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1.10. Acords i resolucions

Resolució 199/XII del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 
10/2015, de formació i qualificació professionals
250-00186/12
Adopció 9

Resolució 200/XII del Parlament de Catalunya, sobre el projecte definitiu de cons-
trucció de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
250-00187/12
Adopció 9

Resolució 201/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció definitiva de l’Es-
cola Badalona Port i el garantiment d’una educació pública de qualitat a Badalona
250-00188/12
Adopció 10

Resolució 202/XII del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment de la segona 
línia de P3 de l’Escola Bellavista - Joan Camps i Giró, de les Franqueses del Vallès
250-00207/12
Adopció 10

Resolució 203/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Complex Educatiu de Tar-
ragona
250-00217/12
Adopció 11

Resolució 204/XII del Parlament de Catalunya, sobre els menjadors escolars i els 
alumnes amb trastorn de l’espectre autista
250-00218/12
Adopció 12

Resolució 205/XII del Parlament de Catalunya, sobre el tractament a l’escola de les 
noves formes d’esclavitud
250-00219/12
Adopció 12

Resolució 206/XII del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un grup interde-
partamental per a afrontar la problemàtica de la manca de graduació en educació 
secundària obligatòria
250-00220/12
Adopció 13

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La situació dels infants migrants sense refe-
rents familiars a Catalunya»
360-00008/12
Debat de l’Informe en la Comissió 13
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’augment i el millorament de la inversió en infància
250-00252/12
Retirada 14

Proposta de resolució sobre l’atenció als menors no acompanyats que arriben a 
Catalunya
250-00341/12
Rebuig 14

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona
250-00402/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i personals del jutjat 
de Barcelona que coneix dels plets de clàusules abusives en préstecs i crèdits hi-
potecaris
250-00421/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de l’Església 
catòlica
250-00440/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre les contradiccions entre el manament parlamentari i les 
instruccions de regulació d’ús dels dispositius conductors d’energia
250-00497/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou Hospital Josep Tru-
eta, a Girona
250-00498/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’augment de la despesa pública en cultura
250-00499/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la renovació de la concessió administrativa de la gestió 
de dos locals de restauració situats a la Platja Llarga de Tarragona
250-00500/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada 
de menors
250-00501/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre les llevadores
250-00502/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00503/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19
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Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials de Catalunya
250-00504/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució de suport a les dones afectades per esterilitzacions força-
des al Perú
250-00505/12
Rectificació del text presentat 19
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el tancament de dos restaurants de la Platja Llarga de 
Tarragona situats en un espai de l’antiga Ciutat Residencial de Tarragona
250-00506/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’atorgament d’ajuts extraordinaris als municipis afec-
tats pels aiguats del 15 de novembre de 2018 i per a la inversió en el manteniment 
de les infraestructures de mobilitat al territori
250-00507/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’aportació de la Generalitat al Consorci de l’Habitatge 
de Barcelona
250-00508/12
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el compliment i el garantiment de l’exercici de la lli-
bertat en l’esport
250-00509/12
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels actes jurídics 
documentats per a persones amb discapacitat
250-00510/12
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels actes jurídics 
documentats per a joves
250-00511/12
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la solució a la manca d’especialistes en nefrologia pe-
diàtrica a Lleida
250-00512/12
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el millorament de la Unitat d’Atenció a la Salut Sexual 
i Reproductiva de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat, de Cambrils
250-00513/12
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activació del Vapor Ros, de Terrassa
250-00514/12
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el boicot antisemita i xenòfob a un partit de waterpolo 
entre les seleccions d’Espanya i Israel
250-00515/12
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24
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Proposta de resolució sobre el foment de la cultura entre els joves
250-00516/12
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la situació del servei de pediatria del CAP Vallès Oriental
250-00517/12
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la diplomàcia cultural de la Generalitat
250-00518/12
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre els agents rurals
250-00519/12
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre les obres de modernització i ampliació del reg de la 
conca de Tremp
250-00520/12
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
250-00521/12
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la revisió del Decret 161/1996, pel qual es regula el 
servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’edu-
cació obligatòria
250-00522/12
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte de conservació de l’os bru al 
Pirineu i sobre el millorament de la convivència entre l’os bru i la ramaderia extensiva
250-00523/12
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el millorament de la garantia juvenil i de la qualitat de 
l’ocupació juvenil
250-00524/12
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el restabliment dels drets laborals dels mestres i els 
professors
250-00525/12
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la situació de la innovació a Catalunya
250-00528/12
Presentació: GP Cs 28

Proposta de resolució sobre l’impuls de la transparència en l’acció exterior de la 
Generalitat
250-00529/12
Presentació: GP Cs 28

Proposta de resolució sobre el millorament de la transparència sanitària dels direc-
tius del sistema sanitari públic
250-00530/12
Presentació: GP Cs 30

Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’auditoria del Centre de Telecomunicaci-
ons i Tecnologies de la Informació
250-00531/12
Presentació: GP Cs 31
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Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’auditoria del Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya (CESICAT)
250-00532/12
Presentació: GP Cs 32

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-00533/12
Presentació: SP PPC 33

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública i habitatges 
tutelats per a gent gran a Sant Cugat del Vallès
250-00534/12
Presentació: GP CatECP 34

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús sexual en la infància
250-00535/12
Presentació: GP CatECP 36

Proposta de resolució sobre la consideració de l’Institut Català de Finances com a 
establiment financer de crèdit
250-00536/12
Presentació: GP CatECP 39

Proposta de resolució sobre la síndrome de Behçet
250-00537/12
Presentació: GP CatECP 41

Proposta de resolució sobre les víctimes de desaparició forçosa a Mèxic
250-00538/12
Presentació: GP PSC-Units 43

Proposta de resolució de rebuig a la detenció d’estudiants marxistes i de sindica-
listes a la Xina
250-00539/12
Presentació: GP PSC-Units 44

Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya
250-00540/12
Presentació: GP PSC-Units 45

Proposta de resolució sobre l’oferta de la llengua de signes catalana i espanyola 
com a part del currículum de l’educació primària i secundària
250-00541/12
Presentació: GP Cs 46

Proposta de resolució sobre les persones sordes en la sanitat
250-00542/12
Presentació: GP Cs 46

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 27/2018, sobre les eleccions al Par-
lament de Catalunya del 2017
256-00020/12
Presentació: Síndic Major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 48

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de 
Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-
calització relatiu a la Institució de les Lletres Catalanes corresponent als exercicis 
del 2013 al 2017
253-00001/12
Presentació: GP PSC-Units 48
Termini de presentació d’esmenes 49

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària i comunitària
302-00034/12
Esmenes presentades 49
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la funció pública
302-00035/12
Esmenes presentades 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat
302-00036/12
Esmenes presentades 54

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les violències 
masclistes
302-00037/12
Esmenes presentades 56

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets civils i polítics dels 
membres de la sindicatura electoral del referèndum de l’1 d’octubre de 2017
302-00038/12
Esmenes presentades 59

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
302-00039/12
Esmenes presentades 60

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de cuidar els pro-
fessionals de la salut
302-00040/12
Esmenes presentades 61

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant corresponent al 2018
360-00009/12
Tramitació en Comissió 62

Informe del Síndic de Greuges titulat «La Sindicatura Municipal com a Ombudsman 
independent. La situació a Catalunya»
360-00010/12
Presentació: síndic de Greuges 62

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2018, sobre el Consorci de la Costa 
Brava - Entitat Local de l’Aigua, corresponent a l’exercici del 2016
258-00012/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 63
Termini per a demanar la presentació de l’informe 63

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
410-00014/12
Substitució de diputats 64

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 18/XII, per la qual s’aprova el Compte ge-
neral de la Generalitat corresponent al 2014
290-00011/12
Designació de la Comissió competent 64

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 2/XII, sobre la conciliació dels diferents vessants 
de la vida de les famílies amb infants d’entre zero i tres anys
390-00002/12
Sol·licitud de pròrroga 64
Pròrroga del termini per a retre comptes 65
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Control del compliment de la Moció 3/XII, sobre el consens polític i social al voltant 
dels grans temes de país
390-00003/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 65

Control del compliment de la Moció 12/XII, sobre les polítiques de suport a l’empresa
390-00012/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 66

Control del compliment de la Moció 23/XII, sobre política fiscal
390-00023/12
Designació de la Comissió competent 67

Control del compliment de la Moció 24/XII, sobre desprotecció social
390-00024/12
Designació de la Comissió competent 68

Control del compliment de la Moció 25/XII, sobre les condicions laborals dels tre-
balladors del sector turístic i la creació d’un segell de treball just i de qualitat per al 
sector de l’hostaleria i la restauració
390-00025/12
Designació de la Comissió competent 68

Control del compliment de la Moció 26/XII, sobre les conseqüències de les normes 
imposades pels mercats financers respecte a les polítiques públiques
390-00026/12
Designació de la Comissió competent 68

Control del compliment de la Moció 27/XII, sobre el Pacte nacional per a la socie-
tat digital
390-00027/12
Designació de la Comissió competent 68

Control del compliment de la Moció 28/XII, sobre mesures de protecció de consu-
midors en matèria de clàusules sòl
390-00028/12
Designació de la Comissió competent 68

Control del compliment de la Moció 29/XII, sobre la venda d’armes
390-00029/12
Designació de la Comissió competent 69

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè in-
formi sobre les intencions d’encetar un procés violent emmirallat en la via eslovena
361-00005/12
Sol·licitud 69

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre el suport a les accions dels comitès de defensa de la República, les 
apel·lacions a conflictes bèl·lics i el sotmetiment del Cos de Mossos d’Esquadra a 
les ordres polítiques
361-00006/12
Sol·licitud 69

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre un eventual intent de secessió seguint la via eslovena i sobre el seu 
suport a accions de boicot
361-00007/12
Sol·licitud 69

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la informació que ha pogut donar a la consellera de Cultura per una investi-
gació judicial
354-00067/12
Sol·licitud i tramitació 70
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la Secretària d’Infància, Adolescència i Joventut da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les línies d’actuació 
de la secretaria
356-00249/12
Sol·licitud 70

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre el funcionament de la Divisió d’Afers Interns i l’ade-
quació a dret de les seves actuacions
356-00252/12
Sol·licitud 70

Sol·licitud de compareixença del responsable de la Divisió d’Afers Interns dels Mos-
sos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el funcionament 
d’aquesta divisió i l’adequació a dret de les seves actuacions
356-00253/12
Sol·licitud 70

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la consellera de 
la Presidència sobre els objectius i les actuacions del Departament de la Presidèn-
cia amb relació a les polítiques per a l’equitat de gènere i la lluita contra la violèn-
cia masclista
355-00045/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 71

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe de política lingüística corresponent al 2017
334-00044/12
Presentació: Consellera, del Departament de Cultura 71

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 5084/2017, interposat pel Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
vulneració de drets fonamentals per l’acord de la Mesa del Parlament del 19 de se-
tembre de 2017, amb referència a la modificació de l’acord del 18 de juliol de 2017 
relatiu al calendari de sessions ordinàries del Ple
383-00007/12
Al·legacions que formula el Parlament 72
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 199/XII del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament 
de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals
250-00186/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 8, 04.12.2018, DSPC-C 133

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 de desembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 
10/2015, de formació i qualificació professionals (tram. 250-00186/12), 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. 
8543).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar completament i de manera immediata la Llei 10/2015, del 19 de 

juny, de formació i qualificació professionals.
b) Donar compliment, abans del final d’abril del 2019, al que estableix la Moció 

42/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de for-
mació i qualificació professionals.

c) Aprovar, abans del final d’abril del 2019, l’adscripció departamental i els es-
tatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

d) Presentar, abans del final d’abril del 2019, el primer informe d’avaluació del 
sistema català de formació professional.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 200/XII del Parlament de Catalunya, sobre el projecte 
definitiu de construcció de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
250-00187/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 8, 04.12.2018, DSPC-C 133

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 de desembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el projecte definitiu de construcció 
de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa (tram. 250-00187/12), 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. 8544).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya defensa la necessitat de construir l’Escola Sala i 

Badrinas, de Terrassa (Vallès Occidental).
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar l’avantprojecte de construcció i establir un calendari d’execució del 

projecte de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa (Vallès Occidental).
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b) Assignar una partida pressupostària als propers pressupostos de la Generalitat 
per a executar el projecte de construcció de l’Escola Sala i Badrinas.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 201/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
definitiva de l’Escola Badalona Port i el garantiment d’una educació 
pública de qualitat a Badalona
250-00188/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 8, 04.12.2018, DSPC-C 133

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 de desembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció definitiva de l’Es-
cola Badalona Port i la resolució d’obres pendents en centres educatius de Badalo-
na (tram. 250-00188/12), 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. 8545).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Encarregar el projecte executiu de construcció de l’Escola Badalona Port quan 

l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès) posi a disposició de la Generalitat el solar 
corresponent.

b) Instar l’Agència de Residus de Catalunya a accelerar l’estudi i les accions de 
descontaminació del solar que ocupava l’antiga fàbrica de Can Badrines, un cop 
l’Ajuntament de Badalona hagi lliurat la documentació necessària.

c) Garantir els recursos necessaris per a continuar oferint una educació publica 
de qualitat a Badalona.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
El secretari en funcions de la Comissió, Héctor Amelló Montiu; el president de 

la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 202/XII del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment 
de la segona línia de P3 de l’Escola Bellavista - Joan Camps i Giró, 
de les Franqueses del Vallès
250-00207/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 8, 04.12.2018, DSPC-C 133

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 de desembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el manteniment de la segona lí-
nia de P3 de l’Escola Bellavista Joan Camps, de les Franqueses del Vallès (tram. 
250-00207/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 
8141) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Repu-
blicà (reg. 9004).
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir oberta la segona línia de P3 de l’escola Bellavista - Joan Camps i 

Giró, de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental).
b) Adequar les ràtios, per interès general, a la demanda del municipi de les Fran-

queses del Vallès amb una ràtio base de vint a vint-i-dos alumnes a P3, com s’ha fet 
en altres municipis.

c) Crear, entre la Generalitat, l’Ajuntament i la comunitat educativa, un pla espe-
cífic contra la segregació escolar al municipi de les Franqueses del Vallès.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
El secretari en funcions de la Comissió, Héctor Amelló Montiu; la vicepresidenta 

de la Comissió, Imma Gallardo Barceló

Resolució 203/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Complex 
Educatiu de Tarragona
250-00217/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 8, 04.12.2018, DSPC-C 133

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 de desembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el Complex Educatiu de Tarra-
gona (tram. 250-00217/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 15363).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir l’execució dels treballs de millora del Complex Educatiu de Tarra-

gona per al 2018 i per al 2019 que, segons el pla d’actuació proposat, es consideren 
urgents per al confort ambiental i la seguretat dels espais educatius del complex.

b) Dotar el Complex Educatiu de Tarragona dels recursos econòmics i de gestió 
necessaris per tal de garantir l’execució i, si escau, l’ampliació a quatre anys, del pla 
d’actuació.

c) Establir un projecte de futur per al Complex Educatiu de Tarragona que in-
clogui l’aprofitament màxim de les instal·lacions i els recursos formatius, i també la 
promoció del complex a la resta de Catalunya com un espai d’oportunitats, en què es 
desenvolupin totes les actuacions establertes per la Llei 10/2015, del 19 de juny, de 
formació i qualificació professionals, amb la participació del Departament d’Ense-
nyament i la gerència de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona, per 
mitjà del Consell de Participació del Complex Educatiu de Tarragona.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó
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Resolució 204/XII del Parlament de Catalunya, sobre els menjadors 
escolars i els alumnes amb trastorn de l’espectre autista
250-00218/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 8, 04.12.2018, DSPC-C 133

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 de desembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alum-
nes amb trastorn de l’espectre autista (tram. 250-00218/12), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 15364).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que tots els alumnes amb 

un diagnòstic de trastorn de l’espectre autista puguin ésser usuaris del servei de 
menjador escolar si així ho decideixen llurs famílies.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 205/XII del Parlament de Catalunya, sobre el tractament a 
l’escola de les noves formes d’esclavitud
250-00219/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 8, 04.12.2018, DSPC-C 133

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 de desembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el tractament a l’escola de les 
noves formes d’esclavitud (tram. 250-00219/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar, mitjançant el Departa-

ment d’Ensenyament, el coneixement de l’existència de noves formes contemporà-
nies d’esclavitud al segle xxi, per tal de formar ciutadans conscienciats.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó
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Resolució 206/XII del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un 
grup interdepartamental per a afrontar la problemàtica de la manca 
de graduació en educació secundària obligatòria
250-00220/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 8, 04.12.2018, DSPC-C 133

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 de desembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’un grup interdepar-
tamental per a afrontar la problemàtica de la manca de graduació en ESO (tram. 
250-00220/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Repu-
blicà (reg. 15365).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un grup de treball interdepar-

tamental amb totes les administracions implicades per a afrontar la problemàtica 
que dona lloc a la manca de graduació en educació secundària obligatòria.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Co-

missió, Josep M. Jové i Lladó

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La situació dels infants 
migrants sense referents familiars a Catalunya»
360-00008/12

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió de la Infància ha debatut l’Informe en la sessió 4, tinguda l’11.12.2018, 
DSPC-C 139.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’augment i el millorament de la inversió 
en infància
250-00252/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 4 de la Comissió de la Infància, tinguda l’11.12.2018, DSPC-C 
139.

Proposta de resolució sobre l’atenció als menors no acompanyats 
que arriben a Catalunya
250-00341/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Infància en la sessió 4, tinguda l’11.12.2018, 
DSPC-C 139.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial 
de Tarragona
250-00402/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23897 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 11.12.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 23897)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar un infor-
me econòmic-financer sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona, 
amb diferents vies de finançament que permetin que properament pugui iniciar-se 
el projecte del mateix.

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i 
personals del jutjat de Barcelona que coneix dels plets de clàusules 
abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00421/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23896 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 11.12.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 23896)

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

1. Exigir al Govern de l’Estat que modifiqui el Reial decret Llei 1/2017, de 20 de 
gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, 
per a establir mesures alternatives de solució extrajudicial per a protegir els drets 
de la ciutadania i facilitar la devolució als consumidors de les quantitats que hagin 
satisfet indegudament a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules 
sòl contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobilià-
ria, i que estableixi un sistema de control i sanció sobre les entitats bancàries en cas 
que incompleixin aquestes mesures.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

Exigir al Govern de l’Estat que, subsidiàriament, doni pas a un model descen-
tralitzat, augmentant els jutjats de primera instància i atribuint-los el coneixement 
d’aquests assumptes als partits judicials amb separació de jurisdiccions de la pro-
víncia de Barcelona: Sabadell, Mataró, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Gra-
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nollers i Terrassa amb la finalitat d’evitar un major col·lapse del jutjat de Primera 
Instància número 50 de Barcelona.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De supressió

3. Destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el presente ejercicio 
2018 y para los sucesivos mientras la situación de colapso persista.

Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de 
l’Església catòlica
250-00440/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23898 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 11.12.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 23898)

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

1. El Parlament constata que el Govern de l’Estat no ha complert la proposi-
ció no de llei aprovada per la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats el  
4 d’abril de 2017 (expedient núm. 161/001437), que demanava l’elaboració, en el ter-
mini improrrogable de sis mesos, d’un estudi sobre els béns immatriculats en favor 
de l’Església catòlica des del 1998, i la revisió de les immatriculacions realitzades 
sense l’existència d’un títol material i previ que justifiqués la titularitat del dret real 
corresponent.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió del punt 2

2. L’impacte de les immatriculacions de l’Església Catòlica en la gestió, con-
servació i difusió dels bens inclosos en el catàleg general de Patrimoni Històric de 
Catalunya.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició d’un nou punt 

2. El Parlament insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat l’elaboració ur-
gent d’aquest estudi, amb la informació subministrada pel Col·legi de Registradors, 
i la seva remissió a la Generalitat, en allò relatiu als immobles situats en el territori 
de Catalunya, així com el compliment íntegre de l’esmentada proposició no de llei.
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Proposta de resolució sobre les contradiccions entre el manament 
parlamentari i les instruccions de regulació d’ús dels dispositius 
conductors d’energia
250-00497/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou 
Hospital Josep Trueta, a Girona
250-00498/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre l’augment de la despesa pública en 
cultura
250-00499/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.
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Proposta de resolució sobre la renovació de la concessió 
administrativa de la gestió de dos locals de restauració situats a la 
Platja Llarga de Tarragona
250-00500/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la 
desaparició forçada de menors
250-00501/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre les llevadores
250-00502/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.
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Proposta de resolució sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts
250-00503/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials de 
Catalunya
250-00504/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució de suport a les dones afectades per 
esterilitzacions forçades al Perú
250-00505/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 23692 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Francesc de Dalmases i Thió, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Re-

lacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Josep Maria Forné i Febrer, diputat del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Ruben Wagensberg Ramon, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari Republicà, Ferran 
Pedret i Santos, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susanna 
Segovia Sánchez, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Carles 
Riera Albert, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada se-
güent en la proposta de resolució (tram. 250-00505/12) presentada el 21.11.18 i amb 
número de registre 22409.
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On hi diu: 
«5. Demana que el Registre de Víctimes d’Esterilitzacions Forçades (REVIESFO),  

creat el 2015, garanteixi de manera efectiva l’accés de les afectades a la defensa pú-
blica (denúncia i acompanyament legal). Cal assenyalar que, de 5758 dones inscri-
tes al REVIESFO, a la data només s’han interposat 417 denúncies. Considerem que 
aquesta defensa pública ha de ser integral, amb accés a un Servei Integral de Salut 
especial i als Centres d’Emergència de la Dona del Ministeri de la Dona (MIMP) 
per una atenció integral i intercultural en salut i acompanyament psicosocial.»

Hi ha de dir: 
«5. Manifesta la importància que el Registre de Víctimes d’Esterilitzacions For-

çades (REVIESFO), creat el 2015, garanteixi de manera efectiva l’accés de les afec-
tades a la defensa pública (denúncia i acompanyament legal). Cal assenyalar que, de 
5758 dones inscrites al REVIESFO, a la data només s’han interposat 417 denúncies. 
Considerem que aquesta defensa pública ha de ser integral, amb accés a un Servei 
Integral de Salut especial i als Centres d’Emergència de la Dona del Ministeri de 
la Dona (MIMP) per una atenció integral i intercultural en salut i acompanyament 
psicosocial.»

On hi diu: 
«6. Demana valorar la possibilitat de comptar amb una comissió de pèrits ex-

pertes en temes de gènere i interculturalitat que permetin donar més elements per 
comprendre el context que van viure i viuen les dones afectades per les esterilitza-
cions forçades en l’actualitat. Recordem que el fiscal superior, Dr. Luis Landa va re-
comanar a la Sra. Fiscal Marcelita Gutiérrez, que es prengui en compte un informe 
de Medicina Forense sobre els casos d’esterilització forçada.»

Hi ha de dir: 
«6. Creu necessari comptar amb una comissió de pèrits expertes en temes de gè-

nere i interculturalitat que permetin donar més elements per comprendre el context 
que van viure i viuen les dones afectades per les esterilitzacions forçades en l’actua-
litat. Recordem que el fiscal superior, Dr. Luis Landa va recomanar a la Sra. Fiscal 
Marcelita Gutiérrez, que es prengui en compte un informe de Medicina Forense so-
bre els casos d’esterilització forçada.»

On hi diu: 
«7. Sol·licita que es reconeguin les organitzacions de dones afectades i a les en-

titats defensores els seus propis mecanismes de defensa mitjançant els quals puguin 
presentar proves de l’afectació i de les seqüeles que aquest delicte ha deixat en les 
comunitats i en la salut física i mental de les dones. En aquest sentit, saludem totes 
les iniciatives provinents de la societat civil encaminades a sumar a la demanda de 
veritat, justícia i reparació de les dones afectades per les esterilitzacions forçades.»

Hi ha de dir: 
«7. Constata la necessitat que es reconeguin les organitzacions de dones afecta-

des i a les entitats defensores els seus propis mecanismes de defensa mitjançant els 
quals puguin presentar proves de l’afectació i de les seqüeles que aquest delicte ha 
deixat en les comunitats i en la salut física i mental de les dones. En aquest sentit, 
saludem totes les iniciatives provinents de la societat civil encaminades a sumar a 
la demanda de veritat, justícia i reparació de les dones afectades per les esterilitza-
cions forçades.»

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Francesc de Dalmases i Thió, portaveu a la CAERIT; Josep Maria Forné i Fe-

brer, diputat, GP JxCat. Ruben Wagensberg Ramon, GP ERC; Ferran Pedret i San-
tos, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; Carles Riera Albert, 
SP CUP-CC, portaveus a la CAERIT
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TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre el tancament de dos restaurants de 
la Platja Llarga de Tarragona situats en un espai de l’antiga Ciutat 
Residencial de Tarragona
250-00506/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre l’atorgament d’ajuts extraordinaris als 
municipis afectats pels aiguats del 15 de novembre de 2018 i per a 
la inversió en el manteniment de les infraestructures de mobilitat al 
territori
250-00507/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.
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Proposta de resolució sobre l’aportació de la Generalitat al Consorci 
de l’Habitatge de Barcelona
250-00508/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre el compliment i el garantiment de 
l’exercici de la llibertat en l’esport
250-00509/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels 
actes jurídics documentats per a persones amb discapacitat
250-00510/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.
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Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels 
actes jurídics documentats per a joves
250-00511/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre la solució a la manca d’especialistes en 
nefrologia pediàtrica a Lleida
250-00512/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre el millorament de la Unitat d’Atenció 
a la Salut Sexual i Reproductiva de l’Hospital Lleuger Antoni de 
Gimbernat, de Cambrils
250-00513/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.
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Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activació del Vapor 
Ros, de Terrassa
250-00514/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre el boicot antisemita i xenòfob a un partit 
de waterpolo entre les seleccions d’Espanya i Israel
250-00515/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre el foment de la cultura entre els joves
250-00516/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.
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Proposta de resolució sobre la situació del servei de pediatria del 
CAP Vallès Oriental
250-00517/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre la diplomàcia cultural de la Generalitat
250-00518/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre els agents rurals
250-00519/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.
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Proposta de resolució sobre les obres de modernització i ampliació 
del reg de la conca de Tremp
250-00520/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la Llei 
39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència
250-00521/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre la revisió del Decret 161/1996, pel 
qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el 
desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria
250-00522/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte de conservació 
de l’os bru al Pirineu i sobre el millorament de la convivència entre 
l’os bru i la ramaderia extensiva
250-00523/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre el millorament de la garantia juvenil i de 
la qualitat de l’ocupació juvenil
250-00524/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Proposta de resolució sobre el restabliment dels drets laborals dels 
mestres i els professors
250-00525/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.
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Proposta de resolució sobre la situació de la innovació a Catalunya
250-00528/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 23391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la situació de la 
innovació a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 26 de juny d’aquest any la Comissió Europea va publicar el Quadre Euro-

peu d’Indicadors d’Innovació (EIS) corresponent al 2018, que mesura la capacitat 
d’innovació i el desenvolupament de les activitats d’innovació de les economies dels 
països membres de la Unió Europea.

Per observar l’evolució comparativa de Catalunya en relació a la resta d’Espanya 
i de països de la Unió Europea, seria necessari i convenient disposar d’un informe 
de la situació de la innovació a Catalunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Elaborar directament o a través de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDES-

CAT), en el termini màxim de 3 mesos, un informe sobre la innovació a Catalunya 
segons el Quadre Europeu d’Indicadors d’Innovació (EIS) de 2018, que compari la si-
tuació de Catalunya amb la de la resta d’Espanya i amb el conjunt de països de la Unió 
Europea.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’impuls de la transparència en l’acció 
exterior de la Generalitat
250-00529/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 23392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, 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 
impulso de la transparencia en la acción exterior de la Generalitat de Cataluña, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La transparencia no es una cuestión de fe y tiene que venir acompañada de medi-

das concretas de forma que el Parlamento de Cataluña pueda controlar la actividad 
que realiza el Gobierno de la Generalitat de Cataluña a través de sus delegaciones en 
el exterior. No basta con aprobar un decreto de creación-apertura de una delegación 
del Gobierno en el exterior que, sobre el papel, se adecúe a nuestro marco constitu-
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cional y democrático, sino que el Parlament debe poder conocer la actividad real y 
sobre el terreno de dichas delegaciones.

La transparencia, además, debe vincularse a la rendición de cuentas de forma 
que el Parlament pueda dialogar y debatir políticamente con los responsables de la 
acción exterior del Gobierno sobre las actividades emprendidas. De hecho, trans-
parencia y calidad democrática de un gobierno están estrechamente relacionadas.

En los dos años que duró la XI legislatura (2015-2017), los delegados del Gobier-
no en el exterior no comparecieron ni dieron explicaciones sobre su actividad en el 
Parlament de Cataluña ni una sola vez. A ello hay que sumar la falta de información 
sobre su agenda de contactos y reuniones. Además, en la legislatura pasada, como 
en la actual, tanto el ex conseller Romeva como hasta hace poco el ex conseller Ma-
ragall no han querido dar información ni explicaciones sobre los lobbies internacio-
nales contratados por la Generalitat con dinero público para preparar la secesión.

Ello ha provocado que, tanto en la legislatura pasada como en la actual, el Órga-
no de Garantía de Acceso a la Información del Parlamento de Cataluña concediera 
amparos a algunos diputados de esta cámara, por la vulneración por parte del Go-
bierno del derecho de acceso a la información respecto de actividades relacionadas 
con las delegaciones en el exterior.

Por poner un ejemplo, es paradójico que la delegación del Gobierno de la Ge-
neralitat de Cataluña en Estados Unidos para poder contactar con congresistas, 
senadores u otras autoridades de este país tenga que inscribirse en el Registro 
FARA (Foreign Agents Registration Act), y deba aportar toda suerte de detalles 
de sus actuaciones, personas de contacto, remuneración de los servicios, etc., y en 
cambio, no se haga lo propio con un registro de este detalle de transparencia en Ca-
taluña para todas las delegaciones del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en el 
exterior. En efecto, el propósito del Registro FARA no es otro que el de facilitar la 
evaluación por parte del Gobierno y de los ciudadanos de Estados Unidos de las de-
claraciones y actividades que realicen los agentes extranjeros.

El Tribunal Constitucional en su reciente sentencia 228/2016 ha sido muy claro 
con respecto a las actividades con proyección exterior que pueden llevar a cabo las 
Comunidades Autónomas de España y, lo contrario, es decir, lo que supondría una 
vulneración de las competencias estatales en materia de relaciones internacionales 
y política exterior del Estado.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. No autorizar el uso de los recursos de todos los catalanes destinados a acción 

exterior de la Generalitat de Cataluña para promocionar el separatismo y la propa-
ganda contra España y ejercer sus competencias en materia de acción exterior, de 
conformidad con los principios de unidad de acción exterior, lealtad institucional y 
defensa de los intereses y valores de España en el exterior, dando así íntegro y ab-
soluto cumplimiento a la normativa de acción exterior y los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional. En todo caso, las delegaciones de la Generalitat de Catalu-
ña no pueden contratar con dinero público servicios de diplomacia, y en cualquier 
caso, la Generalitat de Cataluña ha de ser transparente en los procesos de contrata-
ción pública.

2. Publicar la agenda de los delegados y otros miembros de las delegaciones del 
Gobierno en el exterior de forma que conste: fecha de la reunión, llamada de telé-
fono, correo electrónico o mensajería exprés, personas contactadas, objetivo de las 
mismas y si hubiera gasto público, constancia del mismo, tal y como exige la Ley 
19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.
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3. Presentar anualmente un informe sobre las actividades realizadas por las de-
legaciones del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en el exterior. Dicho informe 
deberá contener, asimismo, las medidas de coordinación, cooperación y respeto al 
principio de unidad de acción exterior del Estado, que las delegaciones del Gobierno 
en el exterior y el propio Departamento de Acción Exterior haya tomado al respecto 
e instar al conseller de Acción Exterior a realizar una sesión informativa para rendir 
cuentas sobre la actividad de las delegaciones en el exterior.

4. Reprobar al Sr. Raúl Romeva y al Sr. Ernest Maragall, ex consellers de la Ge-
neralitat de Cataluña, por incumplir de manera reiterada su deber de rendir cuentas 
al Parlament de Cataluña sobre la contratación realizada por las delegaciones del 
Gobierno en el exterior.

Palacio del Parlamento, 28 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de la transparència 
sanitària dels directius del sistema sanitari públic
250-00530/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 23393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

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 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per millorar la trans-
parència sanitària dels directius del sistema sanitari públic, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Grup Parlamentari de Ciutadans creu que és imprescindible la transparèn-

cia en la gestió sanitària, i que cal implementar les mesures corresponents perquè 
aquestes serveixin per a conèixer el sistema de gestió i permetin l’avaluació en la 
seva totalitat. Creiem que tot el que no es mesura no es pot avaluar i, en conseqüèn-
cia, no es pot millorar, i això no és solament en allò relacionat amb l’accessibilitat i 
la llista d’espera, que també estem fent, sinó en el marc de la gestió i la seva trans-
parència.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Publicar anualment, al portal de la transparència sanitària, el contingut de les 

Direccions Per Objectius (DPO) de tots els directius del sector públic, amb indicació 
del grau de compliment de cadascun dels indicadors que s’hi inclouen.

2) Establir la possibilitat que els gerents de les àrees de Salut i dels hospitals pu-
guin ser cridats a comparèixer a la Comissió de Salut per explicar els seus resultats.

3) Incloure en aquesta rendició de comptes a tots els càrrecs intermedis d’acord 
amb indicadors objectius de resultats en salut i de qualitat.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’auditoria del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
250-00531/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 23394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Dimas Gra-

gera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo estable-
cido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Pro-
puesta de resolución sobre la solicitud de auditoría del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI), para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Polítiques Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los últimos años, diversas informaciones han apuntado que la gestión del 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) arroja muchas 
dudas en lo referente a las funciones desarrolladas, a su eficiencia y a la contrata-
ción pública que realizan, de hecho, es un organismo que ha sido incluidos, para su 
investigación, en la comisión de investigación sobre espionaje que han impulsado 
varios grupos de la oposición.

Los organismos de titularidad pública deben estar al servicio de la utilidad pú-
blica y el interés general y no pueden utilizarse con el objetivo de perseguir fines 
políticos. La transparencia, la eficiencia y la correcta gestión de los recursos públi-
cos deben ser objetivos fundamentales de cualquier gobierno en la gestión pública.

Durante la aplicación del artículo 155, el Gobierno de España, a través de su 
Ministerio de Hacienda, encargó una auditoría en el Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació (CTTI) que el conseller de Polítiques Digitals y Ad-
ministració Pública, Jordi Puigneró, ha dado orden de cancelar.

Las auditorías son una herramienta habitual para empresas y administraciones 
que persiguen garantizar mediante terceros, su correcto funcionamiento. En muchos 
casos es un imperativo legal garantista y siempre es un ejercicio de transparencia y 
buenas prácticas para la administración.

Es deber de la Administración y de los gobiernos someterse y someter todos los 
organismos públicos a la fiscalización de la oposición y de los ciudadanos, especial-
mente en casos como los que competen a estos organismos, en los que las dudas so-
bre su gestión han sido apuntadas desde diversos sectores y grupos políticos.

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. Iniciar antes de finalizar el ejercicio fiscal presente, los trámites para la lici-

tación de una auditoría, llevada a cabo por una empresa externa al Centre de Te-
lecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) que incluya, al menos, los 
siguientes objetivos: 

– Auditoría contable, financiera y de costes
– Revisión de los procesos de contratación
– Revisión funcional de procesos y eficiencia
– Revisión de adecuación de la actividad al objeto de creación del organismo
– Cumplimiento de la legalidad y de los protocolos en materia de protección de 

datos digitales y personales



BOPC 223
13 de desembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 32

2. Publicar y trasladar a todos los grupos parlamentarios para su información y 
análisis el informe emitido por los auditores a su finalización.

Palacio del Parlamento, 28 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Dimas Gragera Velaz, 

diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’auditoria del Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)
250-00532/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 23395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Dimas Gra-

gera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo estable-
cido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Pro-
puesta de resolución sobre la solicitud de auditoría en el Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya (CESICAT), para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Polítiques Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los últimos años, diversas informaciones han apuntado que la gestión del 

Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) en lo referente a las 
funciones desarrolladas, a su eficiencia y a la contratación pública que ha realizado 
tiene diversas sombras de duda en relación a su correcto funcionamiento. Por este 
motivo, este organismo ha sido incluido, para su investigación, en la comisión de in-
vestigación sobre espionaje que han impulsado varios grupos de la oposición.

Los organismos dependientes de la Generalitat de Cataluña de titularidad públi-
ca deben estar al servicio del interés general y no pueden ni deben utilizarse con el 
objetivo de perseguir fines políticos y partidistas.

Durante la aplicación del artículo 155, el gobierno de España, a través de su Mi-
nisterio de Hacienda, encargó una auditoría en el Centre de Seguretat de la Informa-
ció de Catalunya (CESICAT) que el conseller de Polítiques Digitals y Administració 
Pública, Jordi Puigneró, ha dado orden de cancelar.

Las auditorias son una herramienta habitual para empresas y administraciones 
que persiguen garantizar mediante terceros, el correcto funcionamiento, siendo en 
muchos casos un imperativo legal garantista y siempre es un ejercicio de transparen-
cia y buenas prácticas para la administración, que debe ser uno de los objetivos prio-
ritarios de cualquier buen gobierno en la gestión pública de los recursos públicos.

Es deber de la Administración y de los gobiernos someterse y someter todos los 
organismos públicos a la fiscalización de la oposición y de los ciudadanos, especial-
mente en casos como los que competen a estos organismos, en los que las dudas so-
bre su gestión han sido apuntadas desde diversos sectores y grupos políticos.

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. Iniciar antes de finalizar el ejercicio fiscal presente, los trámites para la li-

citación de una auditoría, llevada a cabo por una empresa externa en el Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) que incluya, al menos, los si-
guientes objetivos: 

– Auditoría contable, financiera y de costes
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– Revisión de los procesos de contratación
– Revisión funcional de procesos y eficiencia
– Revisión de adecuación de la actividad al objeto de creación del organismo
– Cumplimiento de la legalidad y de los protocolos en materia de protección de 

datos digitales y personales
2. Publicar y trasladar a todos los grupos parlamentarios para su información y 

análisis el informe emitido por los auditores a su finalización.

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Dimas Gragera Ve-

laz, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-00533/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 23433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la ciutat de la justícia de Tarragona (Tarragonès), per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2006, recollint la demanda social i dels professionals de l’àmbit de la jus-

tícia, el Partit Popular de Catalunya va presentar en aquesta Cambra una proposta 
de resolució instant a la construcció de la Ciutat de la Justícia de Tarragona (Tarra-
gonès). Des de llavors, els diversos consellers titulars del Departament de Justícia, 
Josep Maria Vallès, Montserrat Tura, Pilar Fernández Bozal, Gemà Gordó i Carles 
Mundó, han promès, legislatura rere legislatura, que la Ciutat de la Justícia de Tar-
ragona es convertiria en una realitat.

Recentment hem sabut que la idea del Departament de Justícia i de la seva actual 
titular és que almenys fins que no passin quatre anys, que és la previsió en que el 
nou centre penitenciari obert pugui començar a funcionar, no es podran obtenir els 
recursos econòmics suficients, derivats de l’alliberament dels terrenys de la presó de 
Tarragona, per tal de tornar a engegar el projecte d’una Ciutat Judicial a Tarragona.

A aquest temps d’espera s’haurà de sumar el que es trigui en una nova licitació 
i posterior construcció, per la qual cosa, passaran com a mínim 7 o 8 anys perquè 
aquesta iniciativa sigui una realitat. Mentrestant, altres equipaments judicials com 
la nova Audiència Provincial de Barcelona va prenent forma amb un cost inicial de 
50 milions d’euros que pot encarir-se fruit de les darreres troballes arqueològiques.

Són molts anys d’espera darrera la nova ciutat de la justícia a la demarcació de Tar-
ragona, on actualment els professionals han d’assistir a 8 seus judicials per tal de fer el 
seu treball, i on manca espai per tal de donar als usuaris de l’administració de justícia 
un servei i una atenció de qualitat pròpia a la funció que desenvolupa.

Fins que no arribi el dia d’aquesta nova infraestructura, any rere any la Gene-
ralitat ha de pagar més d’1,1 milions d’euros en concepte de lloguer dels locals que 
acullen els jutjats i oficines judicials de la ciutat de Tarragona.

Per tal de donar aquesta qualitat que la ciutadania demana i per tal d’invertir en 
una solució de futur per a molts professionals, es fa necessari un compromís ferm i 
definitiu per part del Govern de la Generalitat.
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Aquest compromís passa, d’una banda per preveure la partida pressupostària 
corresponent als propers pressupostos de la Generalitat, i d’una altra per replante-
jar el projecte constructiu de la Ciutat de la Justícia, en el sentit de buscar fórmules 
pressupostàries que permetin no haver d’esperar a l’alliberament del solar de la pre-
só encara en funcionament al centre de la ciutat. És a dir, que faci acte de disposició 
jurídica de tots aquells emplaçaments o edificis estancats i/o abandonats titularitat 
de la Generalitat, dels que poc interès ha demostrat en els darrers anys, com ara 
l’antiga Ciutat Residencial de Tarragona o l’Edifici Casablanca; en definitiva, una 
solució final per aquesta idea que encara continua sent un problema per la ciutat.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Incloure en el projecte de pressupostos de la Generalitat per l’any 2019 la do-

tació pressupostària necessària i adient per fer front a la licitació del projecte cons-
tructiu de la Ciutat de la Justícia de Tarragona (Tarragonès).

2. Disposar jurídicament dels emplaçaments titularitat de la Generalitat que no 
són utilitzats i no tenen vistes de futur, per tal d’aconseguir el fons pressupostari 
adequat que permeti que la Ciutat de la Justícia de Tarragona (Tarragonès) sigui una 
realitat.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP PPC

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública i 
habitatges tutelats per a gent gran a Sant Cugat del Vallès
250-00534/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 23489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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 resolu-
ció sobre la construcció d’una residència pública i habitatges tutelats per a gent gran 
a Sant Cugat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Atès que les persones grans són un col·lectiu molt important a la ciutat de Sant 

Cugat i la perspectiva pels propers anys és d’un important increment de les perso-
nes de més de 65 anys i especialment un sobreenvelliment amb un increment de les 
persones de més de 75 anys, totes elles amb unes necessitats, en molts casos, espe-
cífiques.

Atès que el procés d’envelliment és un dels principals reptes del canvi demogrà-
fic i s’ha de tenir present a l’hora de planificar les polítiques públiques per a les per-
sones grans de demà, però també d’avui. Es poden destacar almenys tres caracterís-
tiques d’aquest procés que condicionen les respostes: el protagonisme de les dones 
en aquest grup d’edat, la heterogeneïtat i diversitat de les persones grans i les neces-
sitats específiques del col·lectiu d’edat més avançada (més de 80 anys), que requerirà 
suports específics. Tot això, en un context de crisi de les cures que comporta cercar 
solucions diferents i innovadores en l’atenció a les persones.
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Atès que cal garantir que les persones de la tercera edat visquin i puguin envellir 
amb dignitat i amb absolutes garanties de no quedar-se soles. Les institucions públi-
ques han de prioritzar els aspectes bàsics de dignitat i garantia de subsistència, mo-
bilitat i salut; però també cal recuperar el gran capital cívic que representa aquesta 
part de la població a Sant Cugat.

Atès que la garantia d’una vida digna per a les persones grans pateix serioses 
amenaces en forma de retallades de drets i serveis essencials, com ara les pensions 
baixes i les seves congelacions, la instauració de copagaments sanitaris i la infrado-
tació de recursos per a programes de serveis socials, especialment les places de resi-
dència per a aquelles persones amb graus II i, sobretot, III, de dependència i de salut, 
entre d’altres.

Atès que tots aquests elements representen un agreujament de la situació d’emer-
gència social del col·lectiu, en especial de les persones més vulnerables: l’increment 
del nombre de persones en situacions de dependència o de solitud amb necessitats 
d’accés i de manteniment de l’habitatge, situacions de pobresa energètica, etc.

Atès que totes les iniciatives que destaquen en els països més avançats en aques-
tes qüestions apunten a desinstitucionalitzar els instruments de resposta i afavorir 
dinàmiques d’autonomia i intergeneracionals que mantinguin la gent gran en els 
seus hàbitats personals i comunitaris, com ara: facilitar la residència de la població 
gran al seu domicili mentre es mantinguin les condicions vitals per poder-ho fer, fa-
cilitar la mobilitat i l’autonomia personal, promoure habitatges compartits amb ser-
veis comuns o afavorir dinàmiques de cura comunitària que evitin la familiarització 
exclusiva. Perquè això fos possible s’hauria de fer una important i decidida aposta 
pels serveis de suport a la vida quotidiana de la gent gran que garantissin el dret a 
viure i a envellir dignament a casa; universalitzar l’accés, com a dret de ciutadania, 
a una cartera integral de serveis d’atenció domiciliària, teleassistència i centre de dia 
i impulsar l’atenció integrada social i sanitària. Aquesta visió, per a res es contradiu 
amb la necessitat de garantir l’accés a una plaça pública de centre residencial per a 
totes les persones grans que ho requereixin, al mateix temps que cal una important 
revisió del model de residències, extremadament mercantilitzat, perquè aquestes es-
devinguin una llar amb alts nivells de qualitat i amb una atenció molt més humanit-
zada i personalitzada.

Atès que amb l’edat apareixen problemes de la vista, l’oïda, bucodentals, dels 
peus, etc., i tots ells repercuteixen en la salut en general i en definitiva en les condi-
cions de vida. I, malauradament, en la cartera dels serveis del nostre sistema sanitari 
no hi entren les pròtesis bucals, els audiòfons, les ulleres, els serveis de fisioteràpia, 
els serveis de podologia, etc., tots ells serveis molt cars.

Atès que Sant Cugat del Vallès compta amb una única residència pública al mu-
nicipi, que ofereix un total de 68 places. La mateixa residència, de Santa Rosa, és 
també l’únic centre de dia públic de la ciutat, amb una trentena de places. Tot plegat 
per una població que compta amb més d’11.000 persones majors de 65 anys, 3.427 
de les quals en tenen més de 80.

Atès que a Sant Cugat hi ha prop de d’11.000 persones majors de 65 anys, 3.427 
de les quals en tenen més de 80. Les projeccions demogràfiques preveuen que aques-
ta xifra creixerà en els propers anys, amb el corresponent increment de la demanda 
de serveis necessaris per a aquestes persones. Aquest dèficit de places públiques, 
comporta que s’hagin de prendre mesures urgents i planificades per entomar aquest 
repte.

Atès que, segons el Baròmetre Inclusiu del 2017, a Sant Cugat el percentatge de 
gent gran que viu sola és del 16,7%. Aquest estudi diu que el perfil de les persones 
de la ciutat que necessiten l’ajuda o companyia d’altres persones per realitzar les ac-
tivitats habituals de la vida quotidiana a causa d’un problema de salut estan en una 
situació d’extrema vulnerabilitat social perquè la majoria són gent gran (65 i més 
anys), tenen dificultats per arribar a final de mes, prop d’un 40% estan en una situa-
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ció de pobresa severa, i pràcticament el 30% no disposen d’una xarxa de solidaritat 
de proximitat.

Atès que, segons l’última memòria de serveis socials publicada per l’Ajuntament 
(2016), són 2.459 les persones de Sant Cugat que tenen dificultats en la seva autono-
mia personal o social, ja sigui vinculat a l’atenció a la seva dependència, o ja sigui 
de suport perquè puguin romandre al seu domicili. Aquesta mateixa memòria diu 
que es van atendre 757 persones en el Servei d’Atenció Domiciliària; dada que re-
presenta un 26% d’increment respecte l’any anterior (2015).

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: 
1. Dotar una partida econòmica i pressupostària en el propers pressupostos de 

la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’una residència pública per a gent 
gran i centre de dia a Sant Cugat, juntament amb habitatges tutelats per persones 
grans independents per fer front a les actuals llistes d’espera i manca de places pú-
bliques de residències per a gent gran.

2. Concertar amb l’Ajuntament de sant Cugat les places residencials i les diürnes 
per assegurar la viabilitat del centre residencial.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP 

CatECP

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús sexual en la 
infància
250-00535/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 23490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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 resolu-
ció per a la prevenció de l’abús sexual en la infància, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
Són múltiples les declaracions, cartes i convencions que a nivell internacional 

protegeixen els drets de la infància per tal d’assegurar la inclusió social i una atenció 
adequada dels nens i nenes. Concretament, la Convenció dels Drets dels Infants és 
un tractat internacional que reconeix els drets durant la infància i que, en el seu ar-
ticle 19, recull el dret dels infants a viure sense cap tipus de violència i, per tant, tota 
la infància té dret a ser protegida contra els abusos i l’explotació sexual. En aquest 
sentit, és realment preocupant i alarmant la situació del infants envers les violències 
sexuals, i, en els últims temps, hem vist com la preocupació social ha anat creixent a 
Catalunya envers l’abús sexual després de la descoberta de diversos casos mediàtics.

De fet, la resolució 137/II aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 1987, el 
pacte per a la Infància a Catalunya de l’any 2013, o la Moció 6/XI aprovada per 
unanimitat l’anterior legislatura, entomen el compromís institucional de lluitar con-
tra l’abús sexual durant la infància, amb una atenció adequada i especialitzada per 
a les víctimes.
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Tot i la manca de dades sobre l’abús sexual infantil, una de les pitjors formes de 
violència contra la infància, sabem que 1 de cada 2 víctimes d’abús sexual que es de-
nuncia a Catalunya és una nena o un nen. Cal tenir en compte que el pitjor problema 
de l’abús sexual infantil és el secret i els tabús que l’envolten i que, per tant, molts 
casos romanen ocults. Només un 15% dels abusos sexuals infantils es denuncien ja 
que és difícil que un infant entengui la situació com un abús o bé per por, vergonya o 
intimidació i, per tant, l’abús sexual infantil acaba amb l’encobriment i la impunitat. 
Entitats com Save The Children asseguren que els estudis puntuals duts a terme a Ca-
talunya sobre prevalença de l’abús sexual infantil mostren que un 17 % de la població 
(el 15,5 % dels nois i el 19 % de les noies) ha patit abús sexual durant la infància.

Per tant, cal avançar especialment en la prevenció d’aquest tipus de delictes,  
ja que està constat que programes de prevenció redueixen a la meitat les possibilitats 
que una nena o nen pateixi abús sexual. Alhora, cal millorar en la protecció, així com 
en el diagnòstic, tractament i rehabilitació que s’ofereix a les víctimes d’abús sexual 
infantil. El sistema català de protecció de la infància segueix deixant molts infants 
desprotegits i la manca de recursos especialitzats així com de coordinació intra i in-
terdepartamental formen part de la realitat més urgent que cal combatre des del Go-
vern i les institucions.

Un dels principals problemes el trobem també en el procés judicial que han de 
passar els nens i nenes víctimes d’abús sexual. Una vegada s’ha interposat la denúncia 
els infants tornen a explicar els fets una mitjana de 4 vegades. La prova preconstituï-
da, que permet que la declaració de l’infant sigui gravada davant del jutge el més aviat 
possible i només es produeixi una vegada, s’utilitza només en el 33’3% dels casos. 
A més, la mitjana dels processos dura uns tres anys i en el 38% dels casos a nivell es-
tatal s’ha atenuat la pena per «dilació indeguda». Per tant, el procés judicial provoca 
una revictimització o victimització secundària de l’infant que ha de passar diversos 
cops per la declaració i fer front a un procés llarg i traumàtic. Una revictimització que 
també pateix en el circuit d’atenció, ja que l’infant ha d’explicar el relat de la violència 
patida en repetides ocasions, com en centres hospitalaris o serveis socials.

En diversos països del nostre entorn, com Suècia, Noruega o Dinamarca, els re-
cursos d’atenció a nens i nenes que han patit abusos sexuals s’articulen en les ano-
menades Cases dels Infants (Barnhaus) per tal de donar resposta a les necessitats 
específiques que requereixen els menors víctimes d’abusos sexuals, molt diferents 
que en els casos de víctimes adultes. Es tracta d’un únic espai on es coordinen ser-
veis socials, jutjats, policia i sistema sanitari per tal d’evitar que l’infant hagi d’acu-
dir a múltiples institucions i repetir el seu relat més d’una vegada. D’aquesta manera 
el nen o nena explica la seva història una única vegada, evitant la descoordinació 
entre el àmbits implicats i la revictimització de l’infant. En els països on funcionen 
aquests Cases dels Infants les dades indiquen que augmenta el nombre de condem-
nes, la policia i serveis socials treballen de manera més coordinada, i alhora el trac-
tament i teràpia arriba a més nens i nenes.

Per tant, i tal com estableix la LDOIA, cal crear recursos especialitzats, univer-
sals i públics, com ja passa a altres Comunitats Autònomes, que donin resposta a 
tots els infants víctimes d’abús sexual sense excepció i assegurant un accés territo-
rial equitatiu. És urgent garantir els drets de totes les víctimes d’abusos sexuals in-
fantils i una protecció eficaç de tots els nens i nenes enfront els abusos, fent visible 
una realitat encara oculta i infravalorada a Catalunya.

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: 
1. Establir els instruments necessaris en tots els àmbits, augmentant i reforçant 

els serveis socials d’informació, atenció, suport i recuperació integral, i garantint que 
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els recursos d’atenció són especialitzats, públics, gratuïts i universals, amb un accés 
equitatiu a tot el territori català, per tal de combatre la violència sexual en la infància.

2. Promoure i garantir, a partir de les mesures adequades, la presa de declaració 
gravada el més aviat possible i l’ús de la prova preconstituïda, amb l’objectiu d’as-
segurar una única declaració en un espai segur i amigable i amb mètodes apropiats, 
evitant així la revictimizació de l’infant i assegurant que el seu testimoni pugui ser 
el més acurat possible.

3. Crear i garantir els recursos d’atenció especialitzada en abusos sexuals a la in-
fància previstos en la llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, prenent com a model les «Cases dels Infants» amb l’objec-
tiu de coordinar els diversos àmbits institucionals (sanitari, serveis socials, policia 
i judicial) i donar resposta a les necessitats específiques dels nens i nenes víctimes 
de violència sexual.

4. Regular legalment els protocols relacionats amb l’abús sexual infantil perquè 
siguin decrets autonòmics de compliment obligatori, amb l’objectiu d’evitar la des-
coordinació entre institucions i garantir una atenció adequada i gestió àgil, tenint en 
compte els següents aspectes: 

a. Cal desenvolupar polítiques de coordinació eficaç i multisectorial, facilitant 
vinculacions transversals i efectives, així com la coordinació intra i interdeparta-
mental i entre els diferents àmbits i nivells institucionals.

b. Els protocols han de ser adequats a les necessitats específiques dels infants 
víctimes de violència sexual i d’obligat compliment per tots els àmbits implicats. 
Per tant, cal garantir el coneixement adequat d’aquests protocols per part de tots els 
professionals.

c. Incentivar tots els centres educatius, públics, concertats i privats, perquè, a 
partir del protocol marc, elaborin llur propi protocol de detecció i gestió de casos 
de violència contra la infància, inclosos els abusos sexuals, implicant-hi el perso-
nal docent, el personal administratiu i de serveis, les associacions de mares i pares 
d’alumnes i l’alumnat.

5. Assegurar l’educació sexual i efectiva des de la petita infància com element in-
tegrat en el currículum educatiu, establint materials estandaritzats adaptats a l’edat 
i impartits per personal amb la formació suficient, per tal de prevenir l’abús sexual. 
La formació sobre sexualitat es basarà en el respecte, afectivitat, tendresa, compli-
citat, compromís i autoestima. La formació haurà de comprendre el reconeixement 
de situacions abusives i la manipulació emocional que fa l’abusador, així com les 
respostes que poden donar-hi els menors i a quines persones poden acudir per a re-
bre ajuda per tal de dotar als infants d’eines d’autoprotecció.

6. Garantir la reparació integral dels danys i prejudicis patits per les víctimes in-
fantils de violències sexuals, assegurant la restitució econòmica i moral de les vícti-
mes, per mitjà de les institucions que tenen aquesta finalitat.

7. Sensibilitzar i conscienciar a la societat en general, i als professionals en con-
tacte amb la infància i les famílies en particular, sobre l’abús sexual en la infància, 
els mites existents i donar a conèixer l’obligació de notificar i comunicar qualsevol 
sospita en aquest sentit, per tal d’ajudar en la prevenció i la detecció de casos i per 
tal de lluitar contra el tabú que acompanya els abusos sexuals a menors.

8. Assegurar la formació presencial, obligatòria i adequada de tots els profes-
sionals de qualsevol àmbit relacionat amb la infància i l’adolescència per a detectar 
abusos sexuals i conèixer els drets dels infants, tenint en compte la importància dels 
àmbits sanitari i educatiu en la detecció de situacions d’abús sexual durant la infàn-
cia, i assegurant la coordinació i el treball en xarxa entre professionals.

9. Manifestar al Govern Espanyol: 
a. La necessitat d’aprovar de manera urgent la Llei Orgànica per a l’Erradicació 

de la Violència contra la Infància, assegurant mesures específiques contra els abu-
sos sexuals.
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b. La necessitat de modificar la prescripció dels delictes d’abús sexual a infants 
amb l’objectiu de donar el temps necessari a les persones que han patit abús sexual 
en la seva infància per, en primer lloc, entendre el que els hi ha passat i, en segon 
lloc, trencar el silenci que els permeti explicar-ho i denunciar-ho.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP 

CatECP

Proposta de resolució sobre la consideració de l’Institut Català de 
Finances com a establiment financer de crèdit
250-00536/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 23537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

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 estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
consideració de l’ICF com a Establiment Financer de Crèdit, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de l’inici de la crisi financera s’ha produït a Espanya el procés més impor-

tant de concentració bancària d’Europa. Entre 2008 i 2014, els cinc bancs més grans 
van passar d’acaparar el 42% de la quota de mercat a fer-ho en un 58%. En l’actua-
litat, després de la venda del Banc Popular al Banc de Santander, aquesta concen-
tració és encara més accentuada, gairebé el 70% la quota de mercat està en mans 
dels cinc majors bancs. Les caixes d’estalvis, que suposaven la meitat del sistema 
financer espanyol, van ser absorbides pel sistema privat, mitjançant absorcions i 
compres, i amb ajuda de diners públics. Aquests moviments només han contribuït a 
reduir la competència en el sector, a concentrar el poder de mercat i la possibilitat 
de captura regulatòria.

El sector bancari surt de la crisi amb uns balanços encara precaris i en recompo-
sició. Això fa que els bancs encara es dediquin a reduir el risc dels seus balanços i 
invertir en actius lliures de risc, que ho són gràcies als mecanismes de protecció dels 
bancs centrals. Es podria afirmar, doncs, que no s’impliquen a fons en la seva funció 
tradicional de provisió de crèdit a l’economia productiva destinat a la inversió, ni a 
la de provisió de crèdit en condicions raonables a les llars.

A més, l’alt grau de concentració dona lloc a comportaments oligopolístics, i 
a l’augment de la influència política d’aquests grans grups. És, per tant, fal·laç dir 
que el sistema de caixes era un sistema ineficaç per ser altament polititzat i que ara 
aquest nou sistema, amb pocs agents molt poderosos i amb gran influència política, 
no ho és.

És erroni, també, afirmar que la banca privada funciona millor que la banca pú-
blica, atès que en els últims anys la rendibilitat s’ha obtingut a canvi de subvencions 
públiques sense precedents, polítiques monetàries extraordinàries i un ajust laboral 
antisocial. El sector bancari privat segueix, de fet, gaudint de crèdit subvencionat 
per part del BCE per diferents vies. D’una banda, gaudeix de la disposició de crèdit 
a través de la línia oficial de crèdit a tipus d’interès extremadament baixos. A més, 
està sostingut per un programa de compres d’actius que afecta no solament el deu-
te públic, sinó també al deute privat de grans empreses. Malgrat això, les taxes de 
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rendibilitat (ROE) del sector bancari han declinat. El Banc d’Espanya calcula que 
el ROE és del 5,1% per a les entitats financeres espanyoles el 2015, molt per sota del 
12% de mitjana del període 2000-2008. Els nivells de solvència també es veuen da-
nyats (10,7% segons la ràtio CET 1), i malgrat el fort desapalancament, encara no ha 
aconseguit superar els seus problemes, com ha mostrat la crisi recent del Banc Po-
pular. La reactivació del negoci és feble, i el risc de morositat encara és alt (9,39%, 
2016, al nivell de 2012). A més, entre 2008 i 2015 es va reduir un 27% de l’ocupació 
en el sector (es va passar de 271.000 empleats a 198.000), un 32% de les oficines han 
tancat, i han desaparegut el 15% de les entitats financeres.

És, per tant, necessari reformar el sector, perquè actuï amb responsabilitat, sen-
se els greus abusos cap a les persones clients i el comportament especulatiu que ho 
ha caracteritzat. Entre els canvis que precisa aquest sector, per raons econòmiques, 
però fonamentalment democràtiques, s’han de plantejar diferents intervencions, en-
tre les quals s’inclouen reorientar el sistema creditici cap a una missió social i un es-
perit de servei públic, la qual cosa ha de permetre-li no sucumbir a comportaments 
que perjudiquin la majoria. Per realitzar aquest procés, és essencial que les entitats 
financeres que en l’actualitat compten amb majoria de participació pública, conti-
nuïn en mans públiques i puguin augmentar el seu volum i atribucions.

El mateix Banc Mundial ho reconeix en el seu informe Repensant el paper de 
l’Estat en les finances: «El positiu paper que han jugat els bancs públics de diversos 
països durant la crisi financera per mantenir el flux de crèdit [...] compensant par-
cialment la reducció del crèdit ofert pels bancs privats», així com: «L’evidència del 
paper contracíclic que han jugat diversos bancs públics durant la crisi».

Espanya és un dels pocs països del nostre entorn que no compta amb una banca 
pública. A Alemanya, un fort sistema bancari públic d’àmbit regional finança les 
necessitats de recerca i internacionalització de les empreses petites i mitjanes amb 
gran capacitat d’innovació i exportació. La banca pública alemanya també finan-
ça habitatges socials i infraestructures públiques, com escoles, centres de tercera 
edat, etcètera. Actualment, la quota de mercat de la banca pública alemanya està 
en el 24%.

A diferència que a Alemanya, França, Itàlia i molts altres països, Espanya no té 
banca pública amb la qual realitzar polítiques financeres i industrials importants. 
És de vital transcendència que Espanya engegui una banca pública regional, a l’estil 
d’Alemanya, que li permeti realitzar aquestes polítiques.

En les CCAA existeixen instruments financers públics d’àmbit autonòmic. En el 
cas de Catalunya és l’Institut Català de Finances (ICF). L’ICF va ser creat per llei 
el 1985. Aquesta institució realitza la seva activitat creditícia sense llicència bancà-
ria. Des de 2013, està operant d’acord amb les normes regulatòries europees, que el 
supervisor bancari accepta com a adequat per realitzar activitat bancària.

L’ICF és considerat pel Banc d’Espanya una institució financera no-monetària, 
ja que no capta dipòsits. El seu més gran i únic accionista és la Generalitat de Ca-
talunya. No obstant això, el deute de l’ICF no computa com a dèficit ni deute, ja 
que no depèn del pressupost, la qual cosa certifica la seva independència. De fet, la 
IGAE (Intervenció General de l’Administració de l’Estat) fa un seguiment estret per 
certificar que això és així.

L’ICF es finança principalment del Banc Europeu d’Inversions, a un tipus d’in-
terès un 2% més car que l’Institut Oficial de Crèdit (Euribor + 1,4%, mentre que 
l’ICO Euribor – 0,4%), atès que l’ICF no té accés al BCE. També es finança emetent 
pagarés (inversors qualificats) a través de la Borsa de Barcelona, a venciments a curt 
termini, i amb finançament de banca privada. Malgrat no gaudir de condicions tan 
favorables com altres entitats, els seus resultats i el seu creixement avalen la seva 
bona gestió. Les seves ràtios de morositat han millorat durant la crisi. A més, l’en-
titat ha exercit una funció anticíclica. En l’actualitat té 100 treballadors i gestiona 
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2.600 milions d’euros de balanç. A més, realitza un seguiment d’inversió induïda i 
dels llocs de treball creats en les empreses que reben crèdit.

L’ICF es distingeix per valors que fan que l’entitat treballi només amb actors 
econòmics que vulguin fer inversions a llarg termini (naus industrials, línies de 
producció) amb períodes de 10-15 anys. A més l’ICF podria signar convenis de col-
laboració amb Diputació, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana, etc., per 
promoure l’activitat econòmica amb esperit de servei públic i en favor de l’interès 
general. Un exemple és la col·laboració amb el Departament de Cultura, amb el qual 
en l’actualitat fa préstecs participatius per finançar projectes amb alt contingut tec-
nològic en l’àmbit de la cultura.

Actualment, l’ICF està treballant amb l’Associació Europea de Bancs Públics 
(AEBP), adaptant-se als seus estàndards per poder ser finalment un banc públic. Per 
crear un banc de l’ICF, hauria de constituir-se com a Societat Anònima. Per aquesta 
raó es podria dir que l’ICF està sota la regulació d’un banc, encara que actua i se li 
considera un fons d’inversió. Per aquesta raó, l’ICF és considerat «banca a l’ombra», 
atès que no reporta les estadístiques al Banc d’Espanya (BdE). Si el BdE supervisés 
la seva activitat, l’ICF deixaria de ser banca a l’ombra.

Una opció perquè això succeís i l’ICF pogués esdevenir un banc seria que ad-
quirís un estatus similar a l’ICO. L’ICO està supervisat per la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat (IGAE), que té un conveni de supervisió amb el BdE. 
L’ICO ha hagut d’adaptar els òrgans de govern a aquesta supervisió, però no ho ha 
fet tant com l’ICF.

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 fer les gestions oportunes davant 

el Govern de l’Estat perquè l’Institut Català de Finances sigui considerat un Esta-
bliment Financer de Crèdit en l’àmbit de la legislació espanyola, i sigui supervisat 
per l’IGAE, passant a ser el primer exponent d’un nou sistema de banca pública au-
tonòmica a l’Estat, que tingui com a prioritat finançar projectes d’infraestructures 
i equipaments públics i projectes empresarials de llarg termini, dins d’una política 
industrial coherent, que afavoreixi les Petites i Mitjanes Empreses.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la síndrome de Behçet
250-00537/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 23631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 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 resolu-
ció sobre la malaltia de Behçet, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La malaltia de Behçet és una malaltia rara de caràcter autoimmune. Encara que 

d’origen desconegut, hi ha evidències científiques que apunten cap a una predispo-
sició genètica a patir-la. Afecta entre 5 i 10 persones per cada 100.000 habitants i 
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els que la pateixen manifesten una vasculitis multisistèmica crònica que produeix 
inflamació dels vasos sanguinis.

Els símptomes van des d’aftes orals, nafres genitals, lesions oculars o artritis, 
fins a diferents manifestacions neurològiques així com vasculars, gastrointestinals, 
cardiopulmonars, nefrourològiques i psicològiques.

Per tant, tal com explica l’Associació Espanyola de Malaltia de Behçet, patir 
aquesta rara afecció implica viure amb dolor crònic i no tenir cap control sobre un 
mateix a l’hora de portar una vida considerada normal. Fer un simple passeig, tas-
ques a la llar o anar a la feina es converteix en una cosa gairebé impossible.

En aquest sentit, les dificultats per al seu diagnòstic són enormes i els tracta-
ments, a més de no estar totalment definits, són variats i costosos, al que s’uneix la 
falta de regulació homologada en el sistema sanitari que provoca desigualtats terri-
torials depenent de quin coneixement –o desconeixement– de la malaltia tinguin els 
professionals de les unitats a on el malalt o malalta acaba sent derivat.

La malaltia de Behçet és rara, autoimmune i autoinflamatòria. Greu, dolorosa, 
incapacitant, crònica i generadora d’una gran incertesa... però invisible. Acostuma a 
debutar durant l’adolescència, comportant per tant conseqüències laborals i socials 
de per vida.

Les necessitats que genera són tan variades com les diferents complicacions de 
cada pacient. En ser multisistèmica, pot comprometre a cada persona en diferent 
grau i diferents òrgans. Però, sigui quina sigui l’afectació, a dia d’avui els qui la pa-
teixen necessiten múltiples tractaments a base de corticoides, inmunopresores, po-
mades i cremes.

A més, els pacients poden necessitar ajudes tècniques com fèrules, crosses, cadi-
res de rodes, immobilitzadors d’articulacions, adaptacions per al bany i per la casa. 
També, tractaments rehabilitadors, dentals o psicològics especialitzats.

Un altre dels problemes afegits en les persones que pateixen aquesta malaltia és 
el temps d’espera per al diagnòstic, ja que sense el tractament adequat pot ocasio-
nar danys irreversibles. És necessari conèixer bé els seus criteris diagnòstics per a 
poder reconeixer-la ja que la seva variada simptomatologia es pot confondre amb 
altres afeccions.

Actualment no existeix un protocol d’actuació davant la malaltia de Behçet als 
hospitals de Catalunya i només hi ha unitats amb metges especialistes que coneguin 
la malaltia a l’Hospital Clínic i a Can Ruti.

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. Establir protocols d’actuació davant la malaltia de Behçet que permetin deri-

var, des de centres sanitaris de tot el territori cap a centres de referencia els i les 
pacients en cas de percebre determinades alertes, amb l’objectiu d’escurçar el diag-
nòstic.

2. Garantir una formació adequada als i les professionals per a poder aplicar els 
protocols d’actuació.

3. Dotar de recursos suficients els equips dels centres de referència per tal d’evi-
tar-ne el col·lapse.

4. Garantir l’accés gratuït i àgil a materials i tractaments que siguin necessaris 
per a fer front a les complicacions de la vida diària que comporti la malaltia en cada 
cas.

5. Destinar recursos a la recerca en aquesta malaltia.
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6. instar al Govern de l’Estat la incorporació de la malaltia de Behçet com a ma-
laltia greu als barems per amidar la discapacitat i la incapacitat laboral.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP 

CatECP

Proposta de resolució sobre les víctimes de desaparició forçosa a 
Mèxic
250-00538/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre les víctimes de desaparició forçada a Mèxic, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Segons les dades oficials dels Estats Units Mexicans, en els darrers 11 anys han 

desaparegut 37.485 persones, a mans de diversos actors en els diferents conflic-
tes que s’hi viuen, però principalment a mans d’organitzacions criminals vincu-
lades al tràfic il·legal de drogues i persones. Es calcula que hi ha aproximadament 
2.000 fosses comunes a Mèxic, essent els Estats de Veracruz, Tamaupilas, Guerrero, 
Chihuahua i Sinaloa alguns dels que en concentren un major nombre.

Diverses organitzacions de familiars de víctimes de desaparicions forçades s’han 
organitzat al llarg del temps i han fet una important tasca per localitzar fosses i re-
cuperar restes, sovint patint al seu torn amenaces i violència, fins i tot convertint-se 
al seu torn en víctimes de desaparició forçada. També han desenvolupat una impor-
tant tasca d’incidència política, que ha contribuït a assolir la important fita que su-
posa l’entrada en vigor de la Llei General de Desaparició Forçada de Persones i de 
Desaparició comesa per particulars, de 2017, que comporta la creació de fiscalies 
especialitzades, i de Comissions de Cerca en l’àmbit federal, estatal i local, entre 
d’altres mesures.

Tanmateix, les organitzacions de familiars de víctimes expressen la seva pre-
ocupació pel paper que se’ls reserva i per alguns aspectes concrets de l’aplicació de 
la llei.

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 que, dins l’àm-

bit de les seves competències, demani al Govern de l’Estat que interessi a prop de 
les autoritats mexicanes que la regulació sobre les desaparicions forçades tingui en 
compte en major grau els familiars de víctimes de desaparicions forçades i les or-
ganitzacions en les que s’integren com a part legítimament interessada, que la regu-
lació contempli la participació d’experts internacionals en matèria de desaparicions 
forçades, i que garanteixi protecció davant les amenaces i la violència a les organit-
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zacions i persones que lluiten contra les desaparicions forçades i per la localització 
i recuperació de les víctimes d’aquests crims.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució de rebuig a la detenció d’estudiants marxistes 
i de sindicalistes a la Xina
250-00539/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la detenció d’estudiants marxistes i de sindicalistes a la República Popular 
de la Xina, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Re-
lacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant el mes de novembre de 2018, les autoritats de la República Popular de la 

Xina han detingut a desenes d’estudiants pertanyents a societats universitàries d’es-
tudis marxistes, i també a sindicalistes, a partir de la participació dels primers en 
l’anomenat Grup de Solidaritat amb els Treballadors de Jasic, creat en el marc del 
prolongat conflicte laboral a l’empresa de fabricació de maquinària per a soldadura 
Jasic, situada a Shenzen. Durant l’estiu de 2018, van ser detinguts una quarantena 
d’estudiants, i durant el mes de novembre, ho han estat almenys una desena més. Els 
estudiants estaven col·laborant en les tasques d’autoorganització dels treballadors i 
treballadores de l’empresa Jasic.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya resol: 
1. Mostrar el seu ferm rebuig a la campanya de detencions de desenes d’estudi-

ants pertanyents a les societats universitàries marxistes i a organitzacions sindicals, 
duta a terme per les autoritats de la República Popular Xinesa durant els darrers me-
sos, i reclamar-ne el seu immediat alliberament.

2. Reivindicar la garantia del dret de reunió i d’associació pacífica, així com del 
dret a fundar sindicats i a sindicar-se en defensa dels seus interessos.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
250-00540/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert 

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre les aglomeracions als Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) al seu pas per Sabadell, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2017 es va posar en marxa les dues noves estacions dels Ferrocarrils de 

la Generalitat de Catalunya (FGC) a Sabadell, tot i fer-ho amb diverses mancances 
estructurals (manca d’escales mecàniques de baixada, ascensors,...). Uns mesos des-
prés, es va posar en funcionament les noves estacions de la línia S2 al seu pas per 
Sabadell, estenent la connexió fins el nord de Sabadell.

Abans de la posada en marxa de les estacions, els usuaris de la línia del Vallès de 
Ferrocarrils de la Generalitat van mostrar el seu descontentament per les aglomera-
cions que es produïen en els combois en les hores puntes, sobretot des de la posada 
en marxa de les noves estacions de la resta de la comarca.

Tenint en compte que ja hi havia aglomeracions abans del funcionament de les 
noves estacions, amb la posada en marxa de les noves i el creixement important 
d’usuaris que ha patit la línia, aquestes només han incrementat.

Desenes de milers de ciutadans/es tenen els FGC com el seu mitjà de transport, i 
volem que en siguin moltes més. Per tant, cal assegurar un servei adequat al nombre 
d’usuaris que en fan ús, i preveure els possibles increments.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realitzar un estudi sobre les necessitats actuals i futures de la línia S2 dels Fer-

rocarrils de la Generalitat de Catalunya.
2. Adoptar les mesures corresponents per tal d’evitar les aglomeracions en hores 

puntes a la línia S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas, 

diputats, GP PSC-Units

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre l’oferta de la llengua de signes catalana 
i espanyola com a part del currículum de l’educació primària i 
secundària
250-00541/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 23674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada 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 oferta de 
la lengua de signos catalana y española como parte del currículum de la educación 
primaria y secundaria, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las lenguas de signos catalana y española forman parte de nuestra riqueza lin-

güística y cultural y hemos de potenciar todas las medidas posibles para difundir su 
conocimiento. Su difusión sirve para fomentar la participación social del colectivo 
de personas sordas, para promover la igualdad y para eliminar las barreras entre 
personas sordas y oyentes.

Si los compañeros de un alumno sordo conocen la lengua de signos se favorece-
rá la integración de este alumno y esto puede repercutir positivamente en su éxito 
académico.

Por otra parte, creemos que el conocimiento de las lenguas de signos catalana y 
española son un mérito añadido para maestros, profesores, veladores y monitores de 
actividades extraescolares.

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. Ofertar la lengua de signos catalana y/o española como parte del currículum 

de primaria y secundaria, especialmente en los centros con alumnos sordos.
2. Valorar como mérito el conocimiento de la lengua de signos catalana y/o espa-

ñola en los concursos de traslado del profesorado de primaria y secundaria al igual 
que el resto de lenguas modernas.

3. Valorar como mérito en la contratación de veladores y monitores de comedor 
y actividades extraescolares el conocimiento de la lengua de signos catalana y/o es-
pañola.

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre les persones sordes en la sanitat
250-00542/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 23675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, diputado, Noemí  

de la Calle Sifré, diputada, Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de  
Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Regla-
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mento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre personas sordas 
en la sanidad, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
En 2010 se aprobó la Ley 17/2010, de la Lengua de Signos Catalana, la cual 

regula e impulsa los derechos de las personas sordas para garantizar el acceso a 
los servicios públicos en condiciones de igualdad en lengua de signos catalana, tal 
como expresa en este sentido el artículo 50.6 del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña.

Esta Ley recoge, entre otras cosas, la obligación de la administración de dotarse 
de suficientes recursos para garantizar lo dispuesto en los siguientes artículos: 

– Artículo 4: El uso de la lengua de signos en los servicios de carácter público
Las personas sordas y sordociegas signantes tienen garantizado el derecho a uti-

lizar la lengua de signos catalana en el ámbito de las administraciones públicas cata-
lanas, de acuerdo con la normativa a que se refiere la disposición adicional primera.

– Artículo 8.2: la Administración de la Generalitat debe fomentar el acceso del 
personal de las administraciones públicas al aprendizaje de la lengua de signos ca-
talana para garantizar el derecho a su utilización en los servicios que presta.

– Disposición adicional primera: la garantía de uso de la lengua de signos cata-
lana que la presente Ley establece en el artículo 4 se complementa con la normativa 
sobre accesibilidad en la comunicación de las personas sordas y sordociegas, que 
regula las condiciones de uso de la lengua de signos catalana como medio de comu-
nicación, así como los medios de apoyo a la comunicación oral, y que, en todo caso, 
les garantiza el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad.

Esta Ley aún no ha sido desplegada en su totalidad y adolece de falta de recursos 
y de corrección de la desigualdad territorial.

Actualmente, una persona sorda que deba realizar una visita médica debe, en 
primer lugar, solicitar un intérprete en lengua de signos para ir al centro de salud a 
realizar la cita médica. Posteriormente, volver a solicitar un intérprete para asistirle 
el día de la cita médica. Y, en caso de no haber disponibilidad, volver a solicitar un 
intérprete para realizar el cambio de fecha de la cita médica, con lo cual se vuelve a 
iniciar el proceso, que puede llevar a un bucle infinito.

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) Desplegar la Ley 17/2010, de la Lengua de Signos Catalana, dotándola de un 

presupuesto adecuado para hacer efectivos los derechos que en ella se recogen, en 
especial asegurando una dotación suficiente de intérpretes en lengua de signos.

2) Asegurar la disponibilidad de intérpretes en centros de salud dependientes del 
Departament de Salut para los pacientes que así lo requieran.

3) Realizar las mejoras oportunas en el sistema de citas sanitarias para asegurar 
la asignación de intérprete para personas sordas en el momento de realizar la reser-
va de cita con el centro de salud.

Palacio del Parlamento, 22 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, Noemí de la Calle 

Sifré, Jorge Soler González, diputados, GP Cs
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2018, sobre les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 2017
256-00020/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 23719 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 11.12.2018

Al president del Parlament
President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindi catura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 27/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a les eleccions al 
Parlament de Catalunya de l’any 2017.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 5 de desembre de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la Institució de les Lletres Catalanes 
corresponent als exercicis del 2013 al 2017
253-00001/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23776 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 11.12.2018

Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

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 
190.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Exposició de motius
El darrer informe de fiscalització de la Institució de les Lletres Catalanes realit-

zat per la Sindicatura de comptes va ser relatiu a l’exercici de 1992.
I davant les darreres informacions aparegudes en relació a aquesta institució.
El grup sotasignant presenta la següent: 

https://www.parlament.cat/document/publicacions/290778.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/290778.pdf
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura de Comptes que elabori un 

informe de fiscalització relatiu als contractes, adjudicacions, beques i ajuts correspo-
nents als exercicis 2013 a 2017 de la Institució de les Lletres Catalanes.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC-Units

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 14.12.2018 al 24.12.2018).
Finiment del termini: 27.12.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció 
primària i comunitària
302-00034/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23935, 24035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 23935)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària i comunitària (tram. 
302-00034/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’apartat 2

2. Donar compliment a les mesures i accions per la millora a l’atenció primària 
de l’Institut Català de la Salut (ICS) pactades arrel de la vaga de metges de primà-
ria, i informar, davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya abans de 
finalitzar el primer trimestre del 2019, del grau de compliment d’aquestes mesures.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 2 bis

2bis. Garantir l’aplicació d’aquestes mateixes mesures i garanties de millora de 
la qualitat del servei a tots els centres d’Atenció Primària concertats, aportant els 
recursos necessaris via CatSalut.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’apartat 4

4. Dotar la xarxa d’atenció primària dels professionals necessaris per garantir la 
cartera de serveis i els temps de consulta mínims de 12 minuts per pacient, temps mí-
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nims de 6 minuts per a les consultes telefòniques o online i temps d’espera adequats 
a les noves necessitats socials i demogràfiques màxims de 48 h per als usuaris per a 
ser atesos pel seu equip de capçalera.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,  

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 24035)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària i 
comunitària (tram. 302-00034/12).

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

2. Donar compliment a les mesures i accions per la millora a l’atenció primària 
de l’Institut Català de la Salut (ICS) proposades el 21 de novembre de 2018, i infor-
mar, davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya abans de finalitzar el 
primer trimestre del 2019, del grau de compliment d’aquestes mesures.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i modificació

3.a. La recuperació del personal dels Equips d’Atenció Primària (EAP), que es 
van perdre l’any 2011, fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir les ne-
cessitats actuals.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Dotar els equips d’atenció primària amb les eines necessàries per tal de poder 
gestionar autònomament el seu pressupost assignat.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. Establir un mecanisme d’elecció de la direcció de l’equip d’atenció primà-
ria que sigui participada, on l’opinió de la part dels professionals sigui prioritària 
per escollir el lideratge de l’equip, incloent-hi el percentatge de dedicació a tasques 
assistencials dels directors/res, segons les dimensions de l’equip, amb una rendició 
de comptes periòdica d’acord amb indicadors assistencials i de qualitat.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

8. Impulsar, en l’àmbit universitari, campanyes de promoció de l’especialitat de 
Medicina Familiar i Comunitària, tendint a la creació de Departaments de Medicina 
Familiar i Comunitària a les universitats.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició 

9. Reduir les actuals estructures burocràtiques, simplificant els quadres de co-
mandament i potenciant l’autonomia de gestió dels professionals i els centres mit-
jançant: 

a. la dissolució de les Unitats de Gestió d’Atenció Primària (UGAP) i la recupe-
ració de les direccions dels Equips d’Atenció Primària (EAP), segons la instrucció 
03/2018.

b. la disminució de les tasques burocràtiques en els Equips d’Atenció Primària 
(EAP).

c. la dissolució de les direccions dels Serveis d’Atenció Primària (SAP).

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

10. Clarificar i publicar, abans de finalitzar el primer semestre del 2019, el con-
tingut de la cartera bàsica de serveis dels equips d’atenció primària i implementar-la 
en els territoris pilot.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

11. Definir la cartera de serveis de les xarxes d’atenció primària: salut mental 
i addiccions, rehabilitació, salut sexual i reproductiva, equips territorials de salut 
pública, dispositius d’atenció continuada i urgent i atenció integrada a la cronicitat 
complexa.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió 

12. Reforçar l’assistència entre atenció primària i especialitzada, impulsant a 
tot el territori de Catalunya l’any 2019 consultories de salut mental i nutricionista a 
l’atenció primària, prioritzant: 

a. la implantació de programes de prevenció adreçats especialment a la infància 
i els joves de prevenció en l’àmbit de la salut mental.

b. l’habilitació als metges de família a prescriure directament l’ingrés de llurs 
pacients als centres sociosanitaris.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

15. Facilitar la implementació dels diversos mecanismes de flexibilització de la 
jornada que proposin els professionals dels equips per facilitar la conciliació.
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Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

16. Impulsar l’elaboració per part de les entitats proveïdores del sector salut, 
abans d’acabar l’any 2019, de plans de millora de la qualitat de vida laboral, incloent 
mesures de conciliació professional, personal i familiar, càrregues de feina, gènere i 
treball, riscos psicosocials i violència ocupacional, elaborats de manera participada 
amb les organitzacions sindicals, i destinar-hi els recursos necessaris.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la funció pública
302-00035/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 24039, 24042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24039)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Dimas Gragera Velaz, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la funció pública (tram. 302-00035/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 6

Convocar, de manera immediata, els processos selectius per als diferents cossos 
generals i específics que el Govern es va comprometre a fer els anys 2015, 2016 i 
2017, i que en alguns casos encara ara resten pendents de ser convocats.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 7

Presentar, abans de tres mesos, un calendari de convocatòria de noves places de 
processos selectius, per grups i sectors, amb l’objectiu que, en el termini màxim de dos 
anys, la taxa de precarietat a l’administració de la Generalitat, que actualment volta 
el 40%, es redueixi a un màxim del 8% del total de la plantilla.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 8

Treballar activament per fer efectiu i garantir el dret de tots els treballadors pú-
blics de realitzar la seva feina sense pressions polítiques i en espais de treball lliures 
de simbologia política.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Dimas Gragera Velaz, diputat, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 24042)

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 funció pública 
(tram. 302-00035/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del títol anterior al punt 1

Recuperació de drets suspesos i sostrets.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1. Continuar les negociacions i avançar posicions per arribar a un acord, en el 
marc de diàleg i concertació de la Mesa General de Negociació dels Empleats Pú-
blics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC) per retornar les 
pagues extraordinàries 2013 i 2014.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Exigir al Govern de l’Estat que adopti les mesures pertinents per flexibilitzar 
o eliminar la normativa que impedeix el restabliment de les retribucions minorades 
en quanties no previstes a les normes bàsiques de l’Estat, per tal que el govern pugui 
fer efectiu, tal i com s’ha compromès, el pagament de les pagues extraordinàries de 
2013 i 2014 als seus treballadors.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió parcial del punt 3

3. Prioritzar i calendaritzar el retorn de les pagues extraordinàries dels treballa-
dors públics dels anys 2013 i 2014, de tal manera que la paga del 2013 s’hagi reem-
borsat completament al llarg del 2019 i la paga del 2014 al llarg del 2020.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió parcial del punt 4

4. Establir un calendari de retorn de la resta de drets suspesos i sostrets que en-
cara resten pendents de retornar.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió parcial del punt 5.b

b) Garantir un accés just i adequat dels ambientòlegs/ambientòlogues a l’Admi-
nistració de la generalitat, reconeixent el caràcter específic d’aquests professionals 
del medi ambient. Mentre aquest accés no estigui garantit, les places actualment 
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ocupades per llicenciats i graduats en ciències ambientals romandran excloses de 
qualsevol procés de concurs del Cos General que es convoqui.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior 
de la Generalitat
302-00036/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23720, 24040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 23720)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat (tram. 
302-00036/12).

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

1. Desenvolupar l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya sense partidis-
mes, sense menyscapte de les institucions espanyoles i d’acord amb els principis rec-
tors enunciats en la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Destinar els recursos de l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya, exclu-
sivament, a l’assoliment de les finalitats de l’acció exterior i de les relacions amb la 
Unió Europea recollides en l’article 4 de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció 
exterior i de relacions amb la Unió Europea, i no a la promoció d’una agenda po-
lítica partidista.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Exercir les seves facultats en el marc del Diplocat per tal que aquest actor con-
tribueixi a una acció exterior catalana sense partidismes i conforme als principis 
rectors de l’acció exterior enunciats en la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció 
exterior i de relacions amb la Unió Europea.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Dimensionar el desplegament de les delegacions del Govern a l’Exterior en co-
herència amb l’assoliment de les finalitats de l’acció exterior i de les relacions amb 
la Unió Europea recollides en l’article 4 de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’ac-
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ció exterior i de relacions amb la Unió Europea, i no a la promoció d’una agenda 
política partidista, així com garantir que la seva actuació sigui conforme als prin-
cipis rectors enunciats en la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24040)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat (tram. 302-00036/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 1

1. Rectificar l’errònia acció exterior duta a terme en els darrers anys basada en el 
desprestigi de les nostres institucions i en el trencament amb els valors fundacionals 
de la Unió Europea el que ens ha dut a deixar d’ésser una regió referent en l’àmbit 
europeu. En concret, a no autoritzar l’ús dels recursos de tots els catalans destinats 
a acció exterior de la Generalitat per a promocionar el separatisme i la propagan-
da contra Espanya i a exercir les seves competències en matèria d’acció exterior, 
de conformitat amb els principis d’unitat d’acció a l’exterior, lleialtat institucional i 
defensa dels interessos i valors d’Espanya a l’exterior, donant així íntegre i absolut 
compliment a la normativa d’acció exterior i els pronunciaments del Tribunal Cons-
titucional.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 4

4. Derogar els decrets aprovats des del passat mes de juny que han permès la re-
obertura de les delegacions del Govern a l’exterior, i aturar el procés de creació de 
noves delegacions i, de manera general, a dissoldre totes les estructures dissenyades 
i emprades per la difusió de la propaganda separatista i d’acció exterior contrària 
als interessos d’Espanya.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 5

Millorar la transparència en la gestió dels recursos públics destinats a l’acció 
exterior, i en aquest sentit, insta el Govern a presentar, en el termini de tres mesos, 
un informe que detalli el cost total i real de cadascuna de les delegacions obertes 
a l’exterior, incloent les activitats desenvolupades per aquestes delegacions. A més, 
es sol·licita que en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta resolució el 
Govern de la Generalitat publiqui l’agenda dels delegats i altres membres de les 
delegacions del Govern a l’exterior de manera que consti: data de la reunió, truca-
da de telèfon, correu electrònic o missatgeria exprés, persones contactades, objec-
tiu de les mateixes i si hagués despesa pública, constància, tal com exigeix la Llei 



BOPC 223
13 de desembre de 2018

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 56

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, Lorena Roldán 

Suárez, diputades, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra 
les violències masclistes
302-00037/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23721, 23949, 24041, 24045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 23721)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada 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 subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les violències masclistes (tram. 
302-00037/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Prioritzar la despesa dels 12,8 milions d’euros que Catalunya ha rebut per al 
desplegament de les mesures del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere que 
són competència de la Generalitat, per a la implementació de les Unitats de Valora-
ció Forense Integral que han d’estar acabades, segons el pacte, al setembre de 2019.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 23949)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 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 la lluita contra les violències masclistes 
(tram. 302-00037/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del punt 4

4. Aprovar abans de tres mesos el Pla contra les Violències Masclistes 2019-2022 
amb garantia de participació d’entitats i moviments socials expertes en la lluita con-
tra les Violències Masclistes, i dotar-lo d’un escenari pressupostari suficient que ga-
ranteixi tots els recursos econòmics i humans necessaris per tal d’implementar totes 
les mesures previstes a l’esmentat pla.
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Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió del punt 7

7. Garantir l’atenció i l’acompanyament i la intervenció terapèutica a tots i totes 
les i els menors víctimes de violència masclista en els serveis de la xarxa d’atenció 
i recuperació de violència.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Andrea Levy Soler, diputada, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24041)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, 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 
interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les violències masclistes (tram. 302-
00037/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra f al punt 6

f) Elaborar plans específics d’inserció laboral per a víctimes de violència mas-
clista, que incloguin itineraris personalitzats en orientació, formació i requalificació 
professional.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7, que quedaria redactat de la següent manera

7. Garantir l’atenció i l’acompanyament i la intervenció terapèutica a tots i totes 
les i els menors víctimes de violència masclista, així com també a les conegudes com 
«víctimes invisibles» d’aquestes violències, en els serveis de la xarxa d’atenció i re-
cuperació de les violències masclistes.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 10, que quedaria redactat de la següent manera

10. Instar al Síndic de Greuges per incorporar a assegurar la formació especialit-
zada i designar, en el 2019, un membre de la seva plantilla actual per a una adjunta 
a la Sindicatura de Greuges per recollir i donar la resposta adequada i especialitzada 
a les vulneracions als drets de les dones.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 24045)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les 
violències masclistes (tram. 302-00037/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya - GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Crear abans del 30 de gener un grup de treball amb la participació de Depar-
taments, representants dels ens locals i les entitats especialistes, en el marc de la 
Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista 
i del Pacte Nacional contra la violència masclista, per determinar conjuntament el 
recursos necessaris per desplegar la llei amb garanties.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya - GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Crear abans de tres mesos un grup de treball interinstitucional i amb les enti-
tats especialitzades sobre violència institucional contra les dones, en el marc de la 
Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista 
i del Pacte Nacional contra la violència masclista, per tal de fer un diagnòstic, una 
proposta de línies d’actuació, així com a reformar la Llei 5/2008, del Dret de les 
dones a eradicar les violències masclistes, per incorporar la violència institucional 
com a violència masclista.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya - GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Aprovar durant el primer trimestre del 2019 el II Programa d’Intervenció Inte-
gral contra la Violència Masclista 2019-2022 amb garantia de participació d’entitats 
i moviments socials expertes en la lluita contra les Violències Masclistes, i dotar-lo 
d’un escenari pressupostari suficient que garanteixi tots els recursos econòmics i hu-
mans necessaris per tal d’implementar totes les mesures previstes a l’esmentat pla.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya - GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Incorporar al II Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclis-
ta 2019-2022 mesures específiques per als col·lectius més vulnerables amb indepen-
dència de la seva situació administrativa.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya - GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Visibilitzar i prioritzar les violències masclistes en els pressupostos del 2019, 
tenint en compte com a mínim els següents aspectes, 

a. Incorporar als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya un programa pres-
supostari específic d’abordatge de la violència masclista, que integri totes les des-
peses previstes i executades per part de tots els departaments competents en aquest 
àmbit, i permeti realitzar el seu seguiment.

b. Incrementar la dotació pressupostària de l’Institut Català de la Dona en 4 M€ 
al pressupost del 2019 per a assolir, com a mínim, l’executat l’any 2008.

c. Destinar als pressupostos de 2019 els recursos necessaris per incrementar els 
per posar en marxa 8 nous Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) en violències 
masclistes al llarg de l’any vinent, passant dels 8 actuals a 16, per tal de garantir 
l’equilibri territorial i l’assistència especialitzada.

d. Augmentar en un 35% respecte el pressupost actual Incrementar la dotació 
pressupostària dels Serveis d’Informació i Atenció a les dones (SIAD), així com fer 
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efectiva la reglamentació de llurs serveis, augmentant les figures professionals que 
en formen part per tal de donar una atenció adequada a totes les dones.

e. Destinar els recursos necessaris per augmentar la bossa d’allotjaments i pisos 
d’acollida per dones víctimes de violència masclista, amb els seus fills i filles, fins 
eliminar les llistes d’espera que existeixen actualment i que posen aquestes dones 
en una situació d’indefensió i vulnerabilitat davant l’agressor, mantenint la prioritat 
d’aquests casos en els adjudicacions d’habitatge social mitjançant les meses d’emer-
gència.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya - GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Elaborar continguts formatius adequats per a la prevenció, la investigació, 
l’atenció i l’assistència en matèria de violències sexuals adreçada a totes les policies 
locals de Catalunya, i també jornades de sensibilització, i elaborar material audio-
visual i de suport adequat per al Cos de Mossos d’Esquadra, perquè en disposi per 
a la formació adreçada a joves en aquesta matèria. Valorar l’adopció de mesures 
adequades per augmentar l’eficàcia de totes les administracions implicades i també 
dels cossos policials per a millorar la prevenció de la vio lència masclista i l’atenció 
a les víctimes.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya - GP Republicà
De modificació del punt 11

11. Treballar per tal de buscar vies de solució a la situació generada per la vaga 
feminista del 8M del 2018, especialment a les set dones de Sant Cugat que han es-
tat denunciades per FGC i per les quals es demana 3 anys de presó i una multa de 
26.000 €.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets civils i 
polítics dels membres de la sindicatura electoral del referèndum de 
l’1 d’octubre de 2017
302-00038/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23960, 24036 i 2422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.11.2018 i 

Presidència del Parlament, 12.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 23960)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets civils i polítics dels 
membres de la sindicatura electoral del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 (tram. 
302-00038/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió a l’apartat 1

Primer. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport als membres de la Sindi-
catura Electoral de Catalunya, Jordi Matas, Tània Verge, Marc Marsal, Josep Pagès 
i Marta Alsina nomenats per aquest Parlament a l’empara de la Llei 19/2017 sobre 
el referèndum d’autodeterminació de Catalunya el setembre de 2017, davant les acu-
sacions de desobediència i usurpació de funcions pels quals la Fiscalia els sol·licita 
una pena de 2 anys i 9 mesos de presó.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada,  

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 24036 I 2422)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els 
drets civils i polítics dels membres de la sindicatura electoral del referèndum de l’1 
d’octubre de 2017 (tram. 302-00038/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou apartat

Tercer. El Parlament constata la injustícia d’aquestes actuacions penals i insta 
el Govern a adreçar-se al fiscal superior de Catalunya, d’acord amb l’article 11.1 
de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula l’Estatut orgànic del 
Ministeri Fiscal, interessant que el Ministeri Fiscal promogui davant els tribunals 
corresponents la retirada de totes les acusacions contra persones relacionades amb 
el referèndum de l’1 d’octubre, amb vista a la defensa de l’interès públic.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00039/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 23961)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (tram. 302-00039/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió de tot el text de la moció i addició d’un nou text

El Parlament de Catalunya es compromet a iniciar la despartidització de TV3 i 
Catalunya Ràdio i de l’òrgan de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA), així com del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), aca-
bant amb la pràctica de l’elecció via repartiment de cadires entre partits.

En aquest sentit, es compromet a modificar amb urgència la llei de la CCMA i la 
del CAC, amb l’objectiu de: 

– revisar els criteris mínims de professionalitat i experiència necessaris per a 
ocupar aquestes responsabilitats.

– introduir un procediment de concurs públic per a la tria de les candidates i els 
candidats a ocupar aquests càrrecs.

– I garantir que la seva designació final es faci a través d’unes majories parla-
mentàries àmpliament reforçades.

Així mateix, el Parlament es compromet a realitzar la propera renovació dels òr-
gans de Govern del CAC i de la CCMA, així com de les direccions de TV3 i Catalu-
nya Ràdio a partir de l’aplicació d’aquests criteris.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías; portaveu adjunta,  

GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de 
cuidar els professionals de la salut
302-00040/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 24043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 24043)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de cui-
dar els professionals de la salut (tram. 302-00040/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

8. Revertir les retallades econòmiques i laborals, tornant a pagar el 100% de les 
Direccions per Objectius (DPO), conforme als acords adoptats amb els professio-
nals del sector, i negociant, amb els sindicats majoritaris en el marc de la Mesa de 
negociació que correspongui, el retorn dels dies de lleure, els de formació, les pa-
gues extra i totes aquelles mesures acordades i que havien estat suprimides durant 
els darrers anys.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

9. Reforçar les direccions dels equips d’Atenció Primària amb l’elecció partici-
pada de les direccions d’EAP, on l’opinió de la part dels professionals és prioritària 
per escollir el lideratge de l’equip, incloent-hi el percentatge de dedicació a tasques 
assistencials dels directors/res, segons les dimensions de l’equip, amb una rendició 
de comptes periòdica d’acord amb indicadors assistencials i de qualitat.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

10. Presentar un Pla Integral que respongui a tots els canvis acordats abans de 
tres mesos al Parlament de Catalunya i amb un debat obert als grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant 
corresponent al 2018
360-00009/12

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018.

Informe del Síndic de Greuges titulat «La Sindicatura Municipal com 
a Ombudsman independent. La situació a Catalunya»
360-00010/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 23691).
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018

Al president del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’informe La Sindictura Municipal com a Ombudsman in-

dependent. La situació a Catalunya, el qual analitza la posició de les sindicatures 
locals de Catalunya, centrat essencialment en els marcs i els elements de la seva re-
lació amb els municipis corresponents, i en l’anàlisi de les normes reguladores de les 
diverses institucions, a partir dels principis d’independència i objectivitat, essencials 
en la definició d’aquestes institucions.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/290777.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/290777.pdf
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Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe.
Cordialment,

Barcelona, 4 de desembre de 2018
Rafael Ribó, síndic

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2018, sobre el 
Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l’Aigua, corresponent a 
l’exercici del 2016
258-00012/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 23718 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 11.12.2018

Al president del Parlament
President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindi catura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 24/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Consorci de la 
Costa Brava - Entitat Local de l’Aigua, exercici 2016.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 5 de desembre de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 14.12.2018 al 21.01.2019).
Finiment del termini: 22.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/290779.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/290779.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública
410-00014/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 23539 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.12.2018

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 48.4 del Reglament del Par-
lament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alta: David Cid Colomer
Baixa: Jéssica Albiach Satorres

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 18/XII, per la qual s’aprova el 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2014
290-00011/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 2/XII, sobre la conciliació dels 
diferents vessants de la vida de les famílies amb infants d’entre zero 
i tres anys
390-00002/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 23768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
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Sol·licito:
L’ampliació en 10 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Moció 2/XII, sobre la conciliació dels diferents vessants de la vida de 
les famílies amb infants d’entre zero i tres anys, amb número de tramitació 390-
00002/12, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Ensenya-
ment.

Barcelona, 5 de desembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Ensenyament (reg. 23768).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.01.2019 al 04.02.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
05.02.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Control del compliment de la Moció 3/XII, sobre el consens polític i 
social al voltant dels grans temes de país
390-00003/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 23634 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, en compliment de la Moció 3/XII, sobre el consens polític i social al voltant 
dels grans temes de país (tram. 390-00003/12), us informo del següent:

A part de la trobada entre el president Quim Torra i el president Pedro Sánchez 
el passat 9 de juliol i les posteriors trobades dels diferents membres del Govern amb 
els respectius ministres, us annexo els documents facilitats per l’Oficina del Presi-
dent i per la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, del 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, de les ac-
tuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 4 de desembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex 1
En compliment del punt a) de l’esmentada Moció i també en compliment de la 

Resolució 92/XII sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la con-
vivència, us fem avinent el següent:

El passat 30 d’octubre el Molt Honorable President, Quim Torra, va adreçar-se 
per escrit als presidents dels grups i subgrups parlamentaris on els convocava a una 
reunió al Palau de la Generalitat per a facilitar acords sobre els grans temes de país.
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La reunió a la qual van assistir els grups parlamentaris de Junts per Catalunya, 
Grup Republicà, Socialistes - Units per Avançar i Catalunya En Comú Podem, va 
tenir lloc el 16 de novembre.

Josep Rius i Alcaraz, director

Annex 2
El Ple del Parlament, en la sessió del passat 5 de juliol de 2018, va aprovar la 

Moció 3/XII del Parlament de Catalunya, sobre el consens polític i social al voltant 
dels grans temes de país.

L’apartat b) de la Moció insta el Govern a:
«b) Obrir una etapa de diàleg amb el Govern d’Espanya per a assolir pactes i 

acords que donin sortida a les necessitats polítiques, econòmiques i socials de la 
població de Catalunya»

Donant compliment a allò disposat en la Moció i també a allò establert a l’Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya, el Govern de la Generalitat ha treballat per reactivar 
les Comissions paritàries constituïdes amb l’Estat.

En concret, el passat dia 1 d’agost es va reunir la Comissió Bilateral Generali-
tat - Estat que és l’òrgan permanent de cooperació entre el Govern de la Generalitat 
i el Govern de l’Estat i va acordar, entre altres punts, procedir a reactivar la totali-
tat dels òrgans paritaris, així com les diverses subcomissions que deriven d’aquests 
òrgans paritaris.

En compliment d’aquest acord en data 25 de setembre es va reunir la Comissió 
Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals i en data 15 d’octubre es va reunir la Comissió Bi-
lateral d’Infraestructures. Manca encara que es reuneixi la Comissió Mixta de Trans-
ferències. De fet, aquesta és l’única Comissió pendent del nomenament dels membres 
de la representació Estatal.

Tot i que l’obertura d’aquesta nova etapa de diàleg ha fet possible alguns pactes 
concrets singularment en l’àmbit econòmic o altres, com l’acord signat entre la mi-
nistra Meritxell Batet i el conseller Ernest Maragall, en data 30 d’octubre de 2018, 
per tal de retirar parcialment els recursos d’inconstitucionalitat interposats per l’Es-
tat contra les lleis d’emergència en l’habitatge, val a dir que encara hi ha molt camí 
per recórrer per tal que les relacions bilaterals donin sortida a les necessitats políti-
ques, econòmiques i socials de la població de Catalunya tal com demanava la moció.

Aleix Villatoro Oliver, director general de Relacions Institucionals i amb el 
Parlament

Control del compliment de la Moció 12/XII, sobre les polítiques de 
suport a l’empresa
390-00012/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 23349 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment al punt d) de la Moció 12/XII, sobre les políti-
ques de suport a l’empresa (tram. 390-00012/12), us informo del següent: 

A principis d’octubre del 2017, el Departament d’Empresa i Coneixement va 
crear un grup de treball i seguiment, format pels alts càrrecs del Departament, amb 
l’objectiu de fer un seguiment específic de la situació, proporcionar seguretat i tran-



BOPC 223
13 de desembre de 2018

4.50.02. Compliment de mocions 67 

quil·litat a totes les empreses que operaven i operen actualment a Catalunya, infor-
mar als agents socioeconòmics i donar resposta immediata a qualsevol contingència 
que les empreses poguessin presentar. Cada sis hores es posava el «termòmetre» per 
conèixer i avaluar la situació.

En el context d’aquest grup es van dur a terme reunions d’alt nivell amb multina-
cionals establertes a Catalunya per resoldre les seves inquietuds. Totes les empreses 
tenien accés al màxim representant de la conselleria.

De forma que l’informe sol·licitat en el punt d.1r), com a tal no existeix, de mane-
ra que no es pot lliurar. I tal i com s’ha explicat de forma clara i entenedora, és que 
es va crear un grup de treball i seguiment, format pels alts càrrecs del departament, 
amb l’objectiu de fer un seguiment específic de la situació, proporcionar seguretat 
i tranquil·litat a totes les empreses que operaven i operen actualment a Catalunya, 
informar als agents socioeconòmics i donar resposta immediata a qualsevol contin-
gència que les empreses poguessin presentar.

D’altra banda, us envio adjunta una còpia de l’informe «Efectes del trasllat de 
seus socials en l’economia productiva de Catalunya», i us informo que es pot con-
sultar a l’enllaç següent: 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/308005/consellera-chacon-dema-
nem-al-govern-espanyol-derogacio-del-decret-que-facilita-trasllat-socials

Les dades i informació per a realitzar aquest informe de trasllat de seus socials 
es van extreure de fonts oficials.

– Fent referència al període Octubre-Juliol.
– La font és el Boletin Oficial del Registro Mercantil (BORME), que és l’organis-

me oficial del Ministeri de Presidència responsable dels actes jurídics empresarials, 
entre ells el trasllat de seus socials d’una empresa entre CCAA. Aquest organisme 
oficial fa públic el canvi de domicili de seu social a la CCAA de destí, és a dir, quant 
tot el procediment ja s’ha completat.

• El BORME és el document públic i oficial on es pot identificar el nom de les 
empreses i el domicili d’origen i destí.

Les dades recollides a l’informe provenen d’INFORMA, empresa subcontracta-
da que recull les dades del BORME.

– Diversos mitjans de comunicació han publicat la dada d’empreses que han traslla-
dat la seu de Catalunya en base al Col·legi de Registradors Mercantils (NO el BORME). 
El nombre d’empreses varia en funció dels mitjans: alguns publiquen 4.000 empreses, 
altres 4.200, altres 4.500 i fins i tot 5.000.

– El Col·legi de Registradors Mercantils no publica les dades concretes de les 
empreses i tan sols ho fa de forma agregada. Per això, per elaborar l’informe, la 
Generalitat s’ha basat en les dades del BORME, que a banda de ser les públiques 
i oficials, permeten analitzar les empreses que han dut a terme els trasllats de seus 
socials i determinar-ne les seves característiques (sectors, mida...), que era l’objecte 
de l’estudi presentat.

Barcelona, 28 de novembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 23/XII, sobre política fiscal
390-00023/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/308005/consellera-chacon-demanem-al-govern-espanyol-derogacio-del-decret-que-facilita-trasllat-socials
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/308005/consellera-chacon-demanem-al-govern-espanyol-derogacio-del-decret-que-facilita-trasllat-socials
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Control del compliment de la Moció 24/XII, sobre desprotecció social
390-00024/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018

Control del compliment de la Moció 25/XII, sobre les condicions 
laborals dels treballadors del sector turístic i la creació d’un 
segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la 
restauració
390-00025/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018

Control del compliment de la Moció 26/XII, sobre les conseqüències 
de les normes imposades pels mercats financers respecte a les 
polítiques públiques
390-00026/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018

Control del compliment de la Moció 27/XII, sobre el Pacte nacional 
per a la societat digital
390-00027/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018

Control del compliment de la Moció 28/XII, sobre mesures de 
protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl
390-00028/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018
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Control del compliment de la Moció 29/XII, sobre la venda d’armes
390-00029/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.12.2018

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè informi sobre les intencions d’encetar un procés violent 
emmirallat en la via eslovena
361-00005/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC (reg. 23941).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre el suport a les accions dels comitès de 
defensa de la República, les apel·lacions a conflictes bèl·lics i el 
sotmetiment del Cos de Mossos d’Esquadra a les ordres polítiques
361-00006/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 23983).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018.

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè informi sobre un eventual intent de secessió seguint la via 
eslovena i sobre el seu suport a accions de boicot
361-00007/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24030).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018.
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la informació que ha pogut donar a la 
consellera de Cultura per una investigació judicial
354-00067/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units (reg. 
22959).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 10.12.2018.

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

Sol·licitud de compareixença de la Secretària d’Infància, Adolescència 
i Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre les línies d’actuació de la secretaria
356-00249/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Bertran Román, juntament amb sis altres diputats del Comissió 
de Polítiques de Joventut (reg. 22429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 05.12.2018.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre el funcionament de la 
Divisió d’Afers Interns i l’adequació a dret de les seves actuacions
356-00252/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg. 
22705).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.12.2018.

Sol·licitud de compareixença del responsable de la Divisió d’Afers 
Interns dels Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre el funcionament d’aquesta divisió i l’adequació a dret 
de les seves actuacions
356-00253/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg. 
22706).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.12.2018.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb 
la consellera de la Presidència sobre els objectius i les actuacions 
del Departament de la Presidència amb relació a les polítiques per a 
l’equitat de gènere i la lluita contra la violència masclista
355-00045/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: consellera, del Departament de la Presidència (reg. 
23740).
Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 10.12.2018.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe de política lingüística corresponent al 2017
334-00044/12

PRESENTACIÓ: CONSELLERA, DEL DEPARTAMENT DE CULTURA

Reg. 23437 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.12.2018

Al president del Parlament
Benvolgut senyor,
D’acord amb l’article 39.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüísti-

ca, em plau fer-vos arribar l’Informe de Política Lingüística 2017, elaborat per la di-
recció general de Política Lingüística, que conté les dades que permeten conèixer la 
situació de la llengua catalana i de l’occità aranès en diversos àmbits de la societat.

Molt cordialment,

Barcelona, 29 de novembre de 2018
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/290662.pdf
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 5084/2017, interposat pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de vulneració de drets fonamentals per l’acord de la 
Mesa del Parlament del 19 de setembre de 2017, amb referència a la 
modificació de l’acord del 18 de juliol de 2017 relatiu al calendari de 
sessions ordinàries del Ple
383-00007/12

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Pleno del Tribunal Constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña suscrito, en representación y defensa de la 

Cámara y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del día 19 de octubre de 2018, 
según tiene acreditado ante este Tribunal mediante escrito de fecha 26 de octubre 
de 2018, como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que en fecha 16 de octubre de 2018, el Parlamento de Cataluña recibió el re-

querimiento del Pleno del Tribunal Constitucional por el que se comunica la admi-
sión a trámite de la demanda de amparo avocado núm. 5084-2017, promovida por 
la representación procesal del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento  
de Cataluña, en relación al Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 19 de 
septiembre de 2017, mediante el que se decidió modificar el Acuerdo previamente 
adoptado en fecha 18 de julio de 2017 relativo al calendario de sesiones ordinarias 
del Pleno, en el sentido de trasladar la celebración de la sesión inicialmente prevista 
para los días 20 y 21 de septiembre de 2017, a los días 20 y 21 de diciembre de 2017 
(BOPC 520, de 21 de septiembre de 2017) y que impidió sustanciar en la fecha previs-
ta (sesión plenaria de los días 20 y 21 de septiembre de 2017) la iniciativa presentada 
por los recurrentes, admitida a trámite el 12 de septiembre de 2017, con la finalidad 
de incluirla en el orden del día del Pleno a celebrar los días 20 y 21 de septiembre, 
y se le requiere para que en el plazo de diez días pueda comparecer en el recurso de 
amparo y para que emplace al resto de los Grupos Parlamentarios dando traslado 
de la demanda de amparo para que éstos puedan comparecer en el presente proceso 
constitucional.

2. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 19 de octubre de 2018, adoptó el Acuer-
do de personarse en el procedimiento de Recurso de amparo avocado núm. 5084-
2017, promovido por la representación procesal del Grupo Parlamentario Ciutadans 
en el Parlamento de Cataluña, en relación al Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
de Cataluña de 19 de septiembre de 2017, mediante el que se decidió modificar el 
Acuerdo previamente adoptado en fecha 18 de julio de 2017 relativo al calendario 
de sesiones ordinarias del Pleno, en el sentido de trasladar la celebración de la se-
sión inicialmente prevista para los días 20 y 21 de septiembre de 2017, a los días 20 
y 21 de diciembre de 2017 (BOPC 520, de 21 de septiembre de 2017) y que impidió 
sustanciar en la fecha prevista (sesión plenaria de los días 20 y 21 de septiembre de 
2017) la iniciativa presentada por los recurrentes, admitida a trámite el 12 de sep-
tiembre de 2017, con la finalidad de incluirla en el orden del día del Pleno a celebrar 
los días 20 y 21 de septiembre, y remitir la documentación solicitada.

3. Que en fecha 26 de octubre de 2018, el Parlamento de Cataluña a través de su 
representación procesal, evacuando el trámite conferido y conforme a lo solicitado, 
ha aportado certificación de las actuaciones parlamentarias solicitadas.

4. Que, mediante comunicación de 12 de noviembre de 2018, el Pleno del Tribu-
nal Constitucional ha tenido por personado al Parlamento de Cataluña en el recurso 
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de referencia y por recibida la documentación aportada, concediéndole un plazo de 
veinte días para presentar alegaciones.

5. Que, evacuando el trámite conferido esta representación pasa a formular las 
siguientes

Alegaciones

Primera. Objeto del recurso: las alegaciones de la parte recurrente
El recurso de amparo se dirige, específicamente, tal y como consta en la página 1  

del escrito de la actora ante este Tribunal, contra «una serie de vías de hecho de la 
presidenta del Parlamento de Cataluña, pretendidamente amparadas en una serie 
de acuerdos de la Junta de Portavoces y de la Mesa del Parlamento, consistentes en 
no convocar las sesiones ordinarias del Parlamento de Cataluña previamente ca-
lendarizadas para los días 20 y 21 de septiembre de 2017, 4 y 5 de octubre de 2017 
y 18 y 19 de octubre de 2017 y en no incluir los correspondientes y preceptivos pun-
tos en el orden del día de la sesión plenaria ordinaria no calendarizada del pasado 
10 de octubre de 2017, cuyo efecto acumulativo ha sido la imposibilidad efectiva de 
ejercer facultades parlamentarias de control e impulso de la acción del Govern de la 
Generalitat durante y, en consecuencia, ha implicado y continua implicando la vul-
neración del efectivo ejercicio del derecho de representación en asuntos públicos en 
condiciones de igualdad (art. 23 CE) de los diputados recurrentes y el grupo parla-
mentario en el que están integrados».

De la misma forma, la actora identifica, en el apartado de su escrito titulado: 
Fundamentos de Derecho, (Preliminar. Requisitos procesales, pág. 5), como objeto 
de su recurso: «las omisiones o vías de hecho de la presidenta del Parlamento de 
Cataluña referenciados en el encabezamiento y los hechos de este recurso, siendo 
recurribles en amparo conforme lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Ley orgá-
nica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional».

La recurrente enumera, en los primeros diez apartados de su escrito, una serie 
de hechos que, en su opinión, tienen transcendencia para la fundamentación jurídi-
ca del recurso.

En primer lugar, la actora se refiere al hecho de que la Mesa del Parlamento de 
Cataluña adoptó una decisión, en fecha 19 de septiembre de 2017, por la que se mo-
dificó el calendario de sesiones ordinarias del Pleno inicialmente adoptado el 18 de 
julio de 2017, en el sentido de trasladar la celebración de la sesión inicialmente pre-
vista para los días 20 y 21 de septiembre a los días 20 y 21 de diciembre de 2017. En 
este sentido, la recurrente alega un perjuicio en tanto en cuanto ya había presenta-
do una iniciativa parlamentaria para que fuese sustanciada en la sesión plenaria de 
los días 20 y 21 de septiembre y cuyo contenido específico, en opinión de la actora, 
estaba ligado a su sustanciación en dicha fecha (Moción subsiguiente a la Interpela-
ción al gobierno sobre las competencias atribuidas por el Decreto 108/2017 al De-
partamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda).

En segundo lugar, en opinión de la recurrente, la Presidenta del Parlamento, al 
amparo del mencionado Acuerdo de la Mesa así como en los «acuerdos negativos» 
–tal como la actora denomina a estas decisiones– de la Junta de Portavoces, omitió 
la debida convocatoria de las sesiones plenarias ordinarias previstas, sin justifica-
ción objetiva y suficiente alguna, para los días 20 y 21 de septiembre, 4 y 5 de oc-
tubre y 18 y 19 de octubre. Todo ello, según la actora, condujo a la imposibilidad 
efectiva de presentación y sustanciación de iniciativas parlamentarias de control e 
impulso de la acción de gobierno.

En tercer lugar, la actora alega que la Presidenta decidió convocar, ante la peti-
ción de comparecencia del Presidente de la Generalidad, una sesión plenaria ordi-
naria el día 10 de octubre de 2017, a pesar de su falta de previsión en el calendario 
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de sesiones plenarias ordinarias, y sin que los grupos parlamentarios pudiesen pre-
sentar iniciativas parlamentarias de control e impulso de la acción del Gobierno.

A partir de dicha descripción fáctica, la recurrente fundamenta jurídicamente el 
recurso de amparo en dos apartados de su escrito. En el primero de ellos, la recu-
rrente se refiere a la especial transcendencia constitucional de los problemas jurídi-
cos que plantea el recurso y, en el segundo apartado, la actora trata de fundamentar 
la posible vulneración del derecho fundamental a la participación política en condi-
ciones de igualdad.

Así, en el primer apartado, la recurrente intenta fundamentar la especial trans-
cendencia constitucional del recurso atendiendo a la presunta conculcación de dere-
chos fundamentales de los diputados, por lo que se refiere a las facultades inherentes 
al «ius in officium» y vinculadas a la función de impulso y control de la acción de 
gobierno. Asimismo, se plantea que el caso objeto de recurso supone un grave per-
juicio para el interés general en tanto en cuanto se trataría de una cuestión jurídica 
de relevante y general repercusión, de manera que transciende el perjuicio subjetivo 
causado a los recurrentes.

En el segundo apartado de la fundamentación jurídica de su escrito, relativo a la 
eventual vulneración del derecho fundamental a la participación política en condicio-
nes de igualdad, la recurrente, alega que «una interpretación sistemática, razonable y 
ajustada al criterio de mayor efectividad del derecho fundamental de representación 
política del reglamento del Parlamento de Cataluña requeriría en todo caso por par-
te de la Presidenta del Parlamento la necesaria inclusión en el orden del día de las 
sesiones plenarias de aquellas iniciativas parlamentarias de control e impulso de la 
política del Govern de la Generalitat que dicho Reglamento otorga a los grupos par-
lamentarios y ordena necesaria y preceptiva su sustanciación en el Pleno».

De lo contrario, argumenta la actora, «la Presidenta del Parlamento, omitiendo 
intencionadamente la obligatoriedad de incluir dichas iniciativas parlamentarias 
en las sesiones del Pleno o sencillamente decidiendo no convocar dichas sesiones, 
acaba convirtiéndose en una mera mandataria de los deseos de la mayoría parla-
mentaria expresados en la Junta de Portavoces».

La actora se refiere a la «idéntica tacha» que cabe realizar sobre el acuerdo de 
la Mesa, del día 19 de septiembre de 2007, «en virtud el cual se dejó sin efecto la 
prevista y preceptiva convocatoria de la sesión ordinaria del pleno prevista para 
los días 20 y 21 de septiembre de 2017, cuando algunos grupos, como es el caso del 
que integran los diputados recurrentes, ya habían presentado iniciativas parlamen-
tarias, admitidas por la propia Mesa del Parlament para ser sustanciadas en dicha 
sesión».

Asimismo, y a modo de resumen, reiterando los argumentos ya señalados, la 
recurrente argumenta que «la no convocatoria de sesiones ordinarias del Pleno del 
Parlament de Cataluña por parte de su Presidenta o la no inclusión indebidamente 
de los puntos del orden del día necesarios para la sustanciación de las iniciativas 
parlamentarias de control e impulso de la acción de Govern por parte de los dife-
rentes grupos parlamentarios, sin motivos objetivos, suficientemente fundamentados 
y que respondan al interés del conjunto de los grupos parlamentarios y no a la mera 
voluntad de los grupos de la mayoría parlamentaria, han imposibilitado y están 
imposibilitando el efectivo ejercicio de facultades parlamentarias instrumentales a 
través de las cuales los diputados recurrentes y el grupo parlamentario en el que se 
integran pueden y deben realizar una de las finalidades que el Estatuto de Autono-
mía de Cataluña les encomienda: el control y el impulso de la acción política del 
Govern de la Generalitat».

Por todo ello, se suplica que el Tribunal declare la vulneración del artículo 23 CE;  
declare la nulidad todos los acuerdos de los órganos del Parlamento y las vías de 
hecho equivalentes a acuerdos negativos afectados por las infracciones denunciadas 
y, finalmente, requiera a los efectos de evitar nuevas vulneraciones a los órganos del 
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Parlamento, incluida la Presidenta, para que se abstengan de realzar actuaciones, in-
terpretaciones o vías de hecho contrarias a la jurisprudencia constitucional.

Segunda. Las decisiones parlamentarias de la presidenta se adoptaron 
en observancia de los requisitos y procedimientos reglamentarios

1. La convocatoria de un Pleno es un acto parlamentario que precisa de la concu-
rrencia de una serie de requisitos formales y materiales

Como se ha señalado, la actora argumenta, por un lado, que la no convocatoria 
de sesiones ordinarias del Pleno por parte de la Presidenta y, por otro, que la no 
inclusión de los puntos del orden del día de unas iniciativas parlamentarias habían 
imposibilitado el ejercicio de la función parlamentaria de control e impulso de la 
acción de política y de gobierno.

Por lo que respecta a la primera cuestión planteada, esto es, la no convocatoria de 
las sesiones plenarias de los días 20 y 21 de septiembre; 4 y 5; y 18 y 19 de octubre, 
es preciso subrayar que la convocatoria específica de un Pleno requiere una sucesión 
de actos parlamentarios, formales y materiales, que se derivarían, jurídicamente, de 
una interpretación sistemática de diferentes artículos de los reglamentos parlamen-
tarios que regulan, además del acto de la convocatoria específica del Pleno, otros 
aspectos, como por ejemplo, la fijación del orden del día. Desde esta perspectiva, 
la convocatoria de un Pleno requeriría, formalmente, una decisión formal previa de 
los órganos legitimados para ello y, materialmente, un acuerdo de la mayoría parla-
mentaria sobre el contenido de dicho orden del día. Así, lo ha reconocido la propia 
jurisprudencia de este Alto Tribunal: 

«[...] La Presidenta del Parlamento entiende, sin embargo, que la admisión a trá-
mite de la solicitud de convocatoria por parte de la Mesa sólo puede verificarse una 
vez que ésta y la Junta de Portavoces hayan fijado el orden del día del Pleno que 
pretende convocarse. Esto es, la admisión a trámite de la iniciativa no se llevaría 
cabo, como es común, tras el examen de su corrección formal, sino una vez compro-
bado que es posible que el Pleno pueda celebrase por existir acuerdo en punto a su 
orden del día.

Se trata, según puede apreciarse, de una interpretación esta última que no cabe 
tachar de irrazonable, por cuanto se conhonesta con los términos que resultan de 
una interpretación sistemática de los art. 53 y 72 del Reglamento y que parece en-
caminada a evitar las disfunciones que resultarían de la convocatoria de plenos que 
no pueden llevar a celebrarse por falta de acuerdo sobre su correspondiente orden 
del día» (ATC 42/1997, de 10 de febrero).

El Reglamento del Parlamento de Cataluña, como la mayoría de reglamentos par-
lamentarios, distingue ente el acto parlamentario específico de la convocatoria de una 
sesión plenaria y el acto de propuesta o iniciativa de dicha sesión. Así, el artículo 72, 
apartado 2, atribuye la facultad, de forma exclusiva, de convocatoria de las sesiones ple-
narias a la Presidenta. Por el contrario, la propuesta o iniciativa de dicha convocatoria 
se atribuye a la propia Presidenta o a solicitud, como mínimo, de dos grupos parlamen-
tarios o de una quinta parte de los diputados. En consecuencia, los grupos parlamenta-
rios y los diputados disponen, por lo que respecta a la convocatoria de las sesiones ple-
narias, tan sólo, de la facultad de la solicitud de la convocatoria, cuando reúnan, claro 
está, el quorum o mayorías requeridas para ello.

El calendario de sesiones supone una planificación genérica de los días o sema-
nas de cada mes en los que, previsiblemente, se celebrará un pleno. Las circunstan-
cias políticas o de otro tipo pueden conllevar la necesidad de una reordenación por 
parte de los órganos parlamentarios que tienen atribuida esta competencia. Así, por 
ejemplo, la modificación de los calendarios de sesiones inicialmente adoptados es 
una práctica existente y habitual en el Parlamento de Cataluña (Documento núm. 1) 
y en otros parlamentos autonómicos (Documento núm. 2), así como en el Congreso y  
Senado (Documento núm. 3).
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En el caso que nos ocupa, la modificación del calendario de las sesiones plena-
rias se llevó a cabo por parte de los órganos legitimados y a través del procedimien-
to reglamentario establecido (Documento núm. 4: Actas de la Mesa, núm. 120, 121 
y Junta de Portavoces, núm. 67, 68, 69,70 i 74).

2. El orden del día como acto parlamentario fruto de un acuerdo en el seno de la 
Junta de Portavoces

Por lo que respecta al segundo argumento defendido por la actora para justificar 
sus tesis –esto es la no inclusión de los puntos del orden del día, de la sesión del 10 
de octubre de 2017, de unas iniciativas parlamentarias– el mencionado orden del día 
del Pleno fue adoptado por los órganos legitimados y a través del procedimiento es-
tablecido reglamentariamente. Así, el artículo 83.2 del Reglamento del Parlamento, 
titulado: «Elaboración y modificación del orden del día», dispone que la elabora-
ción del orden del día de una sesión plenaria en el Parlamento de Catalunya es una 
competencia de la Presidenta de acuerdo con la Junta de Portavoces. Por tanto, el 
orden de día es fruto, materialmente, de un acuerdo adoptado en el seno de la Junta 
de Portavoces.

El Reglamento del Parlamento establece que en el caso de votación en el seno 
de la Junta de Portavoces, los votos se computan por el sistema de voto pondera-
do (art. 35). Como todo órgano colegiado, sus decisiones se adoptan por acuerdo, 
expresado a través de una votación, y son imputables al órgano como tal. La inter-
vención de los grupos parlamentarios se canaliza a través de su participación en la 
Junta de Portavoces, en el seno de la cual pueden plantear sus peticiones.

Cabe destacar que el Reglamento del Parlamento no exige un quorum de apro-
bación determinado para la fijación del orden del día de una sesión plenaria ni para 
elaboración y modificación del calendario para cada periodo de sesiones (art. 83), lo 
cual implica que el acuerdo sobre esta cuestión debe considerarse válido si se aprue-
ba por la mayoría simple de los miembros presentes en los órganos legitimados para 
adoptar dicho acuerdo, esto es, la Mesa y la Junta de Portavoces. En este sentido se 
aplicaría la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el sentido que la regla de 
la decisión por mayoría simple es la regla general: 

«La norma generalmente seguida en los procedimientos parlamentarios es el re-
curso a la mayoría simple, siendo la excepción la previsión de mayorías cualificadas 
en aras de obtener un mayor consenso para proteger más eficazmente los derechos 
e intereses de las minorías o con otro objetivo razonable» (STC 129/2013, de 4 de 
junio, FJ9).

3. La Presidenta, con base en la autonomía parlamentaria, dispone de un margen 
de interpretación de la normativa parlamentaria que queda excluido del control del 
Tribunal Constitucional

La regulación parlamentaria mencionada anteriormente forma parte de título IV 
del Reglamento del Parlamento, titulado «Del funcionamiento del Parlamento». En 
dicho título se regulan, como es habitual en el marco del Derecho parlamentario, 
los aspectos relativos a las sesiones, el orden del día, la convocatoria, los debates, la 
adopción de acuerdos, el computo de los plazos y la presentación de documentos, 
la publicación de documentos y la publicidad de sus trabajos. Tales disposiciones 
formarían parte de lo que lópez garrido ha denominado el núcleo esencial del 
Derecho parlamentario, el cual vendría constituido por el conjunto de relaciones ju-
rídicas en las que el parlamento o sus órganos son al mismo tiempo actor y sujeto 
pasivo, esto es, aquellas relaciones jurídicas en las que existe una identidad entre el 
sujeto y el objeto del Derecho, por ser las mismas cámaras o sus órganos, tanto los 
que crean el derecho como los destinatarios de este Derecho (lópez garrido, d: 
«La producción del Derecho parlamentario», ponencia presentada en el Seminario 
organizado por el Parlamento Vasco sobre las Fuentes del Derecho parlamentario, 
Vitoria 25 y 26 de octubre de 1995).



BOPC 223
13 de desembre de 2018

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 77 

Estas disposiciones son, en definitiva, una clara expresión de la autonomía par-
lamentaria por lo que respecta a su vertiente organizativa, reconocida expresamente 
en el artículo 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y en el artículo 72 de la 
Constitución Española en relación a las Cortes Generales, y entroncan con la esen-
cia de la institución parlamentaria como foro de debate político. Es por ello que, 
como ha indicado este Alto Tribunal, en «las cuestiones íntimamente relacionadas 
con el ámbito de lo estrictamente parlamentario, la intervención jurisdiccional ha 
de reducirse al mínimo imprescindible» (ATC 42/1997, c.2).

Las decisiones de la presidenta suponen, pues, una interpretación de las normas 
parlamentarias que, por más que se discrepe de ella, resulta jurídicamente posible, 
y no altera las reglas del razonamiento jurídico de manera que pueda considerarse 
arbitraria. En este sentido este Alto Tribunal ha afirmado lo siguiente: «Respetan-
do tales límites, este Tribunal no puede sustituir a los órganos parlamentarios en la 
tarea interpretativa de las normas jurídicas que deben aplicar ni juzgar su acierto» 
(AATC 427/1997, 181/2003).

Tercera. No se da una vulneración del núcleo esencial del artículo 23 CE

1. La observancia del «Ius in officium» como derecho de configuración legal: sínte-
sis de la jurisprudencia constitucional

Este Alto Tribunal ha sintetizado su doctrina constitucional relevante para dilu-
cidar si una decisión de un órgano parlamentario vulnera el derecho a acceder en 
condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicos con los requisitos que se-
ñalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a parti-
cipar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE) en los siguientes términos: 

«a) En todas estas resoluciones se comienza recordando que, de conformidad 
con la doctrina constitucional elaborada por este Tribunal (con cita expresa de las 
SSTC 5/1983, de 4 de febrero, FJ 3; 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2; 28/1984, de 28 
de febrero, FJ 2; 32/1985, de 6 de marzo, FJ 3; 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6),  
el art. 23.2 CE, que reconoce el derecho de los ciudadanos “a acceder en condi-
ciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen 
las leyes”, no sólo garantiza el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, 
sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos y los 
desempeñen de conformidad con lo que la Ley disponga. Esta garantía añadida re-
sulta de particular relevancia cuando la petición de amparo se formula por los re-
presentantes parlamentarios en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que en tal 
supuesto “resulta también afectado el derecho de los ciudadanos a participar en los 
asuntos públicos a través de sus representantes, reconocido en el art. 23.1 CE (SSTC 
161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6; 181/1989, de 3 de noviembre, FJ 4; 205/1990, 
de 13 de diciembre, FJ 4; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3)” [STC 40/2003, de 27 de  
febrero, FJ 2 a)]. Igualmente se hace hincapié en la directa conexión que este Tri-
bunal ha establecido entre el derecho de un parlamentario ex art. 23.2 CE y el que 
la Constitución atribuye a los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 
23.1 CE), pues “puede decirse que son primordialmente los representantes políticos 
de los ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos 
públicos, según hemos declarado también en la STC 107/2001, de 23 de abril, FJ 3” 
(STC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3), de suerte que “el derecho del art. 23.2, así 
como, indirectamente, el que el art. 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría 
vacío de contenido, o sería ineficaz, si el representante político se viese privado del 
mismo o perturbado en su ejercicio [SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 107/2001, 
de 23 de abril, FJ 3 a); 203/2001, de 15 de octubre, FJ 2; 177/2002, de 14 de octu-
bre, FJ 3]” [STC 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4 a) y ATC 181/2003, de 2 de ju-
nio, FJ 2 a); en el mismo sentido, posteriormente, los FFJJ 2 de las SSTC 226/2004 
y 227/2004, de 29 de noviembre].
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b) Ahora bien, lo expuesto no debe hacer perder de vista que el derecho que nos 
ocupa es un derecho de configuración legal, configuración que efectúan los Regla-
mentos parlamentarios, a los que compete fijar y ordenar los derechos y atribuciones 
que a los parlamentarios corresponden, los cuales, una vez creados, quedan integra-
dos en el status propio del cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares, 
al amparo del art. 23.2 CE, reclamar la protección del ius in officium que conside-
ren ilegítimamente constreñido o ignorado por actos del poder público, incluidos los 
provenientes del propio órgano en el que se integren; y, en concreto, podrán hacerlo 
ante este Tribunal por el cauce del recurso de amparo, según lo previsto en el art. 
42 de nuestra Ley Orgánica [SSTC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 7; 38/1999, de 
22 de marzo, FJ 2; 27/2000, de 31 de enero, FJ 4; 107/2001, de 23 de abril, FJ 3 a); 
203/2001, de 15 de octubre, FJ 2; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 27 
de febrero, FJ 2 a); y 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4 b), y ATC 181/2003, de 2 de 
junio, FJ 2 a); en el mismo sentido FFJJ 2 de las SSTC 226/2004 y 227/2004, de 29 
de noviembre].» (STC 89/2005, FJ 2 a) i b)).

En este contexto, este Tribunal ha considerado que para apreciar si la decisión de 
la Mesa ha supuesto una vulneración constitucional, debe examinarse si dicha deci-
sión ha afectado a alguna facultad garantizada por el artículo 23 CE: 

«Para apreciar si existe esta vulneración constitucional lo primero que debe-
mos examinar es si la decisión de la Mesa ha afectado al ejercicio de una facultad 
que forme parte del núcleo de la función representativa parlamentaria, pues, como 
hemos señalado anteriormente, sólo estas facultades están garantizadas por el art. 
23.2 CE. En el caso que ahora se examina, dado el objeto de la iniciativa rechaza-
da –crear una comisión de investigación sobre la adjudicación de un contrato de 
concesión de obra pública para la redacción del proyecto, ejecución de obra y ges-
tión del servicio público de explotación de una línea ferroviaria de transporte pú-
blico entre diversos municipios de la Comunidad de Madrid– es claro que a través 
de la misma pretendía ejercerse la función de control de gobierno; función que per-
tenece indudablemente al núcleo de la función representativa parlamentaria (SSTC 
141/2007, de 18 de junio, FJ 3, y 88/2012, FJ 3 in fine).

El Tribunal ha precisado, además, mediante una interpretación restrictiva, que 
sólo poseen relevancia constitucional, a los efectos del recurso de amparo para pro-
teger el derecho fundamental reconocido en el artículo 23 CE, aquellas afectaciones 
al núcleo esencial de la función representativa parlamentaria, no así cualquier acto 
de un órgano parlamentario que infrinja la legalidad: 

«Sin embargo, hemos precisado que no cualquier acto del órgano parlamentario 
que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo del derecho fundamental, 
pues sólo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, los derechos o facultades 
atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa 
parlamentaria, como son indudablemente, el ejercicio de la función legislativa o de 
control de la acción de Gobierno, siendo vulnerado el art. 23.2 CE si los propios 
órganos de las Asambleas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que 
contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de representantes. Tales 
circunstancias imponen a los órganos parlamentarios una interpretación restrictiva 
de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aque-
llos derechos o atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante 
del representante público y a motivar las razones de su aplicación, bajo pena, no 
sólo de vulnerar el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejer-
cer su cargo (art. 23.2 CE), sino también de infringir el de estos a participar en los 
asuntos públicos, ex art. 23.1 CE (SSTC 38/1999, FJ 2; 107/2001, FJ 3, y 40/2003, 
FJ 2, entre otras muchas)». (STC 1/2015, FJ 3).

Más específicamente, este Alto Tribunal ha señalado que a través del recurso de 
amparo contra los acuerdos de las Mesas de la Cámara de calificación y admisión 
a trámite de una iniciativa, lo que se pretende es «preservar el derecho de partici-
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pación de los sujetos legitimados a intervenir en el procedimiento parlamentario» 
(ATC 135/2004, FJ 7 in fine).

2. La legitimidad de las decisiones de la Presidenta: el respeto a los procedimientos 
y a las mayorías reglamentariamente establecidas

A partir de las ideas nucleares de esta jurisprudencia, en opinión de esta Parte, 
y por lo que respecta al supuesto de hecho que se analiza, no ha habido perjuicio o 
lesión a ningún derecho o facultad del que sea titular la actora causado por el acto 
de la Presidenta de no convocar una sesión plenaria, previamente calendarizada, ni 
por no incluir en el orden del día de las iniciativas señaladas.

En primer lugar, ello es así por cuanto, como se ha reiterado, la decisión de no 
convocar los plenos, previamente calendarizados, se hizo, por un lado, tras cumplir 
con los requisitos y procedimientos reglamentariamente establecidos y, por otro, 
tras comprobar la voluntad de la mayoría de los grupos parlamentarios en el seno de 
la Junta de Portavoces. Desde esta perspectiva, al cumplir los requisitos reglamen-
tarios relativos a la legitimación y procedimiento, los actos de la presidenta no han 
conculcado el derecho contenido en el artículo 23.2 CE.

De hecho, algunos grupos políticos reconocieron, expresamente, la facultad de 
la Mesa y la Junta de Portavoces para posponer un pleno y, modificar, por tanto, el 
calendario de sesiones plenarias inicialmente adoptado, en el debate de la Junta de 
Portavoces del día 15 de septiembre de 2017. Así, el portavoz adjunto del Grupo Par-
lamentario del Partido Popular de Cataluña reconoció que «el reglamento es claro al 
respecto de la posibilidad de que la Mesa y Junta de Portavoces puedan modificar 
el calendario de sesiones», por lo que «se ha de acatar la posposición del pleno». 
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista señala que el «Pleno no se anula 
sino que se pospone y conviene reprogramar el calendario». De la misma manera, 
el vicepresidente segundo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señaló que en el 
caso de modificación del calendario de sesiones, sería indispensable establecer una 
nueva fecha para el pleno con el fin de evitar cualquier indefinición sobre este punto 
(V. Actas de la Junta de Portavoces del día 15 de septiembre de 2017 (12 h - 12:40, 
12:40 - 13 h).

En consecuencia, los Grupos Parlamentarios Ciudadanos y Socialista, aun cuan-
do votaron en contra de dicha decisión en la Mesa, reconocieron la competencia de 
la Mesa y Junta de Portavoces para adoptar el acuerdo de posponer el pleno, modifi-
cando el calendario de sesiones plenarias inicialmente previsto. De la misma forma, 
el Grupo Parlamentario del Partido Popular se pronunció, en la Junta de Portavoces, 
en un sentido similar.

Todos los grupos parlamentarios exigieron que se fijara una fecha concreta para 
celebrar el Pleno que se había pospuesto. Esto es, precisamente, lo que se hizo en 
la sesión de la Mesa del día 15 de septiembre de 2017: modificar el calendario ini-
cial de sesiones plenarias para trasladar el Pleno previsto para los días 20 y 21 de 
septiembre a los días 20 y 21 de diciembre. En definitiva, como recuerda la propia 
actora, en su escrito, es conforme al Reglamento del Parlamento de Cataluña que 
el orden del día sea fijado por la Presidenta del Parlamento de conformidad con la 
Junta de Portavoces.

Tampoco supone una quiebra del artículo 23 CE, la pretensión de la actora en el 
sentido que los actos de la Presidenta se adoptaron «sin justificación objetiva alguna 
en interés del conjunto de grupos parlamentarios» y «pese a la oposición expresa de 
los restantes grupos parlamentarios». (Apartado tercero, pág. 2 del recurso).

La solicitud de «modificación del calendario de sesiones plenarias del quinto 
período de sesiones, para posponer el pleno previsto para los días 20 y 21 de sep-
tiembre», fue presentada por el Grupo Parlamentario de Junts pel Sí y por el Gru-
po Parlamentario de la Candidatura de Unidad Popular (Reg. 69244). Los motivos 
aducidos por estos grupos parlamentarios aludían a «las circunstancias políticas ex-
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cepcionales», en el caso de Junts pel Si; y a «la campaña del referéndum de autode-
terminación de Catalunya», en el caso de la Candidatura de Unidad Popular. Como 
ejemplo de circunstancias políticas excepcionales se hace referencia a «las medidas 
que se están siguiendo contra un número muy importante de alcaldes de Cataluña». 
Dicha decisión de adoptó por 5 votos a favor (Presidenta, Vicepresidente primero, 
Secretaria primera, Secretario tercero, Secretaria cuarta) y 2 en contra (Vicepresi-
dente segundo y Secretario primero). En consecuencia, no es exacto, como sostiene 
la actora, que la decisión fuera adoptada con la oposición expresa de los restantes 
grupos de la oposición en la medida en que el Secretario tercero (Joan Josep Nuet) 
votó a favor (Acta de la Mesa de 15 de septiembre de 2017, 13:20-13:25 h).

Es destacable que se hizo referencia, en el seno de la Junta de Portavoces, a la 
situación excepcionalidad política por parte de todos los grupos parlamentarios en 
las fechas objeto de este recurso de amparo.

Consecuentemente, no puede haber, desde esta perspectiva, una restricción ile-
gítima de los derechos reconocidos a los parlamentarios (SSTC 387/1999, de 22 de 
marzo, y 203/2001, de 15 de octubre).

3. No se da una limitación definitiva o arbitraria que impida a los recurrentes ejer-
cer sus facultades parlamentarias o intervenir en el procedimiento parlamentario 

En segundo lugar, partiendo de la aseveración jurisprudencial relativa a que el 
derecho fundamental de participación es un derecho de configuración legal, cuyo 
alcance y contenido, en el ámbito parlamentario, corresponde al Reglamento parla-
mentario, en opinión de esta parte, la actora no puede por más que admitir que no 
se ha visto privada de ningún derecho que le confiera el Reglamento del Parlamento 
de Cataluña. Ello es así por cuanto las facultades esenciales que el reglamento del 
parlamento atribuye a los parlamentarios, y que constituirían el «ius in officium», no 
deberían considerarse vulnerados por la decisión parlamentaria de no convocar un 
pleno o no incluir un punto del orden del día en una específica sesión plenaria, por 
cuanto fruto de dichas decisiones no se niega que las iniciativas presentadas por la 
recurrente vayan a ser tramitadas, posteriormente, sino que, simplemente, se apla-
za la substanciación de dichas iniciativas a un pleno posterior. Así, no lleva razón 
la actora cuando argumenta que fruto de las decisiones de la Presidenta, los grupos 
parlamentarios no pudieron presentar sus iniciativas parlamentarias (pág. 4 de su 
escrito).

En consecuencia, no se produce una limitación definitiva o arbitraria que impida 
a la recurrente ejercer sus facultades parlamentarias o intervenir en el procedimien-
to parlamentario. Se trata de unas decisiones que suponen, tan sólo, un aplazamiento 
temporal de las iniciativas, motivadas por un aplazamiento de unas sesiones plena-
rias, adoptadas por los órganos competentes y a través de los procedimientos regla-
mentarios, por lo que no supone una quiebra del artículo 23.2.CE. En este sentido, 
se ha preservado el derecho de participación de los sujetos legitimados a intervenir 
en el procedimiento parlamentario.

De este modo, podemos concluir que el derecho de los diputados de los grupos 
parlamentarios a intervenir en estas tramitaciones parlamentarias, que configuraría 
el núcleo esencial del «ius in officium» en el caso enjuiciado, estaría plenamente 
salvaguardado.

4. No existe una norma o práctica parlamentaria que reconozca, a los grupos par-
lamentarios, la facultad de instar, de forma obligatoria, la convocatoria de las sesio-
nes plenarias o que sus iniciativas se incluyan, necesariamente, en el orden del día de 
las sesiones

Debe subrayarse, en primer lugar, que no existe norma o una práctica parlamen-
taria del Parlamento de Cataluña que atribuya, a los grupos parlamentarios o a los 
diputados, la facultad de instar, de forma obligatoria, la convocatoria de una sesión 
plenaria.
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Así, como ya se ha indicado, los grupos parlamentarios disponen, tan sólo, de 
conformidad con el Reglamento del Parlamento, de la facultad de propuesta o de la 
iniciativa para solicitar la celebración de una sesión plenaria, siempre que se cum-
plan los requisitos de quórum o mayorías requeridas para ello.

Los grupos disponen, además, del derecho o facultad de participación y votación 
en el seno de los órganos en los cuales se tomen las decisiones relacionadas a la con-
vocatoria de una sesión plenaria.

Tan sólo en el caso específico de los debates generales sobre la acción política y 
de gobierno, el Reglamento del Parlamento de Cataluña establece que el Presidente 
ha de convocar necesariamente una sesión correspondiente si una cuarta parte de 
los diputados o un conjunto de grupos parlamentarios que representen, como mí-
nimo, una quinta parte así lo solicitan. Esta solicitud sólo puede plantearse una vez 
en cada período.

Asimismo, no existe un derecho o facultad de todo grupo parlamentario, inhe-
rente a su «Ius in Officium», en el sentido de que los actos de los órganos parla-
mentarios, ya sea la Mesa o la Junta de Portavoces, deben incluir, necesaria y obli-
gatoriamente, el interés de cada uno de los grupos parlamentarios. Efectivamente, 
siendo consustancial al debate político la disparidad de opiniones, las decisiones 
deben adoptarse por las mayorías previstas en los reglamentos para cada ámbito. 
De lo contrario, sería tanto como reconocer un derecho de veto de los grupos parla-
mentarios sobre el contenido del orden del día de las sesiones plenarias, al margen 
de los procedimientos y competencias de los órganos parlamentarios. En este sen-
tido, tienen un especial interés las siguientes reflexiones del «Consell de Garanties 
Estatutàries», en su dictamen 7/2007, de 6 de julio, en relación al procedimiento 
legislativo: 

«Más allá de la facultad de propuesta, participación y votación, el precitado ius 
in officium de los parlamentarios no puede comprender una suerte de derecho de 
veto frente a una iniciativa legislativa ya que ello desvirtuaría la lógica parlamen-
taria basada en el principio de la mayoría, en la medida en que la minoría estaría 
en disposición de privar a la mayoría de su verdadera condición de tal, erigiendo 
en necesidad la constitución de las mayorías especialmente reforzadas que sólo se 
exigen para los supuestos que la constitución ha previsto».

En este contexto, el mismo Tribunal Constitucional ha recordado que el hecho de 
que no exista unanimidad entre los grupos parlamentarios no afecta a la legalidad 
de los procedimientos parlamentarios: 

«La falta de consenso entre los grupos parlamentarios en orden a la tramitación 
de una proposición de ley no afecta a la constitucionalidad de dicha tramitación siem-
pre que la decisión haya sido adoptada por el órgano facultado para ello y por la ma-
yoría reglamentariamente establecida» (STC 129/2013, de 4 de junio, FJ 9).

Es por todo ello que no puede considerarse que se haya afectado a las facultades 
de los diputados y, por tanto, se haya producido una quiebra del artículo 23 CE, por 
la decisión de la Presidenta de no convocar un Pleno o de no incluir no incluir unas 
determinadas iniciativas parlamentarias en la sesión plenaria del día 10 de octubre 
de 2017.

Cuarta. La inadecuación al objeto del recurso de amparo de la solicitud 
de una declaración general de nulidad de todos los acuerdos del 
parlamento mencionados y no recurridos expresamente
La parte recurrente suplica, en su petitum, a este Alto Tribunal que «declare la 

nulidad de todos los acuerdos de los órganos del Parlament por las infracciones 
mencionadas».

Esta parte entiende que tal solicitud genérica de nulidad no se adecua al objeto 
del recurso de la actora, que va dirigido contra «una serie de vías de hecho de la 
Presidenta del Parlamento de Cataluña, consistentes en no convocar las sesiones 
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ordinarias del Pleno y en no incluir los correspondientes y preceptivos órdenes del 
día» (pág. 1 del escrito de la actora, entre otras).

Tal «petitum» genérico no se adecua a la obligación, establecida en el artículo 49 
de LOTC, de fijar con precisión el amparo que se solicita para preservar o restable-
cer el derecho o libertad que se considere vulnerado.

En este contexto, la actora, como se ha indicado, se refiere a la «idéntica tacha» 
que cabe realizar sobre el acuerdo de la Mesa, del día 19 de septiembre de 2007, «en 
virtud el cual se dejó sin efecto la prevista y preceptiva convocatoria de la sesión 
ordinaria del pleno prevista para los días 20 y 21 de septiembre de 2017, cuando al-
gunos grupos, como es el caso del que integran los diputados recurrentes, ya habían 
presentado iniciativas parlamentarias, admitidas por la propia Mesa del Parlament 
para ser sustanciadas en dicha sesión».

Sobre esta petición, esta parte quiere subrayar que la actora no recurrió la de-
cisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña, de 19 de septiembre, por la que se 
decidió trasladar la celebración de la sesión inicialmente prevista para los días 20 
y 21 de septiembre de 2017 a los días 20 y 21 de diciembre de 2017. Desde esta 
perspectiva, no parece razonable que la actora impugne la no convocatoria de una 
sesión plenaria, considerada como una «supuesta vía de hecho» de la Presidenta del 
Parlamento, y, al mismo tiempo, solicite la declaración de nulidad de la decisión de 
la Mesa de posponer una sesión plenaria, cuando ésta no se ha impugnado como tal.

De la misma forma, la actora solicita la nulidad de los demás acuerdos de los 
órganos del Parlamento de Cataluña (se entiende de la Mesa y Junta de Portavoces) 
sin tampoco recurrirlos expresamente.

Esta parte quiere subrayar que no es posible entrar a rebatir dicha solicitud de 
nulidad en tanto en cuanto no se fundamentan jurídicamente los vicios de las referi-
das decisiones de los órganos parlamentarios, de forma individual y pormenorizada.

Consecuentemente, no es jurídicamente posible la utilización de este cauce pro-
cesal para obtener del Tribunal Constitucional una sentencia por la cual se anulen 
decisiones de órganos parlamentarios, que no han sido recurridas como tales, y 
cuando la impugnación se dirige contra los actos de la Presidenta de no convocar 
una sesión plenaria previamente calendarizada o de no incluir unas iniciativas en el 
orden del día.

Por todo lo expuesto, al Tribunal Constitucional,

Suplica
Que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, en unión de 

los documentos que se acompañan, se sirva admitirlos y tenga por formuladas las 
alegaciones de esta parte en relación al Recurso de amparo avocado núm. 5084-
2017, promovido por la representación procesal del Grupo Parlamentario Ciutadans 
en el Parlamento de Cataluña, en relación al Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
de Cataluña de 19 de septiembre de 2017, mediante el que se decidió modificar el 
Acuerdo previamente adoptado en fecha 18 de julio de 2017 relativo al calendario 
de sesiones ordinarias del Pleno, en el sentido de trasladar la celebración de la se-
sión inicialmente prevista para los días 20 y 21 de septiembre de 2017, a los días 20 
y 21 de diciembre de 2017 (BOPC 520, de 21 de septiembre de 2017) y que impidió 
sustanciar en la fecha prevista (sesión plenaria de los días 20 y 21 de septiembre de 
2017) la iniciativa presentada por los recurrentes, admitida a trámite el 12 de sep-
tiembre de 2017, con la finalidad de incluirla en el orden del día del Pleno a celebrar 
los días 20 y 21 de septiembre y, en su momento, previos los trámites pertinentes, se 
dicte sentencia por la que deniegue el amparo solicitado.

Barcelona para Madrid, a 11 de diciembre de 2018
Miquel Palomares i Amat, letrado del Parlamento de Cataluña
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