació de necessitat, sigui quina sigui la causa, com a Prestació No 
Contributiva de la Seguretat Social, similar a les Pensions No Contributives, i fer-la 
compatible amb la Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra f al punt 3

f. Recolzar l’increment previst pel Govern de l’Estat per 2019 de la Llei d’Auto-
nomia Personal i Atenció a la Dependència, xifrat en 515 milions d’euros per al con-
junt de l’Estat, i que beneficiaria a més de 160.000 persones depenents a Catalunya.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra g al punt 3

g. Recolzar la recuperació de la cotització a la Seguretat Social dels familiars 
cuidadors no professionals plantejada pel Govern de l’Estat per l’any 2019.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra d al punt 5

d. Garantir una coordinació continuada entre el Govern de la Generalitat i l’Alt 
Comissionat per a la Lluita contra la Pobresa Infantil del Govern de l’Estat, creant 
a Catalunya una figura similar, tal com es va aprovar en la Resolució 90/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern l’any 2018.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 8

8. Afavorir que el Govern de l’Estat augmenti les pensions mínimes i no contri-
butives en un 3%, així com revaloritzar les pensions segons l’IPC.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 9

9. Recolzar al Govern de l’Estat en la supressió progressiva del copagament far-
macèutic.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, 

portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22170)

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

nya, 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 la desprotecció 
social (tram. 302-00030/12).

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

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 
2020 que garantice los servicios y prestaciones de los servicios sociales.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

3. Instar a l’Estat a complir la LAPAD per tal que aporti el 50% dels recursos 
a que obliga la llei i així poder donar una atenció de qualitat a les persones depen-
dents, reduint les llistes d’espera i assegurant la qualitat de la feina dels professio-
nals del sector, prioritzant les següents mesures: 

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3.d. Vetllar per les condicions laborals dels professionals del sector.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, supressió i addició 

4.c. Instar a l’Estat a augmentar els pressupostos del Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social la partida corresponent als Centres Especials de Tre-
ball (CET), per assegurar el manteniment dels actuals llocs de treball i de les Unitats 
de Suport a l’Activitat Professional (USAPs), crear nous llocs de treball als CEP i 
garantir la financiació dels Serveis d’Integració Laboral (SIL) y garantir el paga-
ment a 30 dies als CET.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4.d. Demanar al Govern de l’Estat la transferència de les competències i el pres-
supost necessari per tal de poder revisar el sistema de suport econòmic als Centres 
Especials de Treball establint sistemes més estables i acompanyar-los en l’objectiu 
fonamental de transitorietat cap a l’empresa ordinària. També afavorir l’estabilitza-
ció de les plantilles tant pel que fa a les persones discapacitades com al personal de 
suport necessari per acompanyar-los.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5.c. Augmentar progressivament la inversió en polítiques d’infància fins arribar a 
la mitjana europea i crear un instrument d’avaluació de la inversió pública en infància.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

6. Seguir millorant l’atenció a la infància planificant, reorganitzant i dotant de su-
ficient pressupost el sistema de protecció de menors, augmentant les places residen-
cials i millorant les ràtios de professionals per poder dur a terme una acció educativa 
i terapèutica eficient, garantint el compliment d’estàndards de qualitat residencial, 
que exigeix que l’estada a un centre reprodueixi al màxim les condicions de vida 
familiar, que permeti al menor un creixement harmònic i estable, amb grups de con-
vivència reduïts i amb un educador social que realitzi la funció de tutor de referència 
o cotutor, tal i com ja està fent la DGAIA.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

7. Reforçar el desplegament de les lleis socials catalanes, de forma prioritària, en 
un termini màxim de 3 mesos, prenent les següents mesures: 

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

e. Donar compliment a la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, dotant-la de pressu-
post suficient per abastar l’objectiu d’aconseguir un parc mínim del 15% d’habitatge 
destinat a polítiques socials en Catalunya en les àrees de forta demanda acreditada 
d’acord amb el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 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 les 
conseqüències de les normes imposades pels mercats financers 
respecte a les polítiques públiques
302-00031/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 22173)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari 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 conseqüències de les normes imposades pels 
mercats financers respecte a les polítiques públiques (tram. 302-00031/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra b de l’apartat 2

b. Davant possibles irregularitats o il·legitimitats que afectin el deute públic o 
d’altres compromisos financers, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, de forma 
directa 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·le-
gitimitats, emprenent les accions administratives o judicials que pertoqui, incloent 
la possibilitat de declarar la nul·litat dels compromisos financers derivats i per tant 
impagar els deutes que resultin il·legítims. Cal, per tant, impulsar una auditoria ciu-
tadana del deute de la Generalitat.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 3

3. Per tal d’impulsar la despesa pública i redistribuir la riquesa es fa necessari 
que la Llei de mesures fiscals i financeres del 2019 incorpori modificacions fiscals 
per augmentar la progressivitat en la recaptació de l’impost de successions, l’impost 
de la renda de persones físiques i impulsar mesures de fiscalitat ambiental.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 4

4. Per tal de garantir els drets dels treballadors i treballadores públiques és im-
prescindible el retorn de les pagues extres de 2013 i 2014 que van ser retallades, 
abans de finalitzar l’any 2020.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels 
jutjats especialitzats en clàusules sòl
302-00032/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21817; 22171; 22179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 21817)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels jutjats especialitzats en 
clàusules sòls (tram. 302-00032/12).

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

1. El Parlament constata la necessitat de regular el sistema institucional de pro-
tecció del client financer, així com la seva organització i funcions, d’acord amb les 
previsions de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s’incorpora a l’ordena-
ment jurídic espanyol la Directiva 2013/11 / UE, del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria 
de consum.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 1 bis 

1bis. El Parlament constata la necessitat que el nou Consell General del Poder 
Judicial que properament sigui elegit i nomenat deixi sense efecte l’acord del Consell 
General del Poder Judicial de 25 de maig de 2017, de la Comissió Permanent del 
Consell General del Poder Judicial, que va implementar el funcionament dels jutjats 
que atenen les reclamacions dels consumidors per clàusules abusives dels bancs, 
així com les seves posteriors pròrrogues.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 2

Subsidiàriament, exigir al Govern de l’Estat donar pas a un model descentralit-
zat, augmentant amb més jutjats de Primera Instància, atribuint-los el coneixement 
d’aquests assumptes dels partits judicials amb separació de jurisdiccions de la pro-
víncia de Barcelona: Sabadell, Mataró, Badalona, Hospitalet, Granollers i Terrassa.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. Dotar al complet les plantilles de funcionaris al servei de l’Administra-
ció de Justícia dels Jutjats de Primera Instància i de primera Instància i Instrucció 
(e les seccions civils), així com les Seccions Civils de les Audiències Provincials que 
podrien arribar a ser competents de les apel·lacions derivades dels judicis civils per 
reclamacions dels consumidors per clàusules abusives dels bancs.
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. Elaborar un estudi de les necessitats reals en mitjans personals i mate-
rials que poden derivar de la càrrega de treball que pot comportar per als diferents 
òrgans judicials competents a Catalunya el coneixement dels judicis civils per recla-
macions dels consumidors per clàusules abusives dels bancs; portant a terme l’apli-
cació d’aquest estudi de manera que restin cobertes totes les necessitats del servei.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 22171)

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 Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el col·lapse dels jutjats especialitzats en clàusules sòl (tram. 302-
00032/12).

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

1. Exigir al Govern de l’Estat la modificació del Reial Decret Llei 1/2017 per a 
l’establiment de mesures alternatives de solució extrajudicial que no vulnerin els 
drets de la ciutadania i facilitin la devolució de les quantitats indegudament satisfe-
tes pel consumidor a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules sòl 
contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària i 
l’establiment d’un sistema de control i sanció sobre les entitats bancàries.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 22179)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels jutjats especialitzats en clàusules sòl 
(tram. 302-00032/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació al punt 1 que passarà a tenir el següent contingut 

1. Insti, al seu torn, al Govern d’Espanya 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 clàu-
sules sòl contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca im-
mobiliària.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 2 que passarà a tenir el següent contingut 

2. Subsidiàriament, exigir al Govern de l’Estat donar pas a un model descentra-
litzat. Instar al Govern de la Generalitat a dotar amb més recursos materials i per-
sonals i augmentar amb més jutjats els jutjats de Primera Instància ja existents, atri-
buint-los el coneixement d’aquests assumptes dels partits judicials amb separació de 
jurisdiccions de la província de Barcelona (Sabadell, Mataró, Badalona, Hospitalet, 
Granollers i Terrassa) i a més posar en marxa en el termini de 3 mesos els Jutjats 9 
i 10 de Sabadell ja creats pel Ministeri de Justícia.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3

3.a) Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a establir un pla calenda-
ritzat de mesures de reforç per desencallar la tramitació dels assumptes vinculats a 
les clàusules sòl en 15 dies des de l’aprovació de la present moció i fer-les efectives 
en el termini de 2 mesos.

3.b) Aquest pla garantirà la cobertura adequada i urgent de personal funcionari 
i interí en les diferents àrees de personal dels Jutjats uniprovincials de Primera Ins-
tància especialitzats en clàusules sòl (funcionaris, auxiliars i gestors suficients per 
desbloquejar l’actual situació de saturació), amb la finalitat de restituir la normal 
tramitació dels assumptes vinculats a les clàusules sòl i assegurar el dret a la tutela 
judicial efectiva de les parts litigants, i es reti comptes en seu parlamentària.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4 

4. Instar al Govern de la Generalitat a augmentar els recursos materials i econò-
mics de l’Administració de Justícia a Catalunya, amb la finalitat d’evitar un major 
col·lapse dels Jutjats de Primera Instància unipersonals especialitzats en clàusules 
sòl. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat ha de destinar els recursos pres-
supostaris suficients durant el present exercici 2018 i per als successius mentre la 
situació de col·lapse persisteixi.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

GP Cs

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 22167)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Re-
glamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la venda d’armes (tram. 302-00033/12).
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Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación del punto 1 que pasaría a tener el siguiente redactado 

1. Mostra el seu rebuig a l’ús d’armes contra la població civil en clara violació 
del dret internacional humanitari en el conflicte armat al Iemen per part tant de 
l’Aràbia Saudita, com dels grups rebels hutís recolzats per Iran, com de qualsevol 
de les parts en conflicte.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 1 bis con el siguiente redactado

1. Condemna qualsevol conflicte armat contrari al dret internacional, especial-
ment al dret internacional humanitari, i mostra el seu rebuig tant a qualsevol tipus 
d’ingerència exterior indeguda en els assumptes interns dels Estats sobirans i de la 
Unió Europea, com a qualsevol forma de rebel·lió que pretengui cancel·lar o dero-
gar l’ordre constitucional de qualsevol Estat al marge dels procediments democrà-
tics previstos per a la seva reforma.

Enmienda 3
GP de Ciutadans
De modificación de la letra a del punto 2 que pasaría a tener el siguiente 
redactado 

A. Insta el Govern de la Generalitat a recolzar amb lleialtat institucional al Go-
vern d’Espanya en les seves accions davant la Unió Europea perquè Espanya i resta 
d’Estats membres adoptin una única posició comuna i ferma respecte a la política 
exterior de la Unió Europea en qualsevol qüestió exterior, inclosa la investigació 
de violacions de drets humans d’altres estats com Aràbia Saudita, Iran, Corea del 
Nord, Veneçuela o Cuba.

Enmienda 4
GP de Ciutadans
De supresión de la letra b del punto 2 

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.

Enmienda 5
GP de Ciutadans
De modificación de la letra c del punto 2 que pasaría a tener el siguiente 
redactado 

c. Insta el Govern de la Generalitat a recolzar amb lleialtat institucional el Go-
vern d’Espanya en les seves accions en el si del Consell de la Unió Europea tendents 
a arribar a una posició comuna sobre la comercialització d’armes a països com Arà-
bia Saudita, Iran, Corea del Nord, Veneçuela o Cuba o qualssevol altres que submi-
nistrin suport a grups rebels armats.

Palacio del Parlamento, 19 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió del Reglament
410-00001/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC; GP ERC; GP CATECP

Reg. 21534; 21535; 22149 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.11.2018

Reg. 21534

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Adriana Delgado i Herreros i el diputat Roger Torrent Ramió, membres de la Mesa 
del Parlament, han estat designats membres de la Comissió del Reglament.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Reg. 21535

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats 
Gerard Gómez del Moral i Fuster, Marc Sanglas i Alcantarilla, Oriol Junqueres i 
Vies han estat designats membres de la Comissió del Reglament.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Reg. 22149

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 48.1 del Reglament del Parla-
ment, comunica que la diputada Marta Ribas Frías ha estat designada membre de la 
Comissió del Reglament.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat 
de Vida de la Gent Gran
406-00003/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 22065 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que les 
diputades Elisabet Valencia Mimbrero i Carmen de Rivera Pla han estat designades 
membres de la Comissió d’Estudi de Polítiques per al Millorament de la Qualitat de 
Vida de la Gent Gran.

Així mateix, comunica que la diputada Carmen de Rivera Pla ha estat designada 
Presidenta en aquesta Comissió.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge a 
Periodistes i Polítics pel Govern
407-00004/12

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA I ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 21454 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que els di-
putats Matías Alonso Ruiz, Munia Fernández-Jordán Celorio, Manuel Rodríguez de 
l’Hotellerie de Fallois han estat designats membres de la Comissió d’Investigació 
sobre l’Espionatge a Periodistes i Polítics pel Govern.

Així mateix, comunica que el diputat Matías Alonso Ruiz ha estat designat 
President en aquesta Comissió.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00001/12

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 21581; 21740; 22031 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.11.2018

Reg. 21581

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, co-
munica que el substitut de la representant del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar a l’Intergrup del Poble Gitano és el diputat Carlos Castillo Rosique.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 21740

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que la mem-
bre substituta del Grup Parlamentari Republicà a l’Intergrup del Poble Gitano és la 
diputada Mònica Palacín París.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Reg. 22031

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el re-
presentant suplent del Grup Parlamentari de Ciutadans a l’Intergrup del Poble Gita-
no és el diputat Carlos Sánchez Martín.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Fernando Reinares, investigador principal i 
director del Programa sobre terrorisme global del Reial Institut 
Elcano, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats  
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00145/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Mustapha Aoulad Sellam, responsable del 
Pla municipal de lluita contra la islamofòbia de l’Ajuntament de 
Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats  
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00146/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença d’Ali Yassine, president de la Comunitat Islàmica 
Annour, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del  
17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00147/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Mohamed El Ghaidouni, president de la Unió 
de Comunitats Islàmiques de Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00148/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.
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Compareixença d’una representació de la Plataforma Ciutadana 
Contra la Islamofòbia davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00149/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Hafid a Aarab, president de la Federació Islàmica 
de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00150/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Mohamed Halhoul, portaveu del Consell Islàmic 
Cultural de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00151/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Fàtima Taleb Moussaoui, regidora de l’Ajuntament 
de Badalona, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00152/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Mostafà Shaimi, representant de l’Espai 
Antiracista de Salt i Girona, davant la Comissió d’Investigació sobre 
els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00153/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.
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Compareixença d’Elisabet Ortega Larriba, directora del Consorci de 
Benestar Social del Ripollès, davant la Comissió d’Investigació sobre 
els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00154/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Núria Perpinyà Colomer, tècnica d’Educació 
i Convivència de l’Ajuntament de Ripoll, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00155/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Khalid Kyyat, president de l’oratori Fath de Ripoll, 
davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017
357-00156/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença d’una representació de la Xarxa Veïnal Som Ripoll 
davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017
357-00157/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença d’una representació d’Unitat Contra el Feixisme i 
el Racisme, de Ripoll, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00158/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio del maig a l’agost del 
2018
337-00014/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 21312 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 20.11.2018

Al president del Parlament
Molt Hble. Sr. Roger Torrent i Ramió,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a 

la televisió i a la ràdio. Maig-agost de 2018, i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en 
tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 6 de novembre de 2018
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.
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