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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 157/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’exempció del 
pagament de peatges per a les persones amb discapacitat
250-00199/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 7, 14.11.2018, DSPC-C 103

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de peatges 
per a les persones amb discapacitat (tram. 250-00199/12), presentada pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8313).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a terme les gestions neces-

sàries davant les societats concessionàries de les autopistes en règim de peatge per 
a, mitjançant les modificacions concessionals o els acords que calguin, s’apliqui 
l’exempció del pagament del peatge a les persones amb discapacitat que tinguin el 
reconeixement oficial de mobilitat reduïda, condueixin elles mateixes o els utilitzin 
per a llur transport en el cas que la dita discapacitat els faci impossible la conducció.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 158/XII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures 
de senyalització i protecció de passos a nivell i els acords per a 
eliminar-los
250-00244/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 7, 14.11.2018, DSPC-C 103

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre les mesures de classificació i pro-
tecció de passos a nivell (tram. 250-00244/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 14985).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer una campanya de sensibilització ciutadana sobre els perills dels passos a 

nivell i la importància de respectar-ne la senyalització.
b) Analitzar la necessitat de reforçar la senyalització viària a les carreteres ad-

vertint del risc d’un encreuament de vies i fer efectiu aquest reforç si és necessari.
c) Col·laborar amb les administracions concurrents per a facilitar l’execució de 

les obres i assegurar la supressió dels passos a nivell.
d) Col·laborar amb les administracions concurrents per a facilitar la formalitza-

ció dels acords i protocols entre administracions necessaris per a l’elaboració dels 
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projectes i el finançament de les obres de supressió de passos a nivell o de creació 
de nous passos inferiors o superiors.

e) Exigir al Govern de l’Estat i a la resta d’administracions concurrents el com-
pliment dels compromisos i acords subscrits per a la supressió de passos a nivell.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 159/XII del Parlament de Catalunya, sobre la millora de la 
mobilitat transfronterera
250-00346/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 7, 14.11.2018, DSPC-C 103

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la millora de la mobilitat transfron-
terera (tram. 250-00346/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 18964).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Millorar la informació del web de Rodalies de Catalunya amb relació als hora-

ris dels serveis de la SNCF, com ara els serveis d’aquesta companyia entre Cervera 
de la Marenda i Portbou, per a facilitar les correspondències ferroviàries transfron-
tereres.

b) Coordinar els horaris dels trens de les línies de Rodalies de Catalunya amb els 
dels trens TER, allà on sigui possible millorar la mobilitat transfronterera, amb el 
Consell Regional d’Occitània.

c) Impulsar, en el marc de les seves competències, la millora de les connexions 
ferroviàries internacionals com la que hi ha entre Portbou i Cervera de la Marenda, 
i analitzar tant les necessitats del territori com les barreres burocràtiques o adminis-
tratives que en dificulten el compliment.

d) Treballar per a l’impuls dels acords que siguin necessaris entre els agents im-
plicats (Adif, Renfe, SNCF i els que escaiguin) per a eliminar les traves que impe-
deixen que els trens de Renfe i de SNCF puguin portar passatgers en els viatges de 
retorn als països respectius.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert



BOPC 208
23 de novembre de 2018

1.10. Acords i resolucions 5 

Resolució 160/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació de 
les bonificacions de l’autopista AP-2 al tram entre Lleida i les Borges 
Blanques i entre Lleida i Tarragona i sobre la no renovació de la 
concessió el 2021
250-00363/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 7, 14.11.2018, DSPC-C 103

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre les bonificacions de l’autopista AP-2 
entre Lleida i les Borges Blanques (tram. 250-00363/12), presentada pel Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 17807).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Cursar davant el Govern de l’Estat la petició d’ampliació de la bonificació al 

tram entre Lleida, Soses i les Borges Blanques de l’autopista AP-2.
b) Demanar al Govern de l’Estat que no renovi la concessió i el peatge de l’auto-

pista AP-2 entre Lleida i Tarragona quan fineixi la concessió, el 2021.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 161/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sistema 
costaner i la desclassificació de sòl urbanitzable
250-00349/12 i 250-00350/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 7, 14.11.2018, DSPC-C 103

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre Salvem Aiguafreda (tram. 250-
00349/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les 
esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent (reg. 18810) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 18924), i el de la Proposta de resolució sobre Atu-
rem Roses-2, a Llançà (Alt Empordà) (tram. 250-00350/12), presentada pel Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 18948).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a modificar el pla director urbanístic 

del sistema costaner o aprovar altres figures jurídiques equivalents per a permetre 
la desclassificació de sòl urbanitzable que no ha estat desenvolupat urbanísticament.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert
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Resolució 177/XII del Parlament de Catalunya, sobre la immobilització 
del vaixell de Proactiva Open Arms per les autoritats italianes
250-00099/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 5, 

15.11.2018, DSPC-C 110

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la immobilització del vaixell de Proactiva Open Arms per les auto-
ritats italianes (tram. 250-00099/12), 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. 8482).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat amb els membres de 

l’organització no governamental Proactiva Open Arms i amb la resta d’organitza-
cions humanitàries que proven d’evitar les morts a la Mediterrània de persones mi-
grants i en cerca de refugi.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir fórmules de col·labora-
ció adequades i permanents amb organitzacions, catalanes o no, que desenvolupin 
aquest tipus de tasca humanitària.

3. El Parlament de Catalunya demana al Govern que faci gestions davant el Go-
vern d’Espanya per tal que aquest, en les relacions que manté amb la Unió Europea 
i amb el Govern d’Itàlia, vetlli per la defensa de l’activitat que duen a terme organit-
zacions humanitàries de rescat a la Mediterrània, com és el cas de Proactiva Open 
Arms.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comissió, 

Aurora Madaula i Giménez

Resolució 178/XII del Parlament de Catalunya, sobre la repressió 
de les protestes pel trasllat a Jerusalem de l’ambaixada dels Estats 
Units d’Amèrica a Israel
250-00180/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 5, 

15.11.2018, DSPC-C 110

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la repressió de les protestes pel trasllat a Jerusalem de l’ambaixa-
da dels Estats Units d’Amèrica a Israel (tram. 250-00180/12), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 8481).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya condemna la violència exercida contra les mani-

festacions de protesta per la decisió adoptada pels Estats Units d’Amèrica relativa a 
la seu de la seva representació diplomàtica a Israel, que consisteix a traslladar l’am-
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baixada de la capital israeliana, Tel-Aviv, a la ciutat de Jerusalem, i com a resultat 
de la qual han mort cinquanta-nou persones i més de dues mil han resultat ferides.

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de fer una investigació in-
dependent i amb participació de la comunitat internacional sobre les possibles vul-
neracions de drets humans durant les anomenades «marxes del retorn» i durant les 
protestes contra el trasllat de l’ambaixada dels Estats Units a Jerusalem; lamenta 
l’obstrucció de l’esborrany de resolució del Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides que reclamava una investigació independent i transparent respecte als fets 
ocorreguts durant les manifestacions contra el trasllat de l’ambaixada, per part de 
la representació dels Estats Units, i demana que es respecti el consens internacio-
nal sobre l’estatus de Jerusalem recollit, entre altres, per la Resolució 478 (1980) del 
Consell de Seguretat de Nacions Unides.

3. El Parlament de Catalunya referma el seu compromís amb l’establiment d’una 
pau justa i duradora a la regió, que passa indefectiblement pel final del bloqueig a la 
Franja de Gaza, pel desmantellament del Mur de separació, pel reconeixement del 
dret al retorn de les persones refugiades palestines i per la fi de l’ocupació israeliana 
dels territoris palestins, i també pel compliment de les resolucions aprovades per les 
Nacions Unides sobre les relacions entre Palestina i Israel.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a, dins l’àmbit de les seves com-
petències, evitar dur a terme polítiques que, de manera directa o indirecta, puguin 
contravenir el dret internacional i contribuir a la vulneració sistemàtica dels drets 
humans i del dret internacional humanitari, i a fer les gestions necessàries davant 
el Govern d’Espanya per tal que aquest faci la mateixa revisió de polítiques, en es-
pecial pel que fa a l’autorització de vendes d’armament la destinació final del qual 
pugui acabar essent l’ús contra població civil, incorrent en vulneració del dret inter-
nacional humanitari.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comissió, 

Aurora Madaula i Giménez

Resolució 179/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’alliberament de 
l’activista turc Taner Kiliç
250-00233/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 5, 

15.11.2018, DSPC-C 110

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’alliberament de l’activista turc Taner Kiliç (tram. 250-00233/12), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Efectuar les gestions necessàries, dins l’àmbit de les seves competències, per 

instar el Govern d’Espanya a interessar-se davant el Govern de la República de Tur-
quia per l’alliberament immediat i sense càrrecs de Taner Kiliç, president d’Amnis-
tia Internacional-Turquia.

b) Efectuar les gestions necessàries, dins l’àmbit de les seves competències, per 
instar el Govern d’Espanya a interessar-se davant el Govern de la República de Tur-
quia per la retirada de càrrecs sobre els deu defensors dels drets humans en llibertat 
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condicional després que hagin estat en presó provisional: Idil Eser, Günal Kurşun, 
Veli Acu, Özlem Dalkıran, Nalan Erkem, Ali Gharavi, Peter Steudtner, İlknur Üs-
tün, Nejat Taştan i Şeyhmus Özbekli.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comissió, 

Aurora Madaula i Giménez

Resolució 180/XII del Parlament de Catalunya, sobre la persecució 
dels defensors dels drets humans a Turquia
250-00235/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 5, 

15.11.2018, DSPC-C 110

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la persecució dels defensors dels drets humans a Turquia (tram. 250-
00235/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya mostra un compromís ferm en la defensa dels drets 

humans arreu del món i demana l’alliberament immediat i incondicional de Taner 
Kiliç.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions pertinents per re-
clamar a les autoritats turques que es retirin els càrrecs que pesen sobre onze defen-
sors dels drets humans, Taner Kiliç i deu persones que estan en llibertat condicio-
nal: Idil Eser, Günal Kurşun, Veli Acu, Özlem Dalkıran, Nalan Erkem, Ali Gharavi, 
Peter Steudtner, İlknur Üstün, Nejat Taştan i Şeyhmus Özbekli.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comissió, 

Aurora Madaula i Giménez
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 22347).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.11.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 22348).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.11.2018; 10:30 h.
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4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per Palestina
413-00005/12

CONSTITUCIÓ I ELECCIÓ DEL COORDINADOR

El dia 15 de novembre de 2018 s’ha constituït l’Intergrup per Palestina. De con-
formitat amb l’article 71.3 del Reglament del Parlament, és integrat pels membres 
següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Blanca Victoria Navarro Pacheco

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Francesc de Dalmases i Thió

Grup Parlamentari Republicà
Ruben Wagensberg Ramon

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Carles Riera Albert 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez

L’Intergrup, d’acord amb l’article 71.3 del Reglament del Parlament, ha elegit  
coordinador el diputat Ferran Pedret i Santos.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
El coordinador de l’Intergrup, Ferran Pedret i Santos

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Matèries Secretes 
i Reservades amb el conseller d’Interior sobre les diligències 
policíaques i l’estratègia del Departament per a prevenir i perseguir 
actuacions violentes dels comitès de defensa de la república, dels 
grups d’extrema dreta o d’altres
354-00059/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 21633).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Matèries Secretes i Reservades, 20.11.2018.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb el conseller 
d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 2018-2019
355-00021/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
20.11.2018, DSPC-C 113.

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

Compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a explicar l’informe «Situació actual del 
jovent català a la Unió Europea»
357-00108/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 20.11.2018, DSPC-C 114.

Compareixença de la presidenta del Secretariat del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a informar sobre l’acció i els objectius del Consell
357-00110/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 20.11.2018, DSPC-C 114.

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència sobre les línies d’actuació 
d’aquest organisme
359-00013/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: Autoritat Catalana de la Competència (reg. 21387).
Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 20.11.2018.
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