
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 175/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
23/2017, sobre el Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del 
període 2012-2015
256-00001/12
Adopció 25

Resolució 182/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
22/2017, sobre les subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, cor-
responent al 2015
256-00002/12
Adopció 26

Resolució 183/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
25/2017, sobre el Consorci de l’Institut Ramon Llull, corresponent al 2015
256-00003/12
Adopció 26

Resolució 212/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, corresponent a l’exercici del 2014
256-00004/12
Adopció 27

Resolució 213/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
2/2018, sobre la Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici fina-
litzat el 31 d’agost de 2015
256-00005/12
Adopció 27

Resolució 214/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
5/2018, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015
256-00006/12
Adopció 28

Resolució 215/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
7/2018, relatiu a les subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, cor-
responent als exercicis del 2015 i el 2016
256-00008/12
Adopció 29

Resolució 216/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
9/2018, sobre l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015
256-00009/12
Adopció 29

Resolució 217/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
11/2018, sobre les places vinculades docents i assistencials de les universitats pú-
bliques de Catalunya, corresponent al curs 2015-2016
256-00010/12
Adopció 30
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Resolució 218/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
14/2018, sobre el Laboratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici 
del 2016
256-00011/12
Adopció 31

Resolució 219/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
16/2018, sobre l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2016
256-00012/12
Adopció 31

Resolució 220/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels infants
255-00005/12
Adopció 32

Resolució 221/XII del Parlament de Catalunya, sobre els fets del 6 i el 7 de setembre 
de 2017, i de defensa de la democràcia, del pluralisme i de l’agenda social
255-00006/12
Adopció 54

1.15. Mocions

Moció 35/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació de les plantilles dels 
cossos de mossos d’esquadra i bombers
302-00041/12
Aprovació 58

Moció 36/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels cossos de mossos 
d’esquadra i bombers
302-00042/12
Aprovació 59

Moció 37/XII del Parlament de Catalunya, sobre el contingut dels llibres de text i de 
la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya i sobre la convivència en els centres 
educatius
302-00043/12
Aprovació 62

Moció 38/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Transició i el caràcter antidemo-
cràtic i antisocial de la Constitució espanyola, i de suport als presos polítics, els 
exiliats i els represaliats per l’Estat espanyol
302-00046/12
Aprovació 63

Moció 39/XII del Parlament de Catalunya, sobre el retorn social del rescat bancari
302-00045/12
Aprovació 64

Moció 40/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les infraestructures
302-00044/12
Aprovació 65

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de l’aire i salut pública
300-00059/12
Substanciació 66

Interpel·lació al Govern sobre la formació professional
300-00060/12
Substanciació 67

Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’economia catalana
300-00061/12
Substanciació 67

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
300-00062/12
Substanciació 67

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’any transcorregut des de les eleccions 
del 21 de desembre de 2017 i la vulneració dels drets civils i polítics
300-00063/12
Substanciació 67



BOPC 231
27 de desembre de 2018

Taula de contingut 3

Interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de l’alta muntanya
300-00064/12
Substanciació 67

Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de drets i llibertats fonamentals
300-00065/12
Substanciació 67

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de 
garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat 
sensorial
200-00001/12
Ponència per a elaborar l’Informe 68

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l’estranger
200-00005/12
Esmenes a la totalitat 68

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 69

Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 70

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, ser-
veis i fires
202-00011/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 70

Proposició de llei sobre el garantiment de la neutralitat política en l’àmbit de l’en-
senyament
202-00029/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 70

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 70

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria 
de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 70

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la 
normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 71

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta 
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
Presentació: GP Cs 71

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12
Presentació: GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP 73

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de l’Institut Català 
Internacional per la Pau
284-00003/12
Propostes de candidats 82
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels professionals de 
la Xarxa Santa Tecla
250-00403/12
Esmenes presentades 83

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels pacients pendents 
d’operació per obesitat mòrbida
250-00404/12
Esmenes presentades 83

Proposta de resolució sobre la incorporació de la profilaxi preexposició al sistema 
sanitari
250-00405/12
Esmenes presentades 84

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària del barri de Llefià 
- Gran Sol, de Badalona
250-00407/12
Esmenes presentades 84

Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de Badalona
250-00418/12
Esmenes presentades 85

Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport públic a Vallirana
250-00424/12
Esmenes presentades 85

Proposta de resolució sobre l’obertura del nou consultori mèdic de la Canonja
250-00426/12
Esmenes presentades 86

Proposta de resolució sobre la implantació de la T-Mobilitat
250-00430/12
Esmenes presentades 86

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció familiar als afectats pel tras-
torn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00434/12
Esmenes presentades 87

Proposta de resolució sobre les necessitats en els àmbits sanitari, social i educatiu 
dels afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00435/12
Esmenes presentades 87

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia 1 Nord
250-00437/12
Esmenes presentades 88

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al CAP Gran Sol - 
Llefià, de Badalona
250-00441/12
Esmenes presentades 88

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala Morisca, entre Lloret de Mar i 
Tossa de Mar
250-00442/12
Esmenes presentades 89

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala d’Aigua Xelida, de Tamariu
250-00444/12
Esmenes presentades 89

Proposta de resolució sobre el projecte de Sa Guarda, de Cadaqués
250-00445/12
Esmenes presentades 90

Proposta de resolució sobre la regulació de les pseudoteràpies
250-00447/12
Esmenes presentades 90
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Proposta de resolució sobre la situació al Consell General del Poder Judicial i el 
Tribunal Suprem
250-00464/12
Rectificació del text presentat 91

Proposta de resolució de condemna de la banalització de l’imperialisme i el colo-
nialisme
250-00526/12
Rectificació del text presentat 91

Proposta de resolució sobre el tractament de la violència masclista en els mitjans 
de comunicació
250-00543/12
Presentació: GP PSC-Units 92

Proposta de resolució sobre la participació catalana a la European Social Survey 
i sobre la defensa d’una ciència social independent sense coaccions polítiques ni 
jurídiques
250-00544/12
Presentació: GP ERC 94

Proposta de resolució sobre la dinamització de l’Observatori Català de la Família
250-00545/12
Presentació: SP PPC 96

Proposta de resolució sobre el Programa de protecció de defensors i defensores 
dels drets humans
250-00546/12
Presentació: GP PSC-Units 97

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions democràtiques enfront 
de l’extrema dreta
250-00547/12
Presentació: GP PSC-Units 98

Proposta de resolució sobre les subvencions a entitats que estan en contra del dret 
a l’avortament
250-00548/12
Presentació: GP PSC-Units 99

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de comptes dels acords 
de col·laboració
250-00549/12
Presentació: GP Cs 100

Proposta de resolució sobre el canvi de zonificació tarifària del sistema integrat de 
Castellar del Vallès
250-00550/12
Presentació: GP PSC-Units 101

Proposta de resolució sobre la reversió de les tarifes de finançament afectades 
per les retallades en els serveis d’atenció i suport a les persones amb discapacitat
250-00551/12
Presentació: GP CatECP 102

Proposta de resolució sobre l’educació financera a les aules
250-00552/12
Presentació: GP CatECP, SP CUP-CC 104

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015 de formació i qua-
lificació professionals
250-00553/12
Presentació: GP Cs 105

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de formació per als funcionaris 
interins de l’Administració de justícia
250-00554/12
Presentació: GP Cs 106

Proposta de resolució sobre la protecció del funcionament normal de l’economia 
catalana
250-00555/12
Presentació: GP Cs 107
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Proposta de resolució sobre una mobilitat segura i sostenible i sobre el foment del 
transport públic del Bages cap a l’àrea metropolitana de Barcelona
250-00556/12
Presentació: GP CatECP 108

Proposta de resolució sobre l’ordenació dels serveis de transport discrecional de 
viatgers amb conductor de vehicles de fins a nou places
250-00557/12
Presentació: GP CatECP 111

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a augmentar la seguretat de 
certs barris de Figueres
250-00558/12
Presentació: GP Cs 112

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch i Darné a 
Figueres
250-00559/12
Presentació: GP Cs 114

Proposta de resolució sobre l’establiment de la recontractació dels treballadors dels 
dos restaurants tancats a la platja Llarga de Tarragona com a base de la licitació 
d’aquests espais
250-00560/12
Presentació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 115

3.10.30. Debats generals

Debat sobre la protecció de la infància
255-00005/12
Propostes de resolució transaccionals presentades pels grups parlamentaris 116
Rectificacions presentades 120

Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017
255-00006/12
Propostes de resolució transaccionals presentades pels grups parlamentaris 123
Rectificacions presentades 125

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 contractació i les subvencions atorgades per la Institució de 
les Lletres Catalanes del 2011 al 2018
253-00002/12
Presentació: GP Cs 130
Termini de presentació d’esmenes 130

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-
calització relatiu als comptes, la gestió de la informació, l’estructura del personal i la 
naturalesa i comptabilització de la despesa de personal del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya del 2015 al 2018
253-00003/12
Presentació: GP Cs 131
Termini de presentació d’esmenes 131

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalit-
zació relatiu a l’estructura del personal, la naturalesa i comptabilització de la despesa 
de personal, el compliment de la legislació aplicable a les retribucions i l’adequa-
ció a la normativa de la gestió del personal del Síndic de Greuges del 2015 al 2018
253-00004/12
Presentació: GP Cs 132
Termini de presentació d’esmenes 132

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’adjudicació 
del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat
252-00015/12
Termini de presentació d’esmenes 133
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Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la monarquia
252-00016/12
Termini de presentació d’esmenes 133

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures
302-00044/12
Retirada de l’esmena presentada 133

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la renúncia de 
Josep Vilar Grèbol a la condició de membre del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Comunicació 134

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la renúncia de 
Gemma Sendra i Planas a la condició de membre del Plenari del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts
Comunicació 134

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12
Adscripció de diputats del GP ERC 134

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12
Substitució de diputats 135

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge a Periodistes i Polí-
tics pel Govern
407-00004/12
Adscripció de diputats del SP PPC 135
Adscripció de diputats del GP CatECP 135

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
Informe relatiu al compliment de la Resolució  136

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/XII, sobre el model sanitari
390-00001/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 136

Control del compliment de la Moció 4/XII, sobre les polítiques d’habitatge
390-00004/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 138

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 l’acció del Govern davant el deteriorament dels serveis públics i les 
condicions laborals dels treballadors
361-00003/12
Acord sobre la sol·licitud 140
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Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre l’acció del Govern davant la greu situació laboral i les reivindicacions 
dels servidors públics de l’Administració i el sector públic de la Generalitat
361-00004/12
Acord sobre la sol·licitud 141

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre 
l’acció del Govern davant el deteriorament dels serveis públics i les condicions la-
borals dels treballadors
350-00004/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 141

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre 
l’acció del Govern davant la greu situació laboral i les reivindicacions dels servidors 
públics de l’Administració i el sector públic de la Generalitat
350-00005/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 141

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre el procés per a constituir Barnaclínic en una fundació
354-00072/12
Sol·licitud i tramitació 141

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre el procés per a fer fora del Siscat les entitats amb afany de lucre i sobre la 
possibilitat de compra de l’Hospital General de Catalunya
354-00073/12
Sol·licitud i tramitació 142

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre el desenvolupament, la dotació econòmica i la previsió per al 2019 del Pla 
nacional d’urgències i atenció continuada i de l’Estratègia nacional d’atenció primà-
ria i salut comunitària
354-00074/12
Sol·licitud i tramitació 142

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de 
Justícia sobre els criteris per a concedir el Premi Justícia 2018
354-00075/12
Sol·licitud i tramitació 142

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

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
352-00265/12
Sol·licitud 142

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers Agrò-
noms de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00266/12
Sol·licitud 143

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enòlegs i Enò-
logues de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00267/12
Sol·licitud 143

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut del Cava amb 
relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00268/12
Sol·licitud 143

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut Català de la Vinya 
i el Vi amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00269/12
Sol·licitud 143
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Vinícola Ca-
talana amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00270/12
Sol·licitud 143

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00271/12
Sol·licitud 144

Proposta d’audiència en comissió d’una representació dels Joves Agricultors i Ra-
maders de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00272/12
Sol·licitud 144

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Joves Agri-
cultors amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00273/12
Sol·licitud 144

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut Agrícola Català 
de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00274/12
Sol·licitud 144

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Qualificada Priorat amb relació al Projecte de llei vitivinícola 
de Catalunya
352-00275/12
Sol·licitud 145

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Conca de Barberà amb relació al Projecte de llei vitivinícola 
de Catalunya
352-00276/12
Sol·licitud 145

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Montsant amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Ca-
talunya
352-00277/12
Sol·licitud 145

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Tarragona amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Ca-
talunya
352-00278/12
Sol·licitud 145

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Terra Alta amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Ca-
talunya
352-00279/12
Sol·licitud 146

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Penedès amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Cata-
lunya
352-00280/12
Sol·licitud 146

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Alella amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00281/12
Sol·licitud 146

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Costers del Segre amb relació al Projecte de llei vitivinícola 
de Catalunya
352-00282/12
Sol·licitud 146
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Empordà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Ca-
talunya
352-00283/12
Sol·licitud 147

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Pla de Bages amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
352-00284/12
Sol·licitud 147

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen del Cava amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00285/12
Sol·licitud 147

Proposta d’audiència en comissió de Sal·lustià Álvarez Vidal, president del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat, amb relació al Projecte 
de llei vitivinícola de Catalunya
352-00408/12
Sol·licitud 147

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Facultat d’Enologia de 
la Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00409/12
Sol·licitud 148

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Hereu Marés, director de l’Institut Català 
del Suro, amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00410/12
Sol·licitud 148

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb re-
lació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00411/12
Sol·licitud 148

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves Agricultors i Rama-
ders de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00412/12
Sol·licitud 148

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Coopera-
tives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00413/12
Sol·licitud 149

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut del Cava amb 
relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00414/12
Sol·licitud 149

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Vinícola de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00415/12
Sol·licitud 149

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei vitivinícola de Catalunya
352-00416/12
Sol·licitud 149

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Priorat amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00417/12
Sol·licitud 150

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00418/12
Sol·licitud 150
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Proposta d’audiència en comissió de Francesc Xavier Menéndez i Pablo, membre 
del Consell de Participació del Memorial Democràtic i del Comitè Tècnic per a la 
Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la 
Dictadura Franquista en representació de la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00419/12
Sol·licitud 150

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Font Cardona, membre de la Junta de 
Govern del Memorial Democràtic, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00420/12
Sol·licitud 150

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Maria Puigserra Santacana, membre del 
Consell de Participació del Memorial Democràtic en representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00421/12
Sol·licitud 151

Proposta d’audiència en comissió de Javier Tébar Hurtado, membre del Consell 
de Participació del Memorial Democràtic en representació de la Fundació Cipriano 
García - Comissions Obreres de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00422/12
Sol·licitud 151

Proposta d’audiència en comissió de Roger Heredia Jornet, membre del Consell de 
Participació del Memorial Democràtic en representació de «Lo Riu» Associació per 
l’Estudi del Patrimoni Arqueològic i Històric de les Terres de l’Ebre, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00423/12
Sol·licitud 151

Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president de la Societat Cata-
lana d’Estudis Jurídics, portaveu de la Comissió de la Dignitat i membre del Consell 
Assessor del Memorial Democràtic, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00424/12
Sol·licitud 151

Proposta d’audiència en comissió de Carles Vallejo Calderón, president de l’Associ-
ació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, president del Consell de Partici-
pació del Memorial Democràtic i membre del Memorial Democràtic dels Treballadors 
de Seat, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00425/12
Sol·licitud 152

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Toran, en representació de l’Amical de 
Mauthausen, estudiosa dels camps nazis i de les víctimes de nazisme d’Espanya, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00426/12
Sol·licitud 152

Proposta d’audiència en comissió de Carlos Jiménez Villarejo, exmembre del grup 
d’experts encarregats de les fosses comunes i la identificació de les víctimes en el 
sumari contra els crims del franquisme seguit a l’Audiència Nacional, amb relació a 
la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00427/12
Sol·licitud 152

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Perona, membre president de l’Asso-
ciació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00428/12
Sol·licitud 152
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Proposta d’audiència en comissió de Ramon Arnabat Mata, exrepresentant de la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana al Consell de Participació del 
Memorial Democràtic, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica 
de Catalunya
352-00429/12
Sol·licitud 153

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació AltraItàlia amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00430/12
Sol·licitud 153

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Amical de 
Catalunya d’Antics Guerrillers Espanyols a França amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00431/12
Sol·licitud 153

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Amical de Ravensbrück 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00432/12
Sol·licitud 153

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’ExPresos Polítics del Franquisme amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00433/12
Sol·licitud 153

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Aviadors de 
la República amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00434/12
Sol·licitud 154

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Homenatge, 
creadora del web Enrecuerdode, amb relació a la Proposició de llei de memòria de-
mocràtica de Catalunya
352-00435/12
Sol·licitud 154

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Perjudi-
cats per la Confiscació del Govern Franquista amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00436/12
Sol·licitud 154

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació Andreu Nin 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00437/12
Sol·licitud 154

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació Francesc Ferrer 
i Guàrdia amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00438/12
Sol·licitud 154

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació Pere Ardiaca 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00439/12
Sol·licitud 155

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Memorial Democràtic 
dels Treballadors de Seat amb relació a la Proposició de llei de memòria democrà-
tica de Catalunya
352-00440/12
Sol·licitud 155

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Triangle Blau 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00441/12
Sol·licitud 155
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci Memorial dels 
Espais de la Batalla de l’Ebre amb relació a la Proposició de llei de memòria demo-
cràtica de Catalunya
352-00442/12
Sol·licitud 155

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci del Museu Memo-
rial de l’Exili amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00443/12
Sol·licitud 155

Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny, president de l’Associació pro-
Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00444/12
Sol·licitud 156

Proposta d’audiència en comissió de Ricard Vinyes Ribas, comissionat de Progra-
mes de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya
352-00445/12
Sol·licitud 156

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Guixé i Coromines, director de l’European 
Observatory on Memories de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00446/12
Sol·licitud 156

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Coopera-
tives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00447/12
Sol·licitud 156

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb re-
lació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00448/12
Sol·licitud 157

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Joves Agricultors i Rama-
ders de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00449/12
Sol·licitud 157

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen 
Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00450/12
Sol·licitud 157

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Enòlegs amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00451/12
Sol·licitud 157

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Sommeliers amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00452/12
Sol·licitud 158

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut Català de la Vinya 
i el Vi amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00453/12
Sol·licitud 158

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen 
Empordà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00454/12
Sol·licitud 158

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen 
Terra Alta amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00455/12
Sol·licitud 158
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen 
Penedès amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00456/12
Sol·licitud 159

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen 
Alella amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00457/12
Sol·licitud 159

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen 
Costers del Segre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00458/12
Sol·licitud 159

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen 
Priorat amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00459/12
Sol·licitud 159

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen 
Pla de Bages amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00460/12
Sol·licitud 160

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen 
Tarragona amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00461/12
Sol·licitud 160

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen 
Conca de Barberà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00462/12
Sol·licitud 160

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen 
Montsant amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00463/12
Sol·licitud 160

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Vinícola de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00464/12
Sol·licitud 161

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut Agrari Català Sant 
Isidre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00465/12
Sol·licitud 161

Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00466/12
Sol·licitud 161

Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d’història 
moderna, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00467/12
Sol·licitud 161

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Manuel Azaña 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00468/12
Sol·licitud 161

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Alternatives 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00469/12
Sol·licitud 162

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Rafael del Pino 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00470/12
Sol·licitud 162
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ortega y 
Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposició de llei de memòria demo-
cràtica de Catalunya
352-00471/12
Sol·licitud 162

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centro Toledo por la Paz 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00472/12
Sol·licitud 162

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial Institut Elcano amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00473/12
Sol·licitud 162

Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de soci-
ologia, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00474/12
Sol·licitud 163

Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de 
ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
352-00475/12
Sol·licitud 163

Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències polítiques 
i socials, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00476/12
Sol·licitud 163

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, amb relació a la Proposició de llei de memòria de-
mocràtica de Catalunya
352-00477/12
Sol·licitud 163

Proposta d’audiència en ponència d’Ian Gibson, historiador i hispanista, amb relació 
a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00478/12
Sol·licitud 163

Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i hispanista, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00479/12
Sol·licitud 164

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Revolució De-
mocràtica amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00480/12
Sol·licitud 164

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació l’Alternativa 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00481/12
Sol·licitud 164

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical de Mauthausen 
i altres Camps i de totes les Víctimes del Nazisme d’Espanya amb relació a la Pro-
posició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00482/12
Sol·licitud 164

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical de Ravensbrück 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00483/12
Sol·licitud 164

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics del Franquisme amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00484/12
Sol·licitud 165
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Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Amouroux, representant de l’Amical de 
les Brigades Internacionals de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de me-
mòria democràtica de Catalunya
352-00485/12
Sol·licitud 165

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació per a la Re-
cuperació de la Memòria Històrica de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya
352-00486/12
Sol·licitud 165

Proposta d’audiència en ponència de Pere Fortuny i Velázquez, de l’Associació pro 
Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00487/12
Sol·licitud 165

Proposta d’audiència en ponència de Neus Roig Pruñonosa, antropòloga i presi-
denta de l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00488/12
Sol·licitud 166

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Esteve, arqueòleg i representant de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs al Consell de Participació del Memorial Democràtic, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00489/12
Sol·licitud 166

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Abad Gómez, membre fundador del 
col·lectiu artístic Grup de Treball, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00490/12
Sol·licitud 166

Proposta d’audiència en ponència de Jorge Barbi, artista multidisciplinari, amb re-
lació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00491/12
Sol·licitud 166

Proposta d’audiència en ponència de Núria Carreras, presidenta d’Arxivers sense 
Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00492/12
Sol·licitud 166

Proposta d’audiència en ponència de Carles Vallejo, president del Consell de Parti-
cipació del Memorial Democràtic, de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del 
Franquisme i del Memorial Democràtic dels Treballadors de Seat, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00493/12
Sol·licitud 167

Proposta d’audiència en ponència de David Bondia, professor de dret internacional 
públic de la Universitat de Barcelona i president de l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00494/12
Sol·licitud 167

Proposta d’audiència en ponència de Margalida Capellà i Roig, advocada experta 
en dret penal internacional, amb relació a la Proposició de llei de memòria demo-
cràtica de Catalunya
352-00495/12
Sol·licitud 167

Proposta d’audiència en ponència de Josep Cruanyes, advocat, historiador i mem-
bre de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00496/12
Sol·licitud 167
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Proposta d’audiència en ponència de Raúl Digón, professor de dret constitucional 
i ciència política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya
352-00497/12
Sol·licitud 168

Proposta d’audiència en ponència de Rafael Escudero Alday, expert en l’evolució le-
gislativa i judicial de l’Estat espanyol i professor de filosofia del dret de la Universidad 
Carlos III, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00498/12
Sol·licitud 168

Proposta d’audiència en ponència de Joan Carles Mèlich, doctor en filosofia i lle-
tres per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya
352-00501/12
Sol·licitud 168

Proposta d’audiència en ponència de Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, experta en me-
mòria col·lectiva i identitat nacional, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00502/12
Sol·licitud 168

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Arnabat, professor d’història contem-
porània de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de me-
mòria democràtica de Catalunya
352-00503/12
Sol·licitud 168

Proposta d’audiència en ponència de Gonzalo Berger, historiador expert en les Mi-
lícies Antifeixistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria de-
mocràtica de Catalunya
352-00504/12
Sol·licitud 169

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Guixé i Coromines, historiador i director 
fundador de l’Observatori Europeu de Memòries, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya
352-00506/12
Sol·licitud 169

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Xavier Hernández Cardona, historia-
dor i catedràtic de didàctica de les ciències socials de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00507/12
Sol·licitud 169

Proposta d’audiència en ponència de Marta Marín, especialista en estudis de la 
memòria de la Universitat Wilfrid Laurier, d’Ontario (Canadà), amb relació a la Pro-
posició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00509/12
Sol·licitud 169

Proposta d’audiència en ponència de Nicolas Marty, catedràtic d’història contem-
porània i vicerector de Qualitat de la Universitat de Perpinyà, amb relació a la Pro-
posició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00510/12
Sol·licitud 170

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Míguez Macho, historiador especialista 
en violències durant el franquisme, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00511/12
Sol·licitud 170

Proposta d’audiència en ponència de Conxita Mir, historiadora especialista en vio-
lència política i control social durant el franquisme, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00512/12
Sol·licitud 170
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Proposta d’audiència en ponència de Carme Molinero, historiadora experta en fran-
quisme des de la perspectiva de gènere, amb relació a la Proposició de llei de me-
mòria democràtica de Catalunya
352-00513/12
Sol·licitud 170

Proposta d’audiència en ponència de Joaquim Nadal, catedràtic d’història contempo-
rània de la Universitat de Girona i director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni 
Cultural, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00514/12
Sol·licitud 170

Proposta d’audiència en ponència de Borja de Riquer, professor d’història contem-
porània de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00515/12
Sol·licitud 171

Proposta d’audiència en ponència de Queralt Solé, historiadora especialista en re-
cuperació de fosses comunes de la Guerra Civil i el franquisme, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00516/12
Sol·licitud 171

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Vilanova, professor d’història con-
temporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, director de l’Arxiu Carles Pi 
i Sunyer i membre del Grup de Recerca sobre l’Època Franquista, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00517/12
Sol·licitud 171

Proposta d’audiència en ponència de Francisco Estévez Valencia, historiador i di-
rector executiu del Museu de la Memòria i els Drets Humans de Xile, amb relació a 
la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00518/12
Sol·licitud 171

Proposta d’audiència en ponència de Martha Nubia Bello, exdirectora del Museu de 
la Memòria Històrica de Colòmbia, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00519/12
Sol·licitud 172

Proposta d’audiència en ponència de la directora general del Patrimoni Cultural amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00520/12
Sol·licitud 172

Proposta d’audiència en ponència d’Andreu Caralt, periodista expert en espais i 
turisme de memòria, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica 
de Catalunya
352-00522/12
Sol·licitud 172

Proposta d’audiència en ponència de Monique Eckmann, sociòloga especialitzada 
en educació contra el racisme i l’antisemitisme, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya
352-00523/12
Sol·licitud 172

Proposta d’audiència en ponència de Marta Simó, sociòloga especialitzada en la 
memòria de l’Holocaust a Espanya, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00524/12
Sol·licitud 172

Proposta d’audiència en comissió de Magda Oranich i Solagran, advocada, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00525/12
Sol·licitud 173
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Proposta d’audiència en comissió d’Alfons Aragoneses Aguado, professor d’histò-
ria del dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00526/12
Sol·licitud 173

Proposta d’audiència en comissió de Margalida Capellà i Roig, professora de dret 
internacional públic de la Universitat de les Illes Balears, amb relació a la Proposició 
de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00527/12
Sol·licitud 173

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Amical de Ravensbrück 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00528/12
Sol·licitud 173

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Amical de Mauthausen 
i altres Camps i de totes les Víctimes del Nazisme d’Espanya amb relació a la Pro-
posició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00529/12
Sol·licitud 173

Proposta d’audiència en comissió de Queralt Solé i Barjau, professora d’història 
contemporània de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya
352-00530/12
Sol·licitud 174

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Ana Alija Fernández, professora de dret 
internacional públic de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00531/12
Sol·licitud 174

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Claret i Miranda, professor d’història 
contemporània de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00532/12
Sol·licitud 174

Proposta d’audiència en comissió de Josep Calvet i Bellera, investigador del Servei 
d’Història, Patrimoni i Documentació de la Universitat de Lleida, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00533/12
Sol·licitud 174

Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, advocat, historiador i mem-
bre de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00534/12
Sol·licitud 175

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació pro Memòria 
als Immolats per la Llibertat a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de me-
mòria democràtica de Catalunya
352-00535/12
Sol·licitud 175

Proposta d’audiència en comissió de Núria Ricart i Ulldemolins, professora del De-
partament d’Arts i Conservació-Restauració de la Facultat de Belles Arts de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica 
de Catalunya
352-00536/12
Sol·licitud 175

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Guixé i Coromines, historiador i director 
fundador de l’Observatori Europeu de Memòries, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya
352-00537/12
Sol·licitud 175
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Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Duch Plana, catedràtica d’història 
contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya
352-00538/12
Sol·licitud 175

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Memòria contra 
la Tortura amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00539/12
Sol·licitud 176

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Triangle Blau 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00540/12
Sol·licitud 176

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Antich i Valero, doctor en filosofia de la 
Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica 
de Catalunya
352-00541/12
Sol·licitud 176

Proposta d’audiència en comissió de Joan Baptista Culla, professor d’història de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00542/12
Sol·licitud 176

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Palou Loverdos, president de la Funda-
ció Carta de la Pau, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
352-00543/12
Sol·licitud 176

Proposta d’audiència en comissió de Miquel Àngel Vallès, advocat, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00544/12
Sol·licitud 177

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Toran Belver, historiadora, amb relació 
a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00545/12
Sol·licitud 177

Proposta d’audiència en comissió de Joan Boadas, arxiver de l’Ajuntament de Girona, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00546/12
Sol·licitud 177

Proposta d’audiència en comissió de Salomó Marquès, professor de pedagogia de 
la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democrà-
tica de Catalunya
352-00547/12
Sol·licitud 177

Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Salut davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre l’estat dels treballs i el contingut del reglament de des-
plegament de la Llei 9/2017, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec 
a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut
356-00285/12
Sol·licitud 177

Sol·licitud de compareixença de Javier Hernández García, president de l’Audiència 
Provincial de Tarragona, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la si-
tuació de les seus judicials de Tarragona
356-00286/12
Sol·licitud 178

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre els beneficis fiscals i les possibilitats 
de futur amb relació a l’eliminació dels regressius
356-00289/12
Sol·licitud 178
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Proposta de compareixença de Núria Llorach, presidenta de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè 
informi sobre la seva posició amb relació al Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 20/2018, sobre les despeses de personal de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals del 2016
362-00006/12
Rebuig de la sol·licitud 178

Proposta de compareixença de Núria Llorach, presidenta de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè 
informi sobre la seva posició amb relació al Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 21/2018, sobre les despeses de personal de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals del 2016
362-00007/12
Rebuig de la sol·licitud 178

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

Compareixença de Júlia López López, doctora en dret i catedràtica de dret del 
treball i de la seguretat social de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió 
d’Estudi del Treball Autònom
357-00229/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 179

Compareixença de Carolina Gala Durán, doctora en dret i catedràtica habilitada de 
dret del treball i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00230/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 179

Compareixença de Josep Ginesta i Vicente, secretari general de Treball, Afers So-
cials i Famílies, davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00231/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 179

Compareixença d’Enric Vinaixa i Bonet, director general de Relacions Laborals i 
Qualitat en el Treball, davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00232/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 179

Compareixença de Luz Bataller i Cifuentes, directora general de la Inspecció del 
Treball, davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00233/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 180

Compareixença de Mercè Antònia Garau i Blanes, directora general del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00234/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 180

Compareixença d’Ariadna Rectoret Jordi, directora del Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00235/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 180

Compareixença de M. Àngels Pujols Muntada, secretària general del Consell de 
Relacions Laborals de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00236/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 180

Compareixença del director general de Protecció Social davant la Comissió d’Es-
tudi del Treball Autònom
357-00237/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 180

Compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió d’Estudi del 
Treball Autònom
357-00238/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 181
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Compareixença de la directora general d’Igualtat davant la Comissió d’Estudi del 
Treball Autònom
357-00239/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 181

Compareixença d’una representació de l’Institut Català de Finances davant la Co-
missió d’Estudi del Treball Autònom
357-00240/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 181

Compareixença d’una representació de la Confederació de Treballadors Autònoms 
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00241/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 181

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Estudi del Treball Autònom
357-00242/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 181

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00243/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 182

Compareixença d’una representació de Foment del Treball davant la Comissió d’Es-
tudi del Treball Autònom
357-00244/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 182

Compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió d’Estudi del Tre-
ball Autònom
357-00245/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 182

Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Comissió d’Estudi 
del Treball Autònom
357-00246/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 182

Compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves Agricultors 
davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00247/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 182

Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00248/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 183

Compareixença del responsable de la memòria d’autònoms elaborada pel Consell 
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya davant la Comissió d’Estudi del Treball 
Autònom
357-00249/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 183

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Gitanes de Ca-
talunya davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00250/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 183

Compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals Autònoms i 
Empresaris davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00251/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 183

Compareixença d’una representació de l’Associació d’Autònoms Dones i Homes Em-
prenedors de Catalunya Segle XXI davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00252/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 183

Compareixença d’una representació de Joves Empresaris de Catalunya davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00253/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 184
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Compareixença d’Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Eco-
nomia de la Cambra de Comerç de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del Tre-
ball Autònom
357-00254/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 184

Compareixença d’una representació de Pere Condom, director del programa «Ca-
talunya emprèn», davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00255/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 184

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

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la Generalitat en data 
del 30 de setembre de 2018
334-00045/12
Presentació: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 184

Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en data del 30 de 
setembre de 2018
334-00046/12
Presentació: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 185

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Gene-
ralitat en data del 30 de setembre de 2018
334-00047/12
Presentació: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 185

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 5813/2018, pro-
moguda pel Govern de l’Estat, contra les lletres c i d de l’apartat 15 de l’epígraf II, 
titulat «Institucions i administracions», de la Resolució 92/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència
385-00003/12
Al·legacions que formula el Parlament 186

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2018
Acord 195

Declaració de la situació administrativa de serveis especials d’una funcionària de 
carrera
Acord 196

4.90.15. Contractació i encàrrecs de gestió

Contractació del subministrament del vestuari del personal uniformat del Parlament 
de Catalunya
620-00005/12
Anunci 197
Nomenament de la Mesa de contractació 198
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 175/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema d’Emergències Mèdiques, 
corresponent als exercicis del període 2012-2015
256-00001/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 5, 15.11.2018, DSPC-C 108

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 15 de no-
vembre de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el 
Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 
(tram. 256-00001/12).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el 

Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe 

de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als 
exercicis del període 2012-2015.

b) Planificar les mesures necessàries per a millorar els procediments de contrac-
tació en l’àmbit del Sistema d’Emergències Mèdiques.

c) Emprendre les accions necessàries perquè el Sistema d’Emergències Mèdi-
ques: 

1r. Prengui mesures, a partir de l’aprovació d’aquesta resolució, per a licitar ser-
veis que fins ara eren proveïts de manera exclusiva per una entitat.

2n. Promogui, en un termini de sis a dotze mesos, un procediment amb concur-
rència per a seleccionar un proveïdor per a actualitzar el programari.

3r. Faci un seguiment puntual de l’execució dels contractes per a garantir el 
compliment estricte de les condicions en què s’han d’efectuar els serveis i, en el cas 
d’incompliment contractual o de compliment defectuós de la prestació objecte del 
contracte, penalitzar el contractista.

4t. Actuï, en el cas hipotètic d’un acomiadament disciplinari inevitable, seguint 
el procediment laboral pertinent i assegurant totes les garanties processals tant per 
a l’entitat com per al treballador.

5è. Iniciï la licitació dels contractes de manteniment i adaptació del sistema de 
gestió Sitrem en un termini de sis a dotze mesos.

3. El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de Comptes a: 
a) Seguir el grau de compliment de les recomanacions aprovades pel Parlament 

derivades de l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema d’Emergències Mè-
diques, corresponent als exercicis del període 2012-2015, i donar-ne compte.

b) Emetre un nou informe fiscalitzador sobre el Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, d’acord amb els articles 186.1, 186.5, 190.1 i 190.2 del Reglament del Parla-
ment, en els mateixos termes i amb el mateix contingut que l’Informe 23/2017 però 
amb relació als exercicis 2016 i 2017, atesa la importància de les funcions d’atenció 
als ciutadans que exerceix el Sistema d’Emergències Mèdiques i davant el fet que 
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s’han detectat irregularitats en la contractació i hi ha expedients oberts en l’àmbit 
judicial, i que, per tant, cal una fiscalització més continuada d’aquest organisme.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 182/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 22/2017, sobre les subvencions i altres ajuts del 
Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015
256-00002/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 5, 15.11.2018, DSPC-C 108

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 15 de no-
vembre de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups par-
lamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre 
les subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015 
(tram. 256-00002/12).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les 

subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les sub-
vencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 183/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 25/2017, sobre el Consorci de l’Institut Ramon Llull, 
corresponent al 2015
256-00003/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 5, 15.11.2018, DSPC-C 108

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 15 de no-
vembre de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups par-
lamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre 
el Consorci de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015 (tram. 256-
00003/12).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el 

Consorci de l’Institut Ramon Llull, corresponent al 2015.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el Con-
sorci de l’Institut Ramon Llull, corresponent al 2015.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 212/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, corresponent a l’exercici del 2014
256-00004/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 7, 20.12.2018, DSPC-C 143

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 20 de de-
sembre de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups par-
lamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre 
els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, corresponent a l’exercici del 2014 (tram. 256-00004/12).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2017, sobre els 

capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, corresponent a l’exercici del 2014.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe 

de fiscalització 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, corresponent a l’exercici 
del 2014.

b) Sol·licitar al Departament d’Economia que vetlli per traslladar als responsa-
bles del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
les deficiències o irregularitats detectades als informes de la Sindicatura de Comp-
tes debatuts en comissió.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 213/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del Gran Teatre del Liceu, 
corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost de 2015
256-00005/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 7, 20.12.2018, DSPC-C 143

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 20 de de-
sembre de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la 
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Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost 
de 2015 (tram. 256-00005/12).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 2/2018, sobre la 

Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a l’exercici finalitzat el 31 d’agost 
de 2015.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe 

de fiscalització 2/2018, sobre la Fundació del Gran Teatre del Liceu, corresponent a 
l’exercici finalitzat el 31 d’agost de 2015.

b) Establir i aprovar, per mitjà de la Comissió Executiva, un marc inclòs en els 
estatuts, relatiu a la contractació i acomiadament del personal, i també a la negocia-
ció i adopció d’acords sobre les retribucions del personal.

c) Fixar un procediment, escrit i autoritzat per la Comissió Executiva, per a la 
concessió de bestretes al personal.

d) Fer els pagaments en efectiu dels patrocinadors dins l’exercici comptable per 
al qual s’han establert.

e) Incloure les taules salarials en el conveni col·lectiu per al personal d’assistèn-
cies tècniques i artístiques, i assegurar que queden aprovades per la Comissió Exe-
cutiva perquè es puguin aplicar.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 214/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 5/2018, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
corresponent a l’exercici del 2015
256-00006/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 7, 20.12.2018, DSPC-C 143

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 20 de de-
sembre de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups par-
lamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-
00006/12).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 5/2018, sobre 

l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe 

de fiscalització 5/2018, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent a l’exer-
cici del 2015.

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
– La Resolució 214/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l'Informe de fiscalització 5/2018, sobre l'Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent a l'exercici del 2015 (256-00006/12), ha estat modificada en el BOPC 240, pàg. 5.
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b) Demanar a la Sindicatura de Comptes que elabori un informe de fiscalització 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya de l’any 2010 al 2016.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 215/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions de l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural, corresponent als exercicis del 2015 i el 2016
256-00008/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 7, 20.12.2018, DSPC-C 143

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 20 de de-
sembre de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups par-
lamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu 
a les subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als 
exercicis del 2015 i el 2016 (tram. 256-00008/12).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a 

les subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exer-
cicis del 2015 i el 2016.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les 
subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exerci-
cis del 2015 i el 2016.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 216/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 9/2018, sobre l’Agència de Residus de Catalunya, 
corresponent a l’exercici del 2015
256-00009/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 7, 20.12.2018, DSPC-C 143

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 20 de de-
sembre de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups par-
lamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre 
l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-
00009/12).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre 

l’Agència de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 9/2018, sobre l’Agència 
de Residus de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2015.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 217/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 11/2018, sobre les places vinculades docents 
i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, 
corresponent al curs 2015-2016
256-00010/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 7, 20.12.2018, DSPC-C 143

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 20 de de-
sembre de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les 
places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, 
corresponent al curs 2015-2016 (tram. 256-00010/12).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 11/2018, sobre les 

places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, 
corresponent al curs 2015-2016.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe 

de fiscalització 11/2018, sobre les places vinculades docents i assistencials de les 
universitats públiques de Catalunya, corresponent al curs 2015-2016.

b) Demanar als departaments de la Generalitat competents en salut i universitats 
que prenguin les mesures necessàries per a posar fi a l’incompliment reiterat de la 
normativa sobre places vinculades perquè, a més d’ésser considerades places úni-
ques, s’estableixi una única nòmina, compensin les universitats per a la retribució de 
l’activitat assistencial i vigilin el control de les incompatibilitats.

c) Demanar al Departament de Salut, les universitats i les institucions sanitàries 
que revisin i actualitzin els concerts que regulen les places vinculades i les d’asso-
ciat assistencial.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato
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Resolució 218/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 14/2018, sobre el Laboratori de Referència de Catalunya, 
corresponent a l’exercici del 2016
256-00011/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 7, 20.12.2018, DSPC-C 143

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 20 de de-
sembre de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups par-
lamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre 
el Laboratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 
256-00011/12).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el 

Laboratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 14/2018, sobre el Labo-
ratori de Referència de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Laboratori de Refe-
rència de Catalunya (LRC): 

a) Que doni una explicació més detallada del motiu pel qual va internalitzar el 
desenvolupament i el manteniment del sistema informàtic del Laboratori.

b) Que justifiqui adequadament el cost d’internalització del desenvolupament i 
el manteniment del sistema informàtic, que va implicar pagar un total de 745.234 
euros a l’empresa T-Systems Iberia, SAU (corresponents a 508.997 euros de penalit-
zació i 236.237 euros de despeses addicionals).

c) Que justifiqui l’estalvi que s’ha produït realment amb la internalització del 
desenvolupament i el manteniment del sistema informàtic, ja que, a l’acta del Con-
sell d’Administració, l’empresa va quantificar l’estalvi en més d’1.000.000 d’euros, i 
en la Memòria dels comptes anuals presentada el 31 de desembre de 2016 es redueix 
a 643.000 euros. La mateixa Sindicatura de Comptes insisteix en la necessitat de 
justificar aquest estalvi, tenint en compte l’elevada quantia del cost de resolució del 
contracte i les insuficients raons donades a les al·legacions presentades.

d) Que aclareixi la participació majoritària de la Generalitat de Catalunya, vista 
la insuficient justificació presentada en les al·legacions, i que regularitzi la situació 
administrativa del Laboratori i l’integri en el pressupost de la Generalitat.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 219/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 16/2018, sobre l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2016
256-00012/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 7, 20.12.2018, DSPC-C 143

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 20 de de-
sembre de 2018, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups par-
lamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 16/2018,  sobre 
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l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 
2016 (tram. 256-00012/12).

Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre 

l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a l’exercici del 
2016.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe 

de fiscalització 16/2018, sobre l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, 
corresponent a l’exercici del 2016.

b) Demanar a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya que compleixi 
l’obligació de presentar totes les factures de proveïdors en format de factura electrò-
nica (.xml), registrant-se als portals Efac o Face, sense limitació d’un import mínim.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 220/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels 
infants
255-00005/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 20.12.2018, DSPC-P 35

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de desembre de 2018, ha debatut 
les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al de-
bat sobre la protecció de la infància tingut els dies 18 i 20 de desembre.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament, 
ha adoptat la següent

Resolució

I. Polítiques d’infància i famílies
1
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar, des de la perspectiva de la cooperació i de la relació amb els orga-

nismes internacionals, en la defensa dels drets dels infants, per tal de garantir-ne la 
protecció.

b) Promoure l’educació i la sensibilització en qüestions com la pau i els drets hu-
mans, el desenvolupament, la desigualtat i la cooperació.

c) Garantir el compliment dels punts dels objectius de desenvolupament sosteni-
ble de les Nacions Unides destinats a la protecció dels drets dels infants.

2
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li, durant el primer trimestre del 2019, una proposta de pla de revi-

sió i reforma del sistema de protecció a la infància, i obrir un procés per a facilitar 
la participació dels grups parlamentaris, i també dels professionals i les entitats del 
sector.

b) Fer la inspecció tècnica del funcionament i l’aplicació del projecte educatiu de 
tots els centres i serveis de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència, per a assegurar que es compleixen tant la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels 
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drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, com la garantia dels drets de 
tots els infants, joves i treballadors.

c) Atendre correctament les condicions laborals dels professionals que treballen 
als centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia, i aplicar a tots els centres i els serveis que en depenen les mesures aprovades 
el 2016 en el Comitè de Salut Laboral, i també les mesures establertes per la mesa 
tècnica constituïda el 2017 per a minimitzar els riscos psicosocials en els centres.

d) Dotar dels recursos suficients el Pla estratègic de promoció de l’acolliment fa-
miliar elaborat el 2016 i reforçar la figura de l’acolliment especialitzat.

3
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Estudiar l’aplicació de mecanismes per a calcular la inversió pública en políti-

ques d’infància, adolescència i joventut equiparables als estàndards europeus.
b) Dissenyar un instrument per a analitzar l’impacte de totes les polítiques públi-

ques en la vida dels infants, els adolescents i els joves.
4
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Capgirar la desinversió dels darrers anys i doblar, en els pressupostos de la Ge-

neralitat per al 2019, la inversió directa en polítiques d’infància i famílies respecte 
de la quantitat pressupostada el 2018, amb l’objectiu d’apropar progressivament la 
despesa a la mitjana de l’entorn europeu en polítiques d’infància.

b) Garantir arreu del territori l’equitat territorial de les polítiques, les mesures i 
els recursos destinats a la infància, i assegurar la coordinació amb la resta d’admi-
nistracions públiques existents.

5
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir les mesures necessàries per a millorar la recollida d’informació sobre 

la infància a Catalunya, millorar la gestió de dades sobre infància en tots els depar-
taments i assegurar que aquesta informació és pública, accessible a tothom i orien-
tada tant a facilitar la tasca dels professionals que treballen amb la infància com a 
augmentar la capacitat d’avaluació des del sector públic mateix sobre la incidència 
de les polítiques i les mesures aplicades; i també analitzar de manera integral, amb 
indicadors específics i un sistema de seguiment, les necessitats d’inversió en infàn-
cia i l’estratègia pressupostària amb l’objectiu d’assegurar una assignació apropiada 
de recursos financers, humans i tècnics per a aplicar-la.

b) Fomentar la participació dels infants en la presa de decisions que afecten llurs 
vides en compliment de la Convenció sobre els drets dels infants i, amb aquest fi, 
impulsar programes i mecanismes adaptats a l’edat i canals de participació ade-
quats, i conscienciar la societat en general i els treballadors públics en particular 
sobre la importància de llur participació.

c) Aplicar els objectius de desenvolupament sostenible d’àmbit mundial a la pla-
nificació de les polítiques d’infància, i plantejar en consonància els principals reptes, 
definir un sistema d’indicadors que permeti de fer el seguiment i l’avaluació de les 
polítiques d’infància i reprogramar-los en cas necessari.

6
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incloure una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 

Catalunya i dels sindicats representatius en el grup de treball que, establert en el 
marc de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, elabora el pro-
tocol per a garantir les condicions laborals dels professionals que treballen en l’àm-
bit dels centres residencials d’acció educativa.

b) Establir, en el termini de sis mesos, la reducció de les hores d’atenció directa 
a infants i joves prestades per professionals del sistema de protecció a la infància i 
de justícia juvenil de més de cinquanta-cinc anys, la contractació de nous professio-
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nals titulats per a cobrir aquestes hores i el desenvolupament d’una segona activitat 
per a aquest col·lectiu.

c) Mantenir les plantilles d’educadors, i altres professionals, dels centres de jus-
tícia juvenil suficientment dotades per a donar el servei necessari als joves interns, 
perquè llur pas pel centre signifiqui realment una oportunitat de trobar les eines ne-
cessàries per a gestionar llur vida.

d) Proveir d’una manera immediata totes les substitucions de professionals dels 
centres residencials d’acció educativa, dels centres residencials d’educació intensiva 
i dels centres d’acolliment, de manera que s’asseguri la cobertura total dels profes-
sionals en cada torn.

e) Establir mecanismes específics i prioritaris per a valorar els mèrits dels edu-
cadors socials interins que ocupen la mateixa plaça des de fa un mínim de tres anys 
amb una valoració positiva i sense la possibilitat d’haver-la consolidat per la manca 
de convocatòria d’oposicions durant aquest temps.

f) Establir fórmules que permetin la mobilitat dels professionals entre els centres.
7
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar una estratègia integral de les polítiques d’infància que situï els infants 

al centre de l’acció del Govern, incorporant en les polítiques dels diversos departa-
ments la perspectiva dels infants amb l’objectiu de millorar el present i el futur dels 
infants a Catalunya.

b) Desplegar de manera total i efectiva la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

c) Impulsar, amb la participació d’agents socials, educatius i sanitaris i amb l’Ad-
ministració local, l’aprovació d’un pacte de protecció dels infants i adolescents que 
promogui i divulgui els drets de l’infant, que estableixi un marc social favorable a 
l’educació en valors, fomenti la prevenció, eviti les situacions de risc i permeti la 
plena integració dels infants discapacitats a la societat.

d) Fer possible l’enfortiment de les polítiques d’infància amb l’augment en el 
pressupost de la Generalitat per al 2019 de la inversió social en infància i en famílies 
per a situar-la, progressivament, al nivell de la inversió mitjana de la Unió Europea.

8
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar fins a un 1,4% del producte interior brut català la inversió en polí-

tiques d’infància en el pressupost de la Generalitat per al 2019 i fins a un 2,4% per a 
l’exercici del 2020, amb l’objectiu de passar del 0,8% del producte interior brut que 
es destina actualment a la mitjana europea l’any 2020.

b) Presentar, en el termini de sis mesos, el reglament de la Llei 14/2010, del 27 
de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

c) Recuperar l’activitat de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, que no 
es reuneix des de l’any 2016.

d) Presentar, durant el primer trimestre del 2019, el nou Pla d’atenció integral a la 
infància i l’adolescència 2019-2022, atès que el pla ja s’ha exhaurit. El pla l’estableix 
l’article 21 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adoles-
cència, per a donar compliment a l’annex 2 del Pacte per a la infància.

e) Elaborar, durant el primer trimestre del 2019, un mapa de recursos per a l’aten-
ció integral a la infància i l’adolescència.

f) Presentar, durant el primer semestre del 2019, un informe sobre la situació de 
la infància a Catalunya, amb dades actualitzades, seguint els criteris del Comitè de 
Drets de l’Infant, i a partir d’un sistema d’indicadors consensuats amb les entitats 
socials que treballen en l’àmbit de la infància.

g) Equiparar, en el termini de sis mesos, totes les prestacions, ajuts, descomptes 
i altres accions que el Govern garanteix per a les famílies nombroses, a les famílies 
monoparentals, la qual cosa inclou beneficis fiscals, preus de transport, taxes i preus 
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relacionats amb els estudis i l’expedició de documentació, accés a places escolars, 
import de subministraments i béns culturals, entre altres.

9
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar la reforma horària dins del Consell de Relacions Laborals, i també 

en la negociació col·lectiva, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones, 
molt especialment dels infants i els adolescents.

b) Negociar amb els sindicats, en el marc de la Mesa General de Negociació de 
l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mesures de fle-
xibilitat i conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors públics.

10
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incentivar els municipis perquè es declarin «amics de l’acolliment familiar» 

comprometent-se a crear circuits estables de promoció de l’acolliment i a fer dues 
xerrades informatives anuals als ciutadans.

b) Fer una campanya anual sobre acolliment familiar per mitjà de l’Institut Cata-
là de l’Acolliment i de l’Adopció, tenint present que la Llei 14/2010, sobre els drets 
i les oportunitats en la infància i l’adolescència, estableix que, sempre que sigui 
possible, les mesures d’acolliment familiar tenen preferència respecte a les altres, 
recomanació que deriva de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de 
l’infant.

11
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer el desplegament per reglament de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels 

drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, que actualment resta pendent, 
de manera urgent durant el primer semestre del 2019.

b) Recuperar, durant el primer semestre del 2019, el Pacte nacional per a la in-
fància, amb una dotació de recursos suficient, i desenvolupar-ne els objectius estra-
tègics, les mesures i les prioritats pendents, i fer-ne el seguiment i l’avaluació per-
tinents.

II. Protecció dels infants
12
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li, durant el mes de gener de 2019, l’Estratègia catalana d’acolli-

da i inclusió, i també les mesures en què treballa el Govern pel que fa a l’acollida 
i l’acompanyament als infants i joves immigrants no acompanyats, d’acord amb la 
Resolució 90/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del 
Govern, aprovada el 9 d’octubre de 2018.

b) Donar compliment a la resta de mesures aprovades per la Resolució 90/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, orientades a 
garantir els drets de la infància i l’adolescència per a tots els menors d’edat en pro-
cessos migratoris que arriben a Catalunya i els que, tot i essent majors d’edat, no 
tenen arrelament ni acompanyament familiar.

c) Treballar, conjuntament amb els ens locals, els partits polítics, els mitjans de 
comunicació i la resta d’agents institucionals i socials, per a: 

1r. Promoure una visió positiva i no estigmatitzadora del col·lectiu de joves im-
migrats sols.

2n. No utilitzar la infància i l’adolescència com a arma electoralista en cap cas, 
i especialment en el cas dels joves immigrats sols.

3r. Despolititzar el debat legítim al voltant de l’acollida i la integració i la gestió 
del fenomen per part de les institucions.

d) Modificar, per mitjà del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
el protocol vigent d’atenció de joves migrats no acompanyats, tenint en compte la 
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doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem i el protocol marc estatal sobre deter-
minades actuacions en relació amb infants migrants no acompanyats (publicat al 
BOE núm. 251, del 16 d’octubre de 2014).

e) Modificar, per mitjà del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
el circuit d’atenció per als infants o adolescents immigrats no acompanyats que te-
nen passaport o un document d’identitat equivalent del qual es desprèn llur mino-
ria d’edat, de manera que no puguin ésser considerats estrangers indocumentats a 
l’efecte d’ésser sotmesos immediatament a les proves de determinació d’edat sen-
se abans ésser posats a disposició de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència.

f) Fer les gestions pertinents davant el Govern espanyol perquè: 
1r. Informi amb claredat i transparència, i amb prou previsió, dels fluxos d’ar-

ribada i dels moviments migratoris interns dins les seves fronteres per tal de poder 
planificar amb antelació els dispositius d’acollida.

2n. Estableixi els mecanismes de coordinació necessaris entre els diferents ter-
ritoris i administracions de l’Estat per a poder preveure l’arribada d’infants, per a 
corresponsabilitzar les diferents comunitats autònomes en l’acollida dels joves im-
migrants nouvinguts i poder planificar i coordinar la resposta protectora.

3r. Faci una gestió correcta a les costes, amb una atenció immediata i integral 
dels joves per a identificar-los correctament i prestar-los una atenció mèdica bàsica 
per a millorar-ne l’estat de salut i minimitzar els riscos relacionats amb la salut pú-
blica i comunitària.

4t. Garanteixi els drets d’asil i de ciutadania per a no condemnar aquests joves 
a l’exclusió social quan arriben a la majoria d’edat. És urgent prioritzar la condició 
d’infants per sobre de la de persones immigrades, amb la finalitat d’evitar tant com 
sigui possible que hi hagi joves en situació d’irregularitat administrativa fins i tot 
passant pel sistema de protecció, que els condemna a situacions de marginalitat i 
vulnerabilitat social. Per això, cal agilitzar els tràmits per a poder aconseguir la do-
cumentació necessària de la Subdelegació del Govern: 

– El permís de residència, un cop els adolescents són tutelats per les administra-
cions competents.

– El permís de treball de manera automàtica, un cop els adolescents són tutelats 
i compleixen setze anys, per tal de no fer discriminacions respecte a la resta de la 
població juvenil catalana i facilitar que s’incorporin al mercat de treball.

5è. Destini més recursos a la Generalitat de Catalunya, en tant que Catalunya és 
un dels territoris que acull una quantitat més gran de joves immigrats sols, especial-
ment quan no s’hi estableixen de manera transitòria dins llur projecte migratori sinó 
que el consideren el lloc de destinació final.

13
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
a) Reestructurar el sistema de protecció de la infància potenciant l’acolliment 

familiar i orientant aquest sistema cap al model de centres de petites dimensions 
(vuit places), d’acord amb la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportuni-
tats en la infància i l’adolescència, per a proporcionar als infants un entorn similar 
al d’una llar, i amb l’impuls del model de les cases d’infants, en coordinació amb 
els ajuntaments.

b) Organitzar els centres per perfils de necessitats dels infants i per edats, amb 
prioritat per llur benestar físic i psicològic.

c) Elaborar un informe econòmic i un estudi de viabilitat per a portar a terme la 
reestructuració del sistema de protecció de la infància i l’adolescència, i presentar-lo 
en un termini de tres mesos.

d) Renovar l’oferta pública d’ocupació amb la convocatòria de noves places 
d’educadors socials del sistema de protecció de la infància abans que s’acabi la dot-
zena legislatura.



BOPC 231
27 de desembre de 2018

1.10. Acords i resolucions 37 

e) Vetllar pel millorament de les condicions dels treballadors dels centres del 
sistema de protecció de la infància, especialment per mitjà de les mesures següents: 

1r. Avaluar periòdicament els riscos laborals dels treballadors dels centres.
2n. Garantir l’aplicació del protocol per a evitar la violència als centres, i dur a 

terme el seguiment i el control de les agressions al personal, que causen moltes bai-
xes entre els treballadors.

3r. Assegurar el compliment de la ràtio de personal en tots els centres per a com-
batre la precarietat laboral.

4t. Avaluar els riscos psicosocials de les plantilles dels centres del sistema de 
protecció dels infants.

5è. Proveir els professionals amb la formació i la supervisió necessàries perquè 
acompleixin llurs funcions, amb la cobertura que es requereixi en cada moment per 
a aquestes funcions en el lloc o centre de treball corresponent.

f) Assegurar el millorament de la transparència en la gestió dels centres que per-
tanyen a fundacions privades que depenen del sistema de protecció de la infància, 
amb el compliment d’un protocol de retiment de comptes anual de tots els centres.

g) Fer auditories anuals del funcionament dels centres i dels processos d’adjudi-
cació de contractes públics de la Generalitat a fundacions privades que formen part 
del sistema de protecció de la infància.

h) Desenvolupar i aplicar nous estàndards de qualitat de manera individualitzada 
per a cada un dels centres residencials d’acció educativa i per als centres residencials 
d’educació intensiva, tenint en compte els perfils i les necessitats dels infants i ado-
lescents que hi resideixen.

i) Garantir el compliment escrupolós del període màxim d’estada al centre d’aco-
llida, de sis mesos de durada, d’acord amb la Llei 14/2010.

j) Garantir la participació dels professionals en la planificació del funcionament 
i l’organització dels centres, amb la dotació als equips d’espais tècnics per a la re-
flexió i la gestió.

14
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar la reforma del model d’atenció a la infància i l’adolescència amb 

relació als nous desafiaments i les noves necessitats, potenciant la prevenció, l’aco-
lliment i l’acompanyament a les famílies per a minimitzar el nombre d’infants que 
estan sota tutela i garantir que la majoria d’aquests infants pugui tornar a l’entorn 
familiar.

b) Iniciar la tramitació, en el termini de tres mesos, del projecte de decret de 
desplegament del procediment i les mesures de protecció dels infants i els adoles-
cents en situació de risc, desemparament o guarda protectora, que emana de la Llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

c) Reforçar amb més professionals i pressupost els centres residencials d’acció 
educativa en què es detecti un increment de la conflictivitat, tant pel que fa al nom-
bre de professionals com pel que fa al millorament de les condicions d’atenció, de 
les infraestructures i de les mesures de seguretat.

d) Executar, amb caràcter immediat, les mesures adequades de protecció i pla-
nificació dels recursos per tal de reduir al màxim el temps d’espera dels infants i els 
adolescents que viuen en un centre d’acollida i s’han de traslladar a un centre resi-
dencial d’acció educativa, i el dels infants i els adolescents en situació de maltrac-
tament que viuen al domicili familiar i esperen una plaça en un centre d’acollida.

e) Complir els acords adoptats a la Moció 61/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre el sistema de protecció a la infància, en el sentit d’elaborar, en el termini de 
quatre mesos, un protocol d’actuació perquè els equips d’atenció a la infància i l’ado-
lescència el facin servir per a fer la síntesi avaluadora objectivable. En aquest pro-
tocol hi ha de constar: 

– La història familiar.
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– La derivació i la discussió del cas amb els equips d’atenció primària.
– El nombre d’entrevistes fetes.
– Les persones a qui s’ha entrevistat, amb la data de les entrevistes.
– L’avaluació a partir d’una eina de cribratge consensuada, amb la determinació 

d’altres eines que es poden fer servir i evitant la utilització de tècniques en situació 
artificial.

– L’opinió de l’infant o jove.
– Els motius del desemparament i si existeix família extensa que se’n faci càrrec.
– Els factors de risc i les proves aportades, llevat dels casos que exigeixin ce-

leritat.
– La proposta d’actuació, i, en els casos de desemparament, el règim de vistes.
f) Garantir, en tots els casos, davant d’una retirada de l’infant o jove del seu nu-

cli familiar, que l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència faciliti a la família 
un document intel·ligible i clarificador en què s’exposen totes les vies existents, tant 
en l’àmbit administratiu com judicial, a les quals la família pot recórrer, tant per a 
exercir la seva defensa com per a recuperar el menor.

g) Assegurar que en les reunions entre la família i la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència es permet l’assistència d’un advocat que representi la 
família, si aquesta ho demana.

h) Desenvolupar mesures alternatives per als joves que no tenen els centres re-
sidencials d’acció educativa com un recurs per a millorar llurs condicions de vida.

i) Estudiar la reobertura del centre Els Til·lers i reorganitzar el centre Montilivi 
per tal de descongestionar els diferents centres de justícia juvenil.

j) Adequar les instal·lacions de tots els centres de justícia juvenil, amb les refor-
mes convenients, per a garantir que aquests siguin adequats per a la intervenció que 
s’ha de fer als joves.

k) Estudiar i reconsiderar el trasllat al centre Els Til·lers de les noies internes que 
actualment hi ha a Can Llupià, atès que aquest últim centre és a Barcelona i que les 
noies són les que fan més sortides. Per tant, el trasllat al centre Els Til·lers, a Mollet, 
comportarà un canvi de vida i una complicació per a aquestes noies a l’hora de fer 
llurs activitats fora del centre.

l) Aplicar els mecanismes que regula la Llei 14/2010 en cas d’incompliment dels 
deures de convivència als centres.

m) Reforçar la dotació econòmica suficient perquè l’acolliment familiar sigui la 
mesura principal d’atenció a la infància en situació de desemparament, per tal de 
reduir la institucionalització garantint que hi hagi un pla ambiciós tant per a localit-
zar les famílies més adequades com per a proporcionar-los l’acompanyament i l’as-
sessorament necessari.

15
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar la mediació, el dret col·laboratiu, la coordinació de parentalitat i al-

tres mètodes de gestió alternativa de conflictes familiars que puguin ésser benefi-
ciosos per als infants -exceptuant els casos de violència masclista-, i en particular, 
potenciar el recurs al dret col·laboratiu en l’àmbit de família i elaborar un estudi so-
bre la configuració, el cost i el retorn social i econòmic que pugui tenir la figura de 
la coordinació de parentalitat.

b) Presentar-li un projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya per a establir l’obligatorietat de la sessió informativa sobre mediació 
en determinats conflictes familiars, amb les finalitats següents: 

1a. Garantir que les parts siguin informades sobre les característiques, el fun-
cionament i els beneficis de la mediació i que això els permeti prendre una decisió 
fonamentada sobre la conveniència o no d’iniciar el procés de mediació per a resol-
dre les discrepàncies.
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2a. Promoure, en el cas que els cònjuges tinguin fills, que la relació posterior a 
la ruptura del vincle es construeixi sobre la base d’un procés en què hi hagi col·labo-
ració, consens, diàleg i acord, en comptes de competitivitat, confrontació, disputa i 
imposició de solucions i mesures per part d’un tercer.

3a. Fomentar, especialment després de situacions de crisi, la conservació d’unes 
relacions familiars adequades amb la resta dels membres de la família, com poden 
ésser els avis.

c) Millorar la coordinació entre els departaments que intervenen en l’atenció dels 
infants que són víctimes d’abusos sexuals i maltractaments.

16
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reforçar les capacitats de la Unitat Central de Menors de la Policia de la Ge-

neralitat - Mossos d’Esquadra per tal de garantir una atenció adequada dels joves 
immigrats sols.

b) Reforçar la formació dels agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra que duen a terme tasques relacionades amb l’atenció dels menors.

c) Potenciar les campanyes destinades a prevenir les conductes discriminatòries 
i d’odi entre els joves.

17
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Oferir formació específica sobre abusos sexuals i maltractament infantil al 

personal sanitari, especialment als professionals de pediatria, amb l’objectiu de de-
tectar de manera precoç possibles casos aprofitant els reconeixements rutinaris d’in-
fants i adolescents. Així mateix, trametre una còpia del protocol existent als profes-
sionals del sistema sanitari de manera individualitzada.

b) Oferir formació específica sobre abusos sexuals i maltractament infantil al 
personal docent, especialment als professionals d’educació infantil i primària, amb 
l’objectiu de detectar de manera precoç possibles casos d’abusos o maltractament, 
atès que és als centres escolars on els infants i adolescents passen més hores al dia.

c) Reforçar i millorar el servei del telèfon gratuït 116 111 (Servei del Telèfon de 
la Infància - Infància Respon) per mitjà del qual els infants i els adolescents poden 
denunciar possibles casos d’abusos sexuals, persecució escolar, ciberassetjament o 
qualsevol forma de maltractament infantil, amb l’impuls i execució de les mesures 
següents: 

1r. Dur a terme una campanya informativa presencial sobre el telèfon 116 111 a 
tots els centres escolars, centres de lleure i llocs en què es facin activitats per a in-
fants i adolescents, amb personal especialitzat i format per a aquest fi.

2n. Dur a terme una campanya informativa i educativa sobre el telèfon 116 111 
als mitjans de comunicació públics, amb prioritat pels programes amb més audièn-
cia destinats a infants i adolescents.

3r. Sol·licitar als mitjans de comunicació privats que emeten a Catalunya, per 
mitjà d’un comunicat oficial, que duguin a terme campanyes informatives i educa-
tives sobre la manera de detectar casos d’abusos sexuals i maltractament infantil.

4t. Engegar a les xarxes socials i els webs amb més visites de públic infantil i 
adolescent una campanya informativa sobre la detecció de possibles casos d’abusos 
sexuals i maltractament infantil, i donar-hi a conèixer el telèfon 116 111, que la Ge-
neralitat habilita per a aquests casos.

5è. Oferir formació específica i professional al personal que atén les trucades 
rebudes al telèfon 116 111, amb l’objectiu d’identificar amb més eficiència els possi-
bles casos d’abusos o maltractament infantil i derivar-ho al responsable d’activar els 
mecanismes que calguin en cada situació.

6è. Modificar l’apartat 2.2 de l’Acord del Govern GOV/55/2017, relatiu al telèfon 
116 111, en el sentit que les trucades rebudes es derivin de manera immediata.
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d) Adoptar un acord interdepartamental per a millorar la coordinació dels de-
partaments implicats en la prevenció, la detecció i les actuacions relatives a casos 
d’abusos sexuals i maltractament infantil.

e) Fer un estudi dels beneficis del model Barnahus, amb relació a les cases d’in-
fants, i analitzar la viabilitat en temps i costos de la implantació d’aquest model a 
Catalunya.

18
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Millorar la prevenció, la detecció de signes de patiment d’infants i adolescents 

exposats a violència familiar, l’atenció, el tractament i la recuperació psicològica 
dels efectes que provoca en els infants l’exposició a aquesta violència.

b) Elaborar protocols d’intervenció integral específics per a millorar l’atenció 
sanitària d’infants i adolescents víctimes de violència familiar incrementant els re-
cursos en salut mental per a atendre els infants i adolescents víctimes de violència 
masclista.

c) Millorar els procediments de donar escolta als infants i adolescents que patei-
xen situacions de violència familiar que ajudin a valorar, cas per cas, si hi ha signes 
de patiment psicològic i emocional, a fi de poder adoptar les mesures necessàries 
per a garantir l’interès superior dels infants i adolescents.

d) Augmentar la coordinació, el treball en xarxa i l’assessorament especialitzat a 
fi de poder interpretar la informació i els signes que es desprenen de donar escolta 
directa i indirecta als infants i adolescents en situacions de violència familiar.

e) Crear el servei d’atenció especialitzada per als infants i adolescents víctimes 
d’abús sexual que estableix la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportu-
nitats en la infància i l’adolescència.

19
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar la creació d’organismes similars a les cases dels infants (model Bar-

nahus) que existeixen a Islàndia i Suècia, i que reuneixen en un mateix lloc tots els 
departaments que intervenen en un cas d’abús sexual per a evitar que els infants 
hagin de repetir llur història diverses vegades i perquè, a més, estiguin en un en-
torn confortable que eviti la revictimització. Aquests equips multidisciplinaris han 
d’estar distribuïts pel territori per a facilitar que tots els infants afectats hi puguin 
accedir amb facilitat.

b) Disposar d’un sistema d’informació centralitzat de violències sexuals que ha 
de recollir els casos que passin per tots els equips multidisciplinaris integrals, sem-
pre sota la supervisió i aprovació explícita del Comitè Ètic d’Investigació Clínica, 
que ha de garantir criteris de privacitat i confidencialitat.

c) Garantir el compliment obligatori dels protocols existents sobre l’abús sexual 
infantil.

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

e) Impulsar l’elaboració d’una llei sobre les violències contra la infància.
f) Convocar, amb caràcter bimestral, el Comitè de Seguiment dels Protocols 

d’Abusos Sexuals a Menors, i donar compte semestralment del treball d’aquest co-
mitè a la Comissió d’Infància del Parlament.

g) Revisar i actualitzar el protocol per a prevenir i abordar els assetjaments i 
abusos sexuals a les escoles i instituts. Elaborar un programa de formació destinat a 
la comunitat educativa i als equips d’educadors en el lleure per a prevenir i abordar 
aquesta problemàtica a les aules i als centres de lleure educatiu, i dotar-lo econòmi-
cament perquè es pugui implantar.
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h) Fer complir obligatòriament a tots els centres educatius públics, concertats i 
privats el Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ci-
berassetjament entre iguals.

i) Portar a terme, durant el primer semestre del 2019, una acció formativa sobre 
el contingut, les responsabilitats, la detecció i la intervenció en situacions d’assetja-
ment escolar destinada al personal docent de tots els centres educatius públics, pri-
vats i concertats.

j) Establir les sancions pertinents que es poden despendre d’una manca d’acció i 
de l’incompliment total o parcial per part dels agents implicats del Protocol de pre-
venció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals.

k) Impulsar als mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals campanyes de sensibilització, d’ajuda a la detecció i de suport als 
alumnes assetjats que ajudin a incrementar el coneixement d’aquestes pràctiques i 
combatre-les.

l) Implantar a les escoles catalanes, durant el curs 2019-2020, el mètode Kiva per 
a reduir el nombre de casos d’assetjament escolar mitjançant tres vies: 

1r. Formar el personal docent amb estratègies, metodologies i eines d’intervenció.
2n. Ajudar els infants a reconèixer les situacions d’assetjament amb tècniques 

pedagògiques d’aïllament de l’assetjador.
3r. Oferir als pares informació sobre l’assetjament, amb l’establiment de millores 

en la comunicació entre escola, alumnes i pares.
20
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear i garantir els recursos d’atenció especialitzada en abusos sexuals a la in-

fància previstos per la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, prenent com a model les Barnahus o cases dels infants 
islandeses, amb l’objectiu de coordinar els diversos àmbits institucionals (sanitari, 
serveis socials, policia i judicial) i donar resposta a les necessitats específiques dels 
infants víctimes de violència sexual, tenint en compte que la Barnahus és l’únic in-
terlocutor encarregat de rebre notificacions, coordinar serveis, fer valoracions i diag-
nòstics, i també fer les entrevistes forenses.

b) Adoptar, com més aviat millor, un acord entre tots els departaments implicats 
per a millorar la coordinació interdepartamental en els casos d’abús sexual infantil 
i no duplicar proves, i també per a adoptar mesures que permetin de promoure la 
presa de declaració enregistrada al més aviat possible i l’ús de la prova preconsti-
tuïda.

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

21
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aplicar als centres educatius, els espais d’oci educatiu i els espais juvenils una 

estratègia de prevenció de la violència masclista que inclogui el reconeixement de 
les diversitats sexuals i de gènere i la prevenció de l’assetjament escolar per raó de 
gènere. En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament ha de reforçar els mecanis-
mes necessaris per a detectar precoçment els casos d’assetjament escolar per raó de 
gènere en aquests centres o espais.

b) Dur a terme totes les actuacions necessàries i preveure la partida pressupos-
tària per a complir la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, i la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia, per a desplegar-les amb els reglaments respectius i per a fer efectiva 

Fascicle segon
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l’aplicació de l’article 12 de la Llei 11/2014 en col·laboració amb professionals de 
l’ensenyament, pares i mares, estudiants i entitats LGBTI.

c) Dur a terme una intensa campanya de sensibilització social sobre violència de 
gènere entre infants i joves que es difongui als mitjans de comunicació i les xarxes 
socials i a intentar promoure que la programació dirigida a infants i joves incentivi 
els valors de respecte i convivència entre homes i dones.

d) Redactar un pla de formació específica d’estudis tècnics que trenqui la relació 
negativa entre gènere i tecnologia i a fomentant que les noies es matriculin en plans 
de estudi de la branca tecnològica, en què llur presència és inferior a la dels nois.

e) Impulsar, en col·laboració amb les plataformes LGBTI i les entitats feminis-
tes, un programa de formació en igualtat per als professors i el personal de lleure i 
esports, sanitari, administratiu i judicial.

22
El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir les recomanacions del Sín-

dic de Greuges i altres mesures recomanades per l’Observatori contra l’Homofòbia 
pel que fa a la garantia del dret a rebre una educació afectivosexual integral per mit-
jà de les mesures següents: 

a) Incloure l’educació sexual i afectiva integral, obligatòria i continuada en l’edu-
cació curricular formal, que ha de tenir el suport de professionals especialitzats per 
a transmetre als infants i adolescents aspectes que els ajudin a construir relacions 
saludables i també a identificar relacions abusives.

b) Aplicar mesures per a garantir el dret de l’alumnat a rebre informació adequa-
da sobre la diversitat de gènere i l’orientació sexual en els llibres de text i en altres 
materials educatius, i perquè el Departament d’Educació supervisi el compliment 
d’aquestes mesures en tots els centres educatius, a fi d’aturar la discriminació a per-
sones LGBTI.

c) Protegir i garantir amb els recursos necessaris el lliure desenvolupament afec-
tiu i sexual de les persones joves LGBTI i especialment la protecció dels menors que 
estan en situació de vulnerabilitat o que pateixen violència.

d) Dur a terme i difondre els protocols que prevenen l’assetjament específic a 
persones LGBTI en l’àmbit educatiu, tenint en compte que són necessàries polí-
tiques contundents que posin fi a aquesta forma de violència que afecta menors 
d’edat; desplegar l’article 12 de la Llei 11/2014, dedicat a l’educació, i aplicar mesu-
res que incorporin la perspectiva coeducativa i que tinguin en compte tots els mo-
dels familiars, i promoure la participació de les entitats LGBTI en el seguiment i 
l’avaluació els dits protocols.

e) Prestar una atenció específica a les persones transsexuals per mitjà de treballs 
que incloguin l’activació d’operatius específics per a prevenir situacions en què es 
puguin vulnerar els drets i les llibertats d’aquestes persones, fent un èmfasi especial, 
amb indicacions concretes, pel que fa a les persones que són menors d’edat.

23
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar un pla de xoc per als menors estrangers no acompanyats amb dotació 

econòmica i recursos suficients per a donar una resposta correcta i ajustada a dret 
per l’acollida, l’acompanyament, el suport i, en els casos que sigui possible i aconse-
llable, el retorn a llurs famílies.

b) Crear mil places noves de centres residencials d’acció educativa durant l’any 2019.
c) Crear cinc-centes places noves de centres residencials d’educació intensiva 

durant l’any 2019.
d) Descentralitzar l’actual taula d’atenció integral dels menors sense referents fa-

miliars, que coordina l’atenció i les polítiques del Govern en aquesta matèria, per a 
fer-la en l’àmbit comarcal, en què hi puguin ésser presents els ajuntaments, el Cos de 
Mossos d’Esquadra, els representants de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
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i l’Adolescència i els serveis socials, i poder concretar la detecció, valoració i actua-
ció en cadascun dels territoris amb presència de menors no acompanyats.

e) Comunicar als alcaldes de Catalunya, com a mínim amb una setmana d’ante-
lació, la derivació de menors estrangers no acompanyats a centres de primera aco-
llida o residencials que es trobin dins de llur terme municipal.

f) Establir nous models d’acollida en coordinació amb el Govern de l’Estat, els 
ens locals i les altres comunitats autònomes que permetin afrontar l’arribada de 
nous fluxos migratoris, però també de perfils de menors diferents als que fins ara 
atenia el sistema català de protecció a la infància.

g) Crear la figura d’un referent o assessor individual que asseguri i faciliti l’aco-
llida de menors i els faciliti llur projecte migratori i acompanyament, i també l’accés 
als serveis i l’assessorament jurídic dels quals puguin ésser beneficiaris.

h) Recuperar el programa Catalunya–Marroc, per a facilitar la identificació 
d’aquests menors, alleugerir el tràmit de la documentació necessària, i vehicular el 
retorn dels infants i els joves amb llurs famílies quan es consideri oportú.

i) Abordar l’arribada de menors estrangers no acompanyats des de la perspectiva 
de la infància fent prevaler els drets que tenen pel fet d’ésser infants per sobre de la 
gestió d’estrangeria.

j) Crear plans d’acompanyament i suport a la transició a la vida adulta per als jo-
ves que ja han complert els divuit anys o per als menors estrangers no acompanyats 
que compleixen la majoria d’edat sota la tutela de la Generalitat.

k) Tramitar el permís de residència al mateix temps que s’inicia la tutela per part 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i proporcionar un 
permís de treball independentment de l’existència d’una oferta laboral, amb l’objec-
tiu d’igualar les opcions d’inserció respecte a la resta de joves.

l) Elaborar un pla d’acollida i suport a les aules dels alumnes nouvinguts en el 
cicle infantil i primària que inclogui l’aprenentatge de les llengües oficials a Catalu-
nya, amb la dotació pressupostària suficient.

m) Elaborar un pla específic per a protegir i donar una atenció especialitzada als 
menors que han estat víctimes de tràfic i d’explotació sexual i garantir una formació 
especialitzada als professionals que tracten amb els menors estrangers no acompa-
nyats, per a la detecció, el tractament i l’atenció als infants que són víctimes de tràfic 
d’éssers humans.

24
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 

infància i l’adolescència, pel que fa a l’atenció dels infants immigrants sense refe-
rents familiars, a fi d’incorporar-hi les màximes garanties de protecció per a aquests 
infants, també en cas de presumpció de minoria d’edat.

b) Planificar, d’acord amb la situació actual, la creació de les noves places en les 
condicions adequades de qualitat necessàries per a atendre l’arribada d’infants im-
migrants sense referents familiars.

c) Incrementar les places en centres residencials d’educació intensiva, de centres 
terapèutics i de pisos assistits per a joves que facin possible aplicar les mesures de 
protecció més adequades per als infants estrangers immigrats no acompanyats, i per 
a la resta d’infants que tinguin aquestes necessitats.

d) Elaborar un mapa de recursos i serveis al territori que poden actuar en el pro-
cés d’atenció i acollida dels infants estrangers no acompanyats.

e) Incrementar les estratègies d’acompanyament a l’escolaritat dels infants es-
trangers immigrats no acompanyats, per a millorar els resultats d’aquests infants en 
la finalització dels ensenyaments obligatoris i per a promoure’n la permanència al 
sistema educatiu.

f) Garantir l’escolarització dels infants immigrants no acompanyats en edat d’es-
colarització obligatòria, encara que aquesta edat sigui propera als setze anys.
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g) Garantir l’atenció en serveis especialitzats dels adolescents immigrants no 
acompanyats que presenten problemes d’addicció a substàncies tòxiques per als trac-
taments de deshabituació i desintoxicació.

h) Incrementar la vigilància als centres d’acollida dels menors estrangers immi-
grats no acompanyats per a garantir la seguretat dels professionals que hi treballen 
i de l’entorn urbà del centre.

III. Lluita contra l’exclusió social
25
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear una prestació econòmica per a famílies en risc d’exclusió social amb 

menors a càrrec per a prevenir situacions de pobresa infantil. L’objectiu d’aquesta 
prestació ha d’ésser garantir uns ingressos suficients per a fer efectiu el dret de tots 
els nens a un nivell de vida adequat i evitar-los situacions de pobresa.

b) Augmentar la inversió en polítiques d’infància fins a aconseguir la mitjana eu-
ropea del 2,4% del producte interior brut dins un termini de quatre anys.

c) Desplegar totalment per reglament, abans que acabi la dotzena legislatura, la 
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescèn-
cia, i preveure la dotació pressupostària perquè es pugui desplegar.

d) Presentar a la Comissió de la Infància, durant el pròxim període de sessions, 
l’informe de compliment del Pacte per a la infància a Catalunya, signat el 19 de ju-
liol de 2013.

e) Garantir l’accés dels infants a l’alimentació, la salut i els hàbits de vida salu-
dable aplicant les mesures següents: 

1a. Presentar un informe sobre l’aplicació del Protocol per a la detecció i el se-
guiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents, per mitjà 
del comitè interdepartamental encarregat.

2a. Estendre el catàleg de prestacions destinades a la infància perquè n’inclogui 
de destinades als nens i adolescents amb intoleràncies o al·lèrgies alimentàries, pri-
oritzant els que es troben en situació de vulnerabilitat.

f) Garantir l’accés a la cultura en la infància i la joventut elaborant, en el termi-
ni de sis mesos, un programa estratègic de mesures amb aquesta finalitat, amb una 
valoració i la dotació pressupostària posterior. Aquest programa haurà de contenir 
un pla de tarifació social dels equipaments culturals públics i els equipaments que 
duen a terme llur activitat amb la col·laboració de la Generalitat.

26
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar progressivament la inversió en polítiques d’infància i famílies 

amb l’objectiu que Catalunya se situï en la mitjana europea de despesa en polítiques 
d’infància.

b) Reforçar els equips bàsics d’atenció social per mitjà del contracte programa 
amb un conjunt de professionals -educadors de carrer, agents d’acollida, tècnics en 
polítiques migratòries, agents de salut pública, mediadors culturals i tècnics de jo-
ventut, entre altres-, per a fer un abordatge integral des de la detecció fins a l’atenció 
especialitzada dels joves que no tenen cobertes necessitats bàsiques com ara l’habi-
tatge i l’ocupació.

c) Replantejar les beques de menjador per a establir un sistema més clar, més 
transparent i més just, equiparant els criteris d’accés amb els criteris de risc de po-
bresa i preveient una dotació pressupostària suficient per a cobrir tota la demanda.

27
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Eliminar la consideració del risc social greu com a requisit determinant a efec-

tes pràctics per a ésser beneficiari d’ajut de menjador escolar del 100% i estipular 
altres criteris que permetin ampliar la cobertura d’aquests ajuts totals a situacions 
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de risc social i exclusió econòmica del servei de menjador escolar i que tenen una 
especial necessitat, d’acord amb criteris objectius valorats pels serveis socials.

b) Dissenyar, juntament amb la resta d’administracions públiques, els agents so-
cials i el tercer sector, plans integrals contra la pobresa infantil amb l’objectiu de do-
nar respostes compartides, més eficaces i globals, a les necessitats dels infants que 
es troben en situació de pobresa.

c) Incorporar en el desplegament de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania, una previsió específica respecte dels joves extutelats per 
l’Administració, a fi que puguin accedir a la renda garantida de ciutadania als divuit 
anys, o als vint-i-un en el cas que percebin la prestació per extutelats d’acord amb la 
Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

28
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desenvolupar, com a mesura clau per a la lluita contra la pobresa i l’exclusió 

social, la planificació i la posada en marxa, en la dotzena legislatura, d’una prestació 
per a fill a càrrec, que tingui l’infant de titular i que cobreixi els mínims essencials per  
a gaudir d’un nivell de vida adequat, amb l’objectiu que, planificant-ne d’inici una 
aplicació progressiva que prioritzi les rendes familiars més baixes, acabi essent  
una prestació de caràcter universal.

b) Blindar per reglament, mentre aquesta prestació per fill a càrrec de caràcter 
universal no sigui efectiva, la prestació de la renda garantida de ciutadania per a les 
famílies amb risc de pobresa i amb fills menors d’edat a càrrec que s’adeqüen als 
casos de circumstàncies extraordinàries que comporten una situació d’especial ne-
cessitat a què fa referència l’article 7.3 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania, i aplicar aquesta excepcionalitat tant per a la concessió de 
la prestació com per a mantenir-la en el cas que posteriorment s’incompleixi alguna 
condició per a ésser-ne beneficiari.

29
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Prioritzar, en l’atorgament d’ajuts i la cessió d’habitatges a entitats del tercer 

sector, les entitats que treballen amb la infància, per tal de donar-los suport en la 
lluita contra l’exclusió residencial i social que afecti menors d’edat.

b) Impulsar la creació d’un grup de treball format per representants dels depar-
taments encarregats de les polítiques d’habitatge i atenció a la infància de la Gene-
ralitat de Catalunya, dels consells comarcals i les diputacions i de les associacions 
de municipis, per tal d’elaborar, en el termini d’un any, un protocol d’actuació inter-
administrativa per a la detecció preventiva de casos de risc d’exclusió residencial de 
famílies amb infants a càrrec, amb l’objectiu d’establir mesures que permetin detec-
tar i evitar situacions de risc d’exclusió residencial imminent.

30
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè faci les modifi-

cacions legislatives necessàries per a garantir la regulació del mercat de lloguer per 
tal d’evitar els lloguers abusius, que impedeixen que moltes famílies puguin accedir 
a un habitatge digne i que les forcen a canviar de lloc de residència, amb la conse-
güent inestabilitat que genera als menors haver d’abandonar llur entorn educatiu i 
social.

b) Revisar els protocols d’actuació dels departaments de la Generalitat que in-
tervenen en les execucions de desnonaments per a garantir la protecció dels drets 
fonamentals dels menors implicats.

c) Aportar els recursos necessaris per a augmentar la borsa de lloguer social i 
agilitar el funcionament de la mesa d’emergència per a eliminar les llistes d’espera 
i poder garantir així el compliment de l’article 6 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, 
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de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, i el reallotjament adequat de les famílies, especialment quan hi ha menors.

IV. Salut
31
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar perquè la prevenció i la detecció precoç sigui l’eix central del Depar-

tament de Salut a l’hora d’afrontar les necessitats assistencials dels infants.
b) Millorar la detecció precoç, les intervencions primerenques i l’atenció integral 

dels infants amb trastorn de l’espectre autista i dels infants amb altres trastorns del 
comportament i de l’aprenentatge, i també l’atenció a llurs famílies.

c) Assegurar que tant el Pla de salut de Catalunya com les estratègies d’atenció 
en salut mental i addiccions prioritzin l’atenció de la població infantil i juvenil.

d) Desenvolupar un model organitzatiu d’atenció pal·liativa en edat pediàtrica 
que proporcioni una atenció integral, interdisciplinària i transversal dels infants i 
joves que tenen malalties limitadores per a la vida.

e) Impulsar, entre els departaments de Salut, d’Educació i de Treball, Afers So-
cials i Famílies, un pla de formació i acompanyament psicològic i emocional per 
a prevenir, detectar i intervenir en casos de suïcidis d’adolescents, destinat tant a 
aquests com a llurs famílies.

f) Fer un estudi de les necessitats assistencials dels infants amb pluridiscapaci-
tats greus, amb l’objectiu de millorar llur atenció i la de llurs famílies.

g) Crear un programa interdepartamental, amb la participació dels departaments 
d’Educació, de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies, per a evitar que les con-
dicions socioeconòmiques dels progenitors impliquin una infància amb mala salut, 
afrontant les necessitats socioeducatives i prestant una atenció preferent en salut.

h) Afrontar específicament, dins el programa a què fa referència la lletra g, la sa-
lut mental infantil, ja que és l’àmbit que presenta més gradient amb relació al factor 
socioeconòmic, per a poder disminuir la taxa del consum de psicofàrmacs i d’hos-
pitalització en menors de quinze anys.

i) Garantir que tots els infants de zero a catorze anys tenen assignats, dins l’equip 
d’atenció primària que els correspon, un metge especialista en pediatria i un profes-
sional d’infermeria.

j) Assegurar que en els equips d’atenció primària es garanteixi una ràtio de 1.200 
infants (és a dir, fins als catorze anys) per pediatre i de 1.500 habitants (de població 
general) per professional d’infermeria, ajustats segons l’estructura d’edats.

k) Estudiar la creació d’una línia d’ajuts per a les famílies que, per raons mèdi-
ques de llurs fills menors d’edat, han de fer estades superiors a un mes fora del do-
micili familiar.

l) Recuperar el protocol per a la detecció i el seguiment de situacions de dificultat 
pel que fa a l’alimentació d’infants i adolescents.

m) Establir un programa específic per a combatre l’obesitat infantil, que establei-
xi l’aplicació de perfils nutricionals propis, d’acord amb les fórmules que finalment 
estableixi la Comissió Europea.

n) Promoure programes de promoció de la salut en l’àmbit educatiu, mitjançant 
l’activitat física i l’alimentació saludable.

o) Establir que les guies alimentàries que s’usin en els centres educatius siguin 
les que elaboren els departaments d’Educació i de Salut en col·laboració amb les 
societats pediàtriques i nutricionals, i que en cap cas no siguin les promogudes per 
empreses alimentàries.

p) Incorporar al Pla de drogues de la Generalitat de Catalunya l’addició al joc i 
a les noves tecnologies, atès que el 24% dels joves entre quinze i vint-i-dos anys pa-
teixen addiccions d’aquest tipus.
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q) Limitar la creació de loteries públiques que tinguin un alt potencial addictiu a 
causa de la seva immediatesa.

r) Garantir que es compleix la prohibició de la venda de loteries públiques en es-
pais freqüentats habitualment per menors.

32
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar a la Comissió de Salut, en el termini de tres mesos, un pla de millora 

i reforç de les polítiques d’assistència sanitària infantil que faci especial atenció a la 
revisió de les ràtios de pediatria i infermeria pediàtrica.

b) Dur a terme campanyes d’educació i conscienciació i campanyes de fluoritza-
ció per a potenciar la prevenció odontològica infantil a les escoles i els centres amb 
activitats dirigides als infants.

c) Estudiar la dotació pressupostària per a garantir l’assistència odontològica es-
pecialitzada en el cas d’infants amb diversitat funcional i de famílies en situació de 
pobresa.

d) Augmentar els recursos destinats a la recerca de l’ictus infantil i a oferir un 
servei multidisciplinari i integral per als nens afectats per aquesta malaltia.

e) Concretar a la Comissió de Salut, en els propers tres mesos, quin és el pla d’as-
sistència sanitària urgent pediàtrica per a tot Catalunya.

33
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar, al llarg del 2019, la dotació de recursos humans, econòmics i 

materials a tots els centres i recursos específics de la xarxa de salut mental infantil 
i juvenil i a l’atenció primària, amb l’objectiu de reduir-ne el col·lapse actual i as-
segurar-hi l’accés, i garantir-hi una atenció adequada i continuada, que inclogui la 
continuïtat del tractament quan sigui necessari, d’acord amb el que exigeixen les 
necessitats reals de la població infantil actual i vetllant pel seu benestar emocional.

b) Garantir el tractament que s’ofereix des dels centres de desenvolupament in-
fantil i atenció precoç per a tots els infants fins als sis anys d’edat que ho necessiten, 
i també la continuïtat del tractament entre els dits centres i els centres de salut men-
tal infantil i juvenil un cop complerts els sis anys.

c) Complir les mesures aprovades amb la Moció 13/XII, sobre la pobresa infan-
til, amb relació a la cobertura de pròtesis, audiòfons, ulleres, serveis integrals de sa-
lut bucodental i d’oftalmologia per a infants i joves fins als divuit anys que es troben 
en situació vulnerable, i incloure’n el cost total en la cartera de serveis del sistema 
públic de salut, i la farmàcia gratuïta per a tots els infants en situació de pobresa.

d) Garantir el finançament del doble implant coclear a infants i joves en tots els 
casos que sigui aconsellat pel metge especialista.

34
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar un pla de xoc per al desenvolupament i la salut mental en la infància 

2019-2022 amb l’objectiu d’acabar amb les llistes d’espera per a accedir a una pla-
ça d’un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç o a un centre de salut 
mental infantil i juvenil. Aquest pla ha d’incloure un increment del nombre de pro-
fessionals i del nombre de visites dels infants que requereixen una atenció especial.

b) Establir uns criteris compartits formulats a partir dels diferents equips d’asses-
sorament i orientació psicopedagògica, que permeti detectar, avaluar i intervenir de 
manera coordinada en els casos d’infants amb trastorns específics dels llenguatge. 
Aquests criteris haurien de constituir la base per a posar en marxa, durant el curs 
2019-2020, un protocol de detecció i actuació del trastorn específic del llenguatge.

c) Incrementar en un 20%, durant el curs 2019-2020, el nombre de professionals 
dels centres educatius dedicats a l’atenció d’infants amb necessitats educatives espe-
cials i de suport logopèdic.
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d) Incloure en la Cartera de serveis socials els serveis residencials temporals del 
tipus Respir per a persones amb discapacitat menors de divuit anys, amb trastorn de 
conducta associat o sense, tenint en compte l’especificitat de l’edat i també les ne-
cessitats que comporta el trastorn de conducta associat a la discapacitat de l’infant 
o adolescent.

e) Escurçar els terminis administratius necessaris per a facilitar un certificat de 
discapacitat a un màxim de dos mesos a comptar del moment de la sol·licitud.

f) Garantir que, a l’inici del curs 2019-2020, tots els alumnes sords signants dis-
posen d’un intèrpret de signes durant totes les hores lectives.

g) Crear, durant l’any 2019, nous centres d’escolaritat bilingüe a Tarragona, Llei-
da i Girona.

h) Enllestir, en el termini de sis mesos, el desplegament normatiu total de la Llei 
17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, i dotar-la econòmicament.

35
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir l’accés de tots els usuaris a l’atenció en salut mental infantil i juvenil, 

d’acord amb llurs necessitats i independentment del territori on visquin, i a garantir 
l’equitat en l’accés als recursos.

b) Garantir l’abordatge biopsicosocial dels problemes de salut mental infantil i 
juvenil.

c) Garantir les intervencions psicoeducatives i psicoterapèutiques sobre els in-
fants i adolescents atesos a la xarxa de salut mental infantil i juvenil i l’assistència 
a llurs famílies.

d) Ajustar les ràtios de professionals en els centres de salut mental de la xarxa 
infantil i juvenil pública perquè puguin dur a terme les activitats a què fan referèn-
cia els apartats a, b i c.

e) Desenvolupar programes de prevenció i detecció precoç dels problemes de sa-
lut mental, especialment dins l’àmbit educatiu.

f) Desenvolupar programes de formació per als professors que hagin de treballar 
amb infants i adolescents amb necessitats educatives especials, dins el model d’es-
cola inclusiva, i a dotar les escoles de professionals de les àrees de la psicopedagogia 
i la psicologia per a garantir que es cobreixen les necessitats educatives dels infants, 
independentment de llur diagnòstic.

g) Revisar les dotacions de professionals tant als equips d’assessorament psi-
copedagògic com a les escoles i als centres de salut mental infantil i juvenil, i a 
 establir circuits per a millorar la coordinació entre els professionals de l’àmbit assis-
tencial de la xarxa de salut mental infantil i juvenil i de l’àmbit educatiu.

h) Garantir la posada en funcionament de les mesures d’aquesta resolució per 
mitjà de la dotació pressupostària que les faci viables, en especial pel que fa a la dis-
ponibilitat dels recursos humans que calguin per a atendre les necessitats de la po-
blació de forma equitativa entre territoris i d’acord amb les guies de pràctica clínica.

36
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar un estudi sobre l’impacte de les noves tecnologies de la informació i 

la comunicació i dels jocs d’atzar en els menors.
b) Convocar urgentment la taula de treball de l’ús de les noves tecnologies, que 

no es convoca des del 26 de juny de 2017, per a aplicar una estratègia comuna i 
transversal de prevenció de les noves patologies relacionades amb l’ús de les tecno-
logies de la informació i la comunicació.

c) Elaborar un protocol integral de prevenció, detecció i actuació que sigui efi-
caç i redueixi els casos de dependència de les tecnologies de la informació i la co-
municació abans que es converteixen en addicció, amb una estratègia específica i 
diferenciada per als menors i joves, ateses les característiques especials d’aquests 
col·lectius, que els fan més vulnerables.
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d) Fomentar l’elaboració efectiva, l’adopció i l’aplicació de codis de bones pràcti-
ques relatives al joc responsable, amb especial incidència en les polítiques publicità-
ries i de promoció comercial dels operadors que actuen a Catalunya. Aquest protocol 
haurà d’incloure com a mínim els punts següents: 

1r. Una educació adreçada als nens a partir de secundària per mitjà de tallers 
enfocats al coneixement de les tecnologies de la informació i la comunicació i de 
tècniques d’autoprotecció en línia i per mitjà de tallers sobre el joc responsable i les 
nefastes conseqüències del joc patològic.

2n. Una detecció precoç i eficaç de les patologies associades a les tecnologies de 
la informació i la comunicació que permeti una actuació i una solució ràpides, per 
mitjà de la formació presencial i obligatòria dels professionals implicats en l’àmbit 
escolar, tant professors com personal dels centres educatius, i de la informació a les 
famílies i els professionals sanitaris sobre temes relacionats amb les tecnologies de 
la informació i la comunicació, sobre llur influència en els menors i els joves i so-
bre les possibilitats que desenvolupin una addicció i la simptomatologia associada.

e) Dur a terme accions de prevenció juntament amb les entitats més representa-
tives dedicades al tractament d’addiccions, la comunitat educativa i les associacions 
de mares i pares d’alumnes, i accions encaminades a promoure l’ús responsable del 
joc, sense crear alarmismes i sobretot dotant els pares i les mares de les eines per a 
combatre les dependències en la fase inicial i informant-los, en cas que necessitin 
ajuda professional, de les institucions que treballen en aquestes patologies.

f) Dur a terme campanyes de divulgació multicanal per a conscienciar el conjunt 
de la societat de la importància de protegir els drets dels nens i els joves i evidenciar 
que l’ús inadequat de les tecnologies de la informació i la comunicació, i en especial 
de les que tenen relació amb el joc i les apostes, comporten un risc greu per als me-
nors i adolescents, amb efectes socials, físics i psicològics que poden esdevenir molt 
greus si no reben el tractament adient.

V. Educació
37
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir l’aplicació del Decret 150/2017, del 17 d’octubre, de l’atenció edu-

cativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, habilitant els recursos 
humans i materials suficients perquè l’alumnat, i particularment l’alumnat amb ne-
cessitats educatives especials, rebi una educació de qualitat i disposi d’un nombre 
d’hores d’atenció, dotades del personal docent, tècnic (TEI) i de suport –com ara 
els vetlladors–, adequades per a atendre adequadament cada necessitat educativa.

b) Donar compliment als acords de la Moció 19/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu, per a reduir la bretxa educati-
va i social existent en l’àmbit educatiu no lectiu, i assegurar el dret a la participació  
a les activitats extraescolars i els serveis escolars dels centres públics i concertats a  
l’alumnat, tal com estableix la Llei d’educació de Catalunya, i la no-exclusió per 
raons econòmiques, territorials, socials, culturals o de capacitat, habilitant els re-
cursos necessaris en el proper exercici pressupostari, per a incrementar els ajuts i 
beques atorgats per a fomentar l’accés de l’alumnat, en igualtat d’oportunitats, a les 
activitats educatives fora de l’horari lectiu.

c) Garantir que el conjunt de serveis educatius, incloent-hi els que no formen part 
de l’horari lectiu (com ara el servei de menjador, els serveis d’acollida, les activitats de  
lleure, les colònies o les sortides), siguin veritablement inclusius i estiguin dotats del 
personal educador qualificat necessari per a garantir l’accés de l’alumnat amb neces-
sitats educatives especials i donar-li una atenció adequada, sense discriminacions de 
cap tipus, amb l’establiment de ràtios específiques.

d) Recuperar el servei de menjador escolar en tots els instituts abans que co-
menci el curs 2019-2020 i plantejar, en el marc del debat sobre la reforma horària, 
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un avenç de l’horari del menjador a la secundària, d’acord amb criteris de salut dels 
joves.

e) Mantenir els treballs iniciats per a regular l’espai de menjador escolar com a 
servei troncal dins el sistema educatiu, de caràcter universal no obligatori, integrat 
al projecte educatiu, articulant un debat obert amb tota la comunitat educativa.

f) Recuperar la corresponsabilitat del Govern de la Generalitat en el sosteniment 
del servei públic de les escoles bressol municipals i garantir un finançament de les 
escoles bressol que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per 
plaça i any, i comprometre’s a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros 
per plaça i any, acordats amb els ajuntaments.

g) Acordar amb els ajuntaments un calendari de restitució de les partides desti-
nades al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als 
ajuntaments des del 2012 que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les 
diputacions provincials, i actuar amb lleialtat institucional i transparència.

h) Incrementar els recursos destinats a la formació professional, garantint-ne la 
gratuïtat, per a ampliar-ne l’oferta pública i per a augmentar la dotació de profes-
sionals per tal de reduir les ràtios i millorar l’atenció educativa, combatre l’abando-
nament prematur i millorar les taxes de graduació, i també reforçar la formació de 
professorat.

i) Elaborar un pla de xoc d’acollida i suport a les aules de l’alumnat nouvingut 
en el cicle infantil i de primària que inclogui l’aprenentatge del català i el doti amb 
recursos econòmics suficients.

j) Incorporar en els equips docents dels centres de primària i secundària públics 
i concertats de Catalunya, durant el curs 2019-2020, un educador social que faci les 
tasques d’acompanyament als infants i adolescents, vetlli pel compliment dels pro-
tocols aplicables en cas d’abús sexual o assetjament escolar i esdevingui un referent 
clar per als serveis socials comunitaris dins l’escola.

k) Dotar un fons econòmic destinat a les escoles i els instituts de Catalunya su-
fragats amb fons públics perquè puguin garantir la igualtat d’oportunitats educatives 
de l’alumnat en sortides educatives dins i fora de l’horari escolar.

l) Restablir la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i de mate-
rial didàctic i informàtic per a l’alumnat, i garantir, mitjançant la dotació d’un fons 
econòmic suficient, el programa de reutilització de llibres de text a les escoles i els 
instituts de Catalunya que s’hi vulguin acollir.

38
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar anualment la despesa pública en educació de manera que l’any 

2021 la inversió educativa de la Generalitat assoleixi el 6% del producte interior 
brut, a fi de complir la Llei d’educació de Catalunya.

b) Planificar la supressió dels més de mil barracons a Catalunya que funcionen 
com a aulari als centres educatius sostinguts amb fons públics, de manera que l’any 
2022 tots aquests elements hagin estat substituïts per una infraestructura permanent 
i convenientment equipada.

c) Adoptar les mesures tècniques i de personal necessàries per a adaptar els con-
tinguts dels àmbits de l’educació física que componen les competències bàsiques a les 
necessitats concretes dels infants i adolescents amb necessitats educatives especials.

d) Garantir la previsió de classes d’educació física / psicomotricitat per als in-
fants escolaritzats en centres d’educació especial.

e) Garantir l’efectivitat del dret de tots els infants amb discapacitat a treballar, en 
el centre escolar, la seva capacitació en habilitats relacionades amb la mobilitat i la 
psicomotricitat, per mitjà de la fisioteràpia, la gimnàstica adaptada o de totes dues 
pràctiques, amb el suport personal adequat, d’acord amb les necessitats de cada infant.

f) Preveure mecanismes per a garantir que es fa una diagnosi precoç i oficial des 
de l’àmbit públic en tots els casos, tant des de l’àmbit sanitari com educatiu, i de 
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manera coordinada, d’acord amb criteris contrastats científicament, i extensivament 
a tota la població infantil.

g) Destinar els recursos necessaris per a oferir una resposta primerenca a les 
necessitats educatives especials, que facilitaria la intervenció amb els alumnes amb 
aquestes necessitats, en previndria el fracàs escolar i en garantiria la continuïtat en 
el sistema educatiu.

39
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir una educació inclusiva mitjançant una escolarització basada en 

l’equilibri territorial, l’equitat i la cohesió social, que incorpori una distribució ade-
quada i equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, tenint en 
compte el dret d’escollir de les famílies.

b) Recuperar la corresponsabilitat en el finançament de l’etapa educativa de zero 
a tres anys per tal d’arribar progressivament a l’anomenada «política de terços» i 
amb una primera partida en el proper exercici pressupostari, i presentar un calen-
dari de restitució de les partides destinades al foment i al funcionament de les llars 
d’infants municipals no retornades als ajuntaments des del 2012 que no hagin estat 
substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials.

40
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar la xarxa d’orientadors que 

conforma l’equip multiprofessional d’acompanyament a l’alumnat que no assoleix el 
grau formatiu en els estudis, per a orientar aquest alumnat cap a programes de noves 
oportunitats, facilitar-li la incorporació a la formació reglada i fer-ne el seguiment 
pel que fa al grau d’inserció laboral.

41
El Parlament de Catalunya reconeix la tasca dels docents amb els infants pel que 

fa a la formació de ciutadans crítics i compromesos, i insta el Govern a: 
a) Continuar donant suport al professorat del Servei d’Educació de Catalunya 

davant l’ofensiva contra el model d’escola catalana.
b) Garantir que els docents poden dur a terme llur tasca professional amb plena 

llibertat.
42
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir la coeducació mitjançant l’escolarització mixta en tots els centres del 

Servei Educatiu de Catalunya.
b) Elaborar un projecte transversal d’educació afectiva, sexual i reproductiva que 

garanteixi una educació no sexista per a totes les persones en totes les etapes de 
l’educació obligatòria.

c) Incrementar, en tots els dissenys curriculars, la presència de referents feme-
nins.

d) Treballar per a eliminar els estereotips de gènere a l’hora d’escollir els estudis 
de formació professional.

e) Incentivar campanyes per a trencar els estereotips de gènere i la perpetuació 
dels rols sexistes per mitjà de productes de consum i serveis.

f) Vetllar perquè els infants de tot tipus de famílies tinguin les mateixes opor-
tunitats d’ésser educats en valors i actituds que permetin avançar en la construcció 
d’una societat justa.

43
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Consolidar el model d’immersió lingüística en tots els centres educatius de 

Catalunya.
b) Garantir que el català sigui llengua vehicular i comuna en tots els centres edu-

catius de Catalunya.
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c) Fomentar les competències multilingües de tots els alumnes dels centres edu-
catius de Catalunya, i reconèixer i facilitar l’aprenentatge escolar de llurs llengües 
maternes.

44
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar els acords necessaris per a garantir que en la dotació pressupostària 

del Departament d’Educació per al curs 2019-2020 es prevegi el finançament per a 
crear el banc públic de llibres de text i per als ajuts necessaris per als alumnes de 
primer i segon de primària que fan servir llibres no reutilitzables. Aquesta partida 
també hauria d’incloure els fons necessaris per a finançar la despesa en material es-
colar, que és una part substancial del que actualment paguen les famílies.

b) Presentar abans que acabi el curs 2018-2019 un programa de gratuïtat i préstec 
de llibres de text per a l’educació obligatòria que incorpori com a mínim els  aspectes 
següents: 

1r. La creació d’un banc de llibres públic gestionat directament pels centres educatius.
2n. La implantació progressiva del programa de gratuïtat de llibres de text.
45
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar l’assoliment d’una veritable cultura digital com un agent de transfor-

mació de la realitat educativa.
b) Afavorir l’adquisició de la competència digital per part d’alumnes i docents, 

en el marc d’uns centres digitalment competents, tal com indiquen les línies marca-
des per la Comissió Europea.

c) Fomentar l’esperit crític en l’ús de les tecnologies digitals, amb el desenvolu-
pament de programes com l’eduCAC.

d) Continuar amb el programa Internet Segura, per a sensibilitzar els ciutadans 
en general i especialment infants, adolescents, famílies i docents dels riscos de la 
navegació per Internet i les xarxes socials, especialment pel que fa a l’assetjament 
escolar i el ciberassetjament.

e) Desenvolupar programes de formació del professorat, tant inicial com conti-
nuada, que assegurin la qualitat de la docència i la seva adequació a les necessitats 
de l’educació en el marc de l’escola del segle xxi.

f) Donar eines a la resta de professionals que tenen contacte amb infants i ado-
lescents perquè facin pedagogia d’un ús responsable de les noves tecnologies i pu-
guin detectar conductes de risc.

g) Impulsar, en el termini de sis mesos, un pla per a aprofundir en l’ús educatiu 
dels dispositius mòbils i capacitar alumnes i professors en l’assoliment de la compe-
tència digital, entesa com una competència del segle xxi.

h) Desplegar les accions necessàries per a fomentar i garantir l’assoliment de les 
competències bàsiques en l’educació primària i l’educació secundària obligatòria, 
que facin possible que tots els alumnes siguin, no només consumidors, sinó també 
persones capaces de resoldre problemes i reptes científics i tecnològics, i creadors 
de solucions en la societat digital.

i) Promoure la competència digital que han de desenvolupar els alumnes d’edu-
cació primària i secundària obligatòria mitjançant el desenvolupament d’activitats 
de programació i robòtica educativa des dels primers cursos de l’educació obliga-
tòria, també de manera transversal amb altres àrees i mitjançant el foment de la 
creativitat per mitjà de la tecnologia, l’art i el disseny, tot potenciant les disciplines 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths).

j) Desplegar iniciatives específiques per a enriquir l’oferta de les activitats extra-
escolars en què es fomentin i desenvolupin la competència digital avançada, com ara 
la programació i la robòtica, i les tecnologies digitals creatives.

46
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Promoure hàbits saludables a les escoles –a partir de les noves recomanacions 
alimentàries establertes pel Departament de Salut, en coordinació amb altres de-
partaments de la Generalitat i amb més de quaranta entitats– que englobin des de 
l’adaptació dels horaris als ritmes circadiaris, fins a l’educació dels hàbits alimen-
taris saludables (cadena alimentària, producció sostenible i, sobretot, aprofitament 
dels aliments).

b) Potenciar el consum i la demanda de productes frescos de proximitat del sec-
tor de la fruita, les hortalisses i la llet per mitjà del Pla de consum de fruita i llet a les 
escoles que promou el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

c) Transmetre als infants i a llurs famílies, en l’entorn educatiu, la conveniència 
d’adquirir uns hàbits d’alimentació saludable per a complir els objectius de millora 
dels hàbits alimentaris de la població infantil i, de retruc, reduir els índexs d’obesitat 
i els riscos de patir malalties greus associades en l’edat adulta i millorar la qualitat 
de vida.

d) Garantir que en les instal·lacions juvenils d’educació en el lleure es promoguin 
menús saludables i inclusius que respectin les necessitats específiques derivades d’al-
lèrgies i intoleràncies, a fi que tots els infants hi puguin accedir amb els mateixos 
drets.

e) Implantar en un territori de mostra, tenint en compte les experiències terri-
torials prèvies, el projecte integral de prevenció i atenció a l’obesitat infantil, amb 
l’objectiu d’avaluar-ne l’efectivitat i l’eficiència i de valorar si és aplicable a tot el 
territori de Catalunya.

f) Fer una campanya d’informació, formació, prevenció i promoció dirigida als 
infants, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum, per a fomentar el consum sos-
tenible, responsable i saludable.

g) Estendre la formació, la prevenció i la conscienciació pel que fa a l’ús de les 
noves tecnologies per a evitar situacions de dependència i addicció entre els infants 
i els adolescents.

VI. Cultura, lleure i esport
47
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Ampliar el pressupost del programa «Lletres a les aules» als estudiants de se-

gon cicle de primària.
b) Desenvolupar el programa «Nascuts per llegir», destinat a promoure la lectura 

en la primera infància.
c) Promoure l’accés dels infants i els adolescents al llegat històric, cultural i ar-

tístic.
d) Fomentar la cultura com a mitjà de promoció dels valors de la pau, la solida-

ritat, la diversitat, la igualtat i el respecte.
48
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer gratuïta, en el termini de quatre mesos, l’entrada dels infants i joves me-

nors de setze anys als equipaments culturals de propietat o participats per la Gene-
ralitat.

b) Crear una agenda d’activitats d’oci i educatives per a infants i joves que aglu-
tini tota l’oferta de què ja disposen els ens locals, les entitats socials i la iniciativa 
privada amb la que ofereix la Generalitat, amb l’objectiu de facilitar a infants, joves 
i famílies un recurs general de les activitats que es poden fer arreu de Catalunya.

c) Regular per decret, en el termini d’un any, les condicions de seguretat dels 
parcs infantils, els parcs d’aventura, les atraccions mecàniques i els espais o establi-
ments de lleure sense oferta de pernoctació adreçats a infants i adolescents.

d) Eliminar la publicitat del joc en línia en franges horàries protegides als mit-
jans de comunicació públics i, en general, recomanar al Consell de la Corporació 



BOPC 231
27 de desembre de 2018

1.10. Acords i resolucions 54

Catalana de Mitjans Audiovisuals que la televisió publica no difongui publicitat que 
inciti al joc. Així mateix, eliminar aquest tipus de publicitat dels webs vinculats a 
aquests mitjans de comunicació.

e) Eliminar la publicitat de begudes i aliments danyosos per a la salut dirigits al 
públic infantil dins les franges horàries protegides als mitjans de comunicació pú-
blics, tot garantint que la població infantil únicament es pugui veure exposada a la 
publicitat d’aliments i begudes saludables. Així mateix, eliminar aquest tipus de pu-
blicitat dels webs vinculats a aquests mitjans de comunicació.

49
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar fomentant la pràctica de 

l’esport de manera inclusiva i l’opció saludable dels temps de lleure com a eina per 
a la promoció de valors com ara la solidaritat, el treball en equip, el respecte, el joc 
net o els hàbits saludables, i estendre-ho a nous municipis i centres educatius.

50
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar el disseny i la implementació d’un pla per a promocionar la parti-

cipació i la codecisió reals dels infants i adolescents de Catalunya, de manera que: 
1r. El disseny i la implementació del pla han d’ésser acordats per tots els agents 

implicats, com són les entitats municipalistes –com a representants dels ens locals–, 
les diputacions, els departaments, les unitats directives de la Generalitat i les fede-
racions d’entitats relacionades amb la infància.

2n. En totes les fases del pla, des del disseny fins a l’avaluació, s’ha de comptar 
amb la participació directa dels infants i adolescents, tant dels que ja formen part 
d’algun tipus d’organització formal de participació –com són els consells territorials 
o el Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya– com dels que no són 
presents en cap d’aquestes organitzacions, i cercar estratègies per a incentivar la par-
ticipació d’aquests darrers i canalitzar-la d’una manera efectiva.

3r. La cobertura del pla ha d’abastar tot el país, tenint en compte la diversitat 
territorial.

b) Estimular els municipis perquè formin part de la Xarxa de Ciutats Amigues 
dels Infants.

c) Continuar promovent la participació en activitats de lleure i en l’educació no 
formal.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 221/XII del Parlament de Catalunya, sobre els fets del 6 i el 
7 de setembre de 2017, i de defensa de la democràcia, del pluralisme 
i de l’agenda social
255-00006/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 20.12.2018, DSPC-P 35

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de desembre de 2018, ha debatut 
les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al de-
bat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament, 
ha adoptat la següent
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Resolució

I. L’exercici del dret a l’autodeterminació
1
El Parlament de Catalunya manifesta que hi ha hagut una ruptura de la legi-

timitat democràtica i la lleialtat institucional a partir de la sentència 31/2010 del 
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat en referèn-
dum, i de la intervenció de les institucions catalanes per la via de l’article 155 de la 
Constitució espanyola.

2
El Parlament de Catalunya reitera que el poble de Catalunya és un subjecte polí-

tic sobirà i, com a tal, té dret a l’autodeterminació.
3
El Parlament de Catalunya agraeix les múltiples mostres de solidaritat que diver-

sos moviments i organitzacions de l’Estat espanyol van mostrar contra la repressió i 
a favor del dret a decidir, i constata que el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 és un 
vector de democratització, contraposat al que conforma l’auge del feixisme, el racisme 
i l’autoritarisme a tot Europa, i representa un moviment obert, plural i de base, con-
traposat a les lògiques d’exclusió, autoritàries i verticals de l’extrema dreta europea.

4
El Parlament de Catalunya constata que exercir la sobirania i l’autodeterminació 

no només és controlar el territori, sinó garantir l’exercici de tots els drets polítics, 
socials, econòmics, civils, ambientals i culturals, i que, sobre la base de la defensa 
i l’exercici d’un dret àmpliament reconegut com el dret a l’autodeterminació o els 
drets a l’habitatge, l’educació o la sanitat, el poble és capaç de plantar cara a la re-
pressió i al retrocés en drets i llibertats que estem vivint, per la qual cosa cal ga-
rantir l’exercici del dret de manifestació, especialment davant d’esdeveniments tan 
 controvertits com la celebració d’una sessió del Consell de Ministres de l’Estat espa-
nyol a Barcelona, i defensar-lo i promoure’l des de les institucions, en els termes en  
què el reconeix la mateixa Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa 
en l’informe Directrius sobre el dret de reunió, del 2007.

5
El Parlament de Catalunya constata el fracàs de la via unilateral, que exclou més 

de la meitat de la població de Catalunya, i fa una crida als partits a abandonar-la de 
manera definitiva.

6
El Parlament de Catalunya reconeix la tasca de Carme Forcadell, presidenta del 

Parlament, i de Ramona Barrufet, Lluís Maria Corominas, Joan Josep Nuet, Anna 
Simó i Lluís Guinó, membres de la Mesa del Parlament, que van facilitar el debat i 
l’exercici del dret d’autodeterminació per a aprovar els mecanismes legislatius que 
fessin possible un referèndum d’autodeterminació, una demanda del vuitanta per 
cent de la població catalana. Així mateix, el Parlament agraeix la feina de Car-
les Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Meritxell Serret, 
Carles Mundó, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, 
Clara Ponsatí, Lluís Puig, Anna Gabriel, Mireia Boya, Marta Rovira, Jordi Sànchez 
i Jordi Cuixart, Tamara Carrasco i Adrià Carrasco, com a diputats, membres del 
Govern i de la societat civil que van fer possible el debat legislatiu i la materialitza-
ció del referèndum de l’1 d’octubre de 2017.

II. Defensa de la democràcia parlamentària i denúncia de la repressió
7
El Parlament de Catalunya: 
a) Reitera el contingut de la Resolució 415/XI del Parlament de Catalunya, de de-

fensa de la llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa dels diputats i de compromís de 
preservar aquests drets per mitjà de tots els òrgans rectors del Parlament.
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b) Reconeix que l’actuació de la presidenta Carme Forcadell, com a màxima re-
presentant de la institució, i la dels vicepresidents Lluís Corominas i Lluís Guinó, 
la secretària Anna Simó, el secretari Joan Josep Nuet i la secretària Ramona Bar-
rufet, membres de la Mesa del Parlament de l’onzena legislatura, que actualment 
estan processats pel fet d’haver exercit llurs funcions, no pot comportar en cap cas 
responsabilitat penal.

c) Reivindica el lliure exercici dels drets civils i polítics de tots els ciutadans de 
Catalunya i rebutja totes les mesures adoptades destinades a impedir-lo, coaccio-
nar-lo i interpretar de manera restrictiva aquests drets.

d) Denuncia novament la repressió que viu Catalunya i exigeix l’alliberament 
immediat de la presidenta Carme Forcadell i de la resta de presos polítics, el lliure 
retorn dels exiliats i el sobreseïment lliure de les causes contra vint-i-quatre dipu-
tats d’aquest Parlament de l’onzena i la dotzena legislatures, i també contra artistes, 
personal docent, activistes, càrrecs electes locals i professionals i membres de la 
societat civil pel fet d’haver participat en el referèndum de l’1 d’octubre i en les mo-
bilitzacions ciutadanes al voltant d’aquest referèndum.

e) Dona suport a la denúncia feta per mitjà de la vaga de fam dels presos polítics 
i diputats Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez i de l’exdiputat Joaquim Forn, i els 
expressa la seva solidaritat.

f) Fa seva la Declaració de la Junta de Portaveus del 27 de novembre de 2018, 
per l’alliberament del diputat Selahattin Demirtas i dels presos polítics catalans i pel 
lliure retorn dels exiliats.

g) Rebutja les amenaces reiterades d’accions penals contra els membres de la 
Mesa del Parlament amb l’objectiu de condicionar-ne les decisions, i també l’amena-
ça constant de la supressió de l’autogovern i la dissolució del Parlament amb l’aplica-
ció inconstitucional i antidemocràtica de l’article 155 de la Constitució.

h) Exigeix respecte pels resultats de les eleccions al Parlament del dia 21 de de-
sembre de 2017 i denuncia l’intent d’alterar les majories parlamentàries sorgides de 
les urnes mitjançant resolucions judicials.

8
El Parlament de Catalunya: 
a) Reitera el seu compromís amb la democràcia parlamentària com un espai de 

debat lliure, on les diverses opcions polítiques, que representen la ciutadania de Ca-
talunya, han de poder participar, discrepar i exposar llurs idees, vots, opinions i ini-
ciatives sense coaccions ni censura prèvia.

b) Es reafirma en la defensa dels drets dels diputats, que gaudeixen d’immuni-
tat parlamentària i són inviolables per llurs vots i expressions, i manifesta que en 
les sessions parlamentàries s’ha de poder parlar de tot i decidir sobre qualsevol  
qüestió.

9
El Parlament de Catalunya constata que no hi ha cap motiu per a aplicar l’article 

155 de la Constitució espanyola i es compromet a defensar les institucions catalanes.

III. Respecte del pluralisme, condemna de la violència i rebuig del 
feixisme
10
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Preservar el pluralisme en l’espai públic, de manera que no se’l pugui apropiar 

ningú i on s’ha de poder expressar la dissensió.
b) Fer avinent que, tal com estableix l’Estatut, l’Administració de la Generali-

tat ha de servir amb objectivitat els interessos generals i ha d’actuar amb submissió 
plena a les lleis i al dret.

c) Garantir el respecte als principis de neutralitat i imparcialitat de l’Administra-
ció, d’acord amb els principis d’igualtat i de legalitat.
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11
El Parlament de Catalunya constata que el darrer any s’han incrementat les ac-

cions de grups d’extrema dreta que han provocat agressions físiques i materials 
contra el moviment sobiranista, unes agressions emparades per un nacionalisme 
d’estat que les aixopluga i les justifica. Així mateix, el Parlament mostra tot el seu 
suport als moviments socials, les organitzacions polítiques, el moviment antifeixis-
ta i les institucions víctimes d’aquestes agressions, perquè combatre el feixisme és 
defensar la democràcia.

12
El Parlament de Catalunya condemna els actes vandàlics contra seus de partits 

polítics i els insults, les amenaces, les agressions o l’assetjament contra grups i in-
dividus, freqüents darrerament a Catalunya, i rebutja els actes vandàlics o violents 
que s’han produït en concentracions i manifestacions celebrades els darrers mesos 
a Catalunya. Així mateix, el Parlament manifesta la necessitat d’erradicar del debat 
públic el discurs de l’odi, la despersonalització de l’adversari i qualsevol forma d’in-
timidació o violència adreçada a qui pensa diferent.

13
El Parlament de Catalunya condemna amb tota la contundència el franquisme, 

el feixisme, el nazisme i qualsevol altre moviment totalitari d’extrema dreta, i tam-
bé de l’extrema esquerra, que utilitzin la coacció, la intimidació o qualsevol altre 
tipus de violència amb l’objectiu d’imposar llurs idees, i manifesta que en cap cas la 
violència no es pot justificar com a instrument legítim de reivindicació de cap idea.

14
El Parlament de Catalunya considera que cal impulsar la tramitació de la modifi-

cació legislativa de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popu-
lar, modificada per la Llei 7/2014, del 25 de juny, de conformitat amb la resolució 16 
de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la priorització de l’agenda 
social i la recuperació de la convivència, aprovada pel Ple de l’11 d’octubre de 2018, 
de manera que les iniciatives legislatives populars admeses a tràmit no puguin tenir 
esmenes a la totalitat, llevat que continguin elements racistes, xenòfobs o qualsevol 
altra forma de discriminació.

IV. Diàleg i nou consens nacional per a Catalunya
15
El Parlament de Catalunya requereix a totes les forces polítiques que duguin a 

terme un diàleg real, amb l’objectiu de trobar nous consensos com a societat que 
permetin superar la situació de bloqueig actual, i en aquest sentit manifesta que, per 
a tenir un país més cohesionat socialment i nacionalment, cal un nou acord nacional 
per a Catalunya, basat en el diàleg i l’empatia, que en respecti la pluralitat política, 
nacional i social.

16
El Parlament de Catalunya rebutja les acusacions públiques de colpisme a par-

tits polítics catalans i encoratja el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat a 
mantenir els ponts de diàleg.

17
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar impulsant els treballs dels diversos organismes bilaterals Estat-Ge-

neralitat establerts per l’Estatut per tal de plantejar-hi els afers pendents d’interès 
general per a la ciutadania de Catalunya.

b) Participar en els organismes multilaterals en què es troben les diferents au-
tonomies i l’Estat, i també en els que contribueixen a representar els interessos  
de les autonomies en àmbits com l’europeu, en interès del conjunt de la ciutadania de  
Catalunya.
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18
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que les relacions institucionals 

entre governs i administracions estiguin presidides pels principis de bona fe i de lle-
ialtat institucional mútua.

19
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la representació de tots els 

catalans per mitjà de la presència del Govern en els diferents espais de negociació i 
concertació, com ara la Conferència de Presidents Autonòmics, el Consell de Políti-
ca Fiscal i Financera o qualsevol altre en què es tractin els interessos dels catalans.

V. Priorització de l’agenda social
20
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar per revertir l’actual situació de desprotecció social que pateixen una 

gran part de les persones i els col·lectius vulnerables a Catalunya, prioritzant les po-
lítiques que fomentin l’agenda social, abandonant el bloqueig legislatiu i executiu 
actual, conseqüència de les polítiques únicament centrades en la separació il·legal 
d’Espanya, i ocupant-se dels problemes reals dels catalans.

b) Treballar per revertir les retallades sofertes en els darrers anys com a conse-
qüència de la greu crisi econòmica en serveis i pilars bàsics de l’estat del benestar 
com ara l’ensenyament, la salut i els serveis socials, que afecten el conjunt de la so-
cietat i el futur més pròxim, i per la recuperació dels drets perduts pels treballadors 
públics com a conseqüència de la greu crisi econòmica dels darrers anys, que aquest 
col·lectiu ha sofert d’una manera més llarga i contundent.

c) Posar fi a la situació actual de desgovern i paràlisi d’aquest govern, el qual no 
ha posat en marxa cap iniciativa legislativa en l’actual legislatura per solucionar els 
problemes reals que afecten tots els catalans, i no governar només per a una part de 
la societat.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

1.15. Mocions

Moció 35/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació de les 
plantilles dels cossos de mossos d’esquadra i bombers
302-00041/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 18.12.2018, DSPC-P 33

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de desembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre la situació de les plantilles dels cossos de mossos d’esquadra 
i bombers (tram. 302-00041/12), presentada pel diputat Joan Josep Nuet i Pujals,  
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel  
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 24792) i pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 24809).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent
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Moció
1. El Parlament de Catalunya defensa les competències de la Generalitat en ma-

tèria de seguretat ciutadana i la professionalitat, al marge de tota controvèrsia ideo-
lògica i política, del Cos de Mossos d’Esquadra en la seva tasca de control de l’ordre 
públic, que acompleix garantint en tot moment l’exercici dels drets fonamentals de 
tota la ciutadania en un marc de pluralitat, convivència i absència de violència.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al Cos de Mossos d’Esqua-
dra i al Cos de Bombers de la Generalitat, que els darrers anys han acomplert les 
tasques de vetllar per les polítiques públiques de seguretat i d’emergència en condi-
cions de treball difícils, fruit de la congelació de les plantilles i de les retallades, que 
han afectat llur situació salarial, laboral i material.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a actuar conseqüentment amb 
l’acumulació de la congelació de plantilles de mossos i bombers i les retallades per 
mitjà de les mesures següents: 

a) Proposar noves promocions de mossos i bombers en els pròxims pressupostos 
de la Generalitat, concretament d’un mínim de 750 mossos i 250 bombers. En els 
anys necessaris per a assolir aquest objectiu, el Govern ha de dotar els pressupostos 
successius de prou recursos per a convocar noves promocions de mossos i bombers, 
i per a poder fer front a les jubilacions i els problemes estructurals dels cossos de 
mossos i bombers.

b) Accelerar el diàleg, la negociació i els acords amb els representants sindicals 
de mossos i bombers per a resoldre totalment o parcialment reivindicacions legíti-
mes, com les de millores salarials, organització i horaris de les plantilles, i jubila-
ció anticipada. Amb aquesta finalitat, el Govern s’ha de dotar d’un calendari des de 
l’aprovació d’aquesta moció.

c) Acordar la millora dels béns materials necessaris per a llur feina i el manteni-
ment d’instal·lacions, de vehicles, d’equips, d’uniformes i de roba i calçat especialit-
zats de treball. Amb aquesta finalitat, el Govern ha d’incorporar les partides neces-
sàries en el pressupost de cada exercici.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 36/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels 
cossos de mossos d’esquadra i bombers
302-00042/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 18.12.2018, DSPC-P 33

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de desembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la situació dels cossos de mossos d’esquadra i bombers (tram. 302-
00042/12), presentada pel diputat Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 24803) i pel Grup Parla-
menti de Ciutadans (reg. 24808 i 24810).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya, amb relació a la situació dels cossos de mossos d’es-

quadra i bombers, insta el Govern a: 
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Instrumentalització del Cos de Mossos d’Esquadra
a) Rebutjar qualsevol intent d’instrumentalitzar els funcionaris i els agents del 

Cos de Mossos d’Esquadra, que han de restar sempre al marge de qualsevol con-
trovèrsia ideològica i política i al servei de tota la ciutadania, dins dels marges esta-
blerts per l’ordenament jurídic democràtic en el seu conjunt.

Recursos econòmics
b) Elaborar plans de xoc per a començar a posar fi a la greu situació de mancan-

ces del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de la Generalitat de Cata-
lunya, dotar-los amb les partides econòmiques corresponents i garantir que aquests 
plans de xoc s’apliquin com a màxim en el termini dos anys i s’hi comenci a treba-
llar immediatament.

c) Comprometre’s a fer que els futurs augments que es puguin aplicar al preu de 
les hores extres del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de la Generali-
tat de Catalunya, qüestió urgent atesos els preus irrisoris actuals, no afectin el volum 
total d’hores extres estructurals que cal fer mentre es produeix l’increment efectiu 
de plantilla necessari i indispensable. Aquestes puges del preu de les hores extres 
del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya 
han d’ésser d’entre el 30 i el 35%, com a mínim.

Equipament i entorn de treball
d) Recollir dades, per mitjà del Departament d’Interior, a totes les comissaries de 

Mossos d’Esquadra i tots els parcs de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que 
permetin conèixer de primera mà, i de manera actualitzada, les necessitats relatives 
al vestuari i al material que la mateixa plantilla considera indispensables.

e) Prioritzar especialment, amb l’adopció de les mesures econòmiques i de gestió 
administrativa pertinents, que el Cos de Mossos d’Esquadra i el Cos de Bombers de 
la Generalitat de Catalunya disposen del vestuari i del material adequats i en condi-
cions per a dur a terme les tasques encomanades, i que aquestes necessitats surten 
de la recollida de dades a què fa referència la lletra d.

f) Garantir que els nous vestuaris i el material adquirit pel Departament  d’Interior 
tenen en compte específicament les necessitats climàtiques de cada lloc i s’adapten a 
les característiques físiques d’ambdós gèneres, i que es du a terme la modernització 
i renovació dels nous vestuaris en concepte de dotacions específiques i de dotacions 
genèriques del vestuari i els materials del Cos de Mossos d’Esquadra amb l’objectiu 
d’equiparar aquestes dotacions específiques i genèriques als estàndards dels països 
de l’entorn europeu.

g) Garantir els recursos econòmics necessaris per a reparar i readaptar els parcs 
de vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de la Generalitat de 
Catalunya, i dotar-los de vehicles específics per a utilitzar-los segons l’especialitat 
(risc químic, muntanya, subaquàtics, etc.).

h) Complir puntualment i rigorosament, en un temps prudencial, les mesures que 
la Inspecció de Treball i la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball determinin que són necessàries per a mantenir un entorn saludable i en con-
dicions per als treballadors del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de 
la Generalitat de Catalunya.

Plans de carrera professional
i) Treballar, per mitjà del Departament d’Interior, per a assegurar que totes les 

unitats operatives del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat de Catalunya disposen del pla de carrera professional corresponent, tant 
horitzontal, dintre de la mateixa categoria, com vertical, i que tots aquests plans te-
nen uns criteris prou objectius i objectivables que els permeti basar-se sempre en el 
mèrit i la capacitat.

j) Garantir el manteniment de la professionalitat dels agents que componen les 
diferents àrees i unitats del Cos de Mossos d’Esquadra, amb el reforç del disseny 
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d’itineraris professionals i formatius tendents a una especialització més alta i garan-
tint la formació continuada. Amb aquest objectiu, el Govern ha de presentar un ca-
lendari en el termini de sis mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta moció.

Negociació i acords
k) Comprometre’s, mitjançant el Departament d’Interior, a reforçar els meca-

nismes necessaris per a arribar al màxim d’acords per a millorar les condicions la-
borals dels treballadors del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de la 
 Generalitat de Catalunya, i fer que recuperin els drets perduts al llarg dels últims 
anys.

l) Executar, al més aviat possible, els acords ja signats sobre recuperació de drets 
i condicions laborals del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat de Catalunya que resten pendents de compliment, i assegurar que aquests 
acords disposen de la garantia pressupostària corresponent.

m) Treballar per a elaborar plans de conciliació de la vida laboral i familiar i 
plans d’igualtat al Cos de Mossos d’Esquadra i al Cos de Bombers de la Generalitat.

Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya
n) Comprometre’s a fer que, en cap cas, un parc de bombers voluntaris no subs-

titueixi les funcions dels bombers professionals.
o) Redactar, amb la negociació prèvia amb els representants del Cos de Bombers 

de la Generalitat de Catalunya, els acords que regulen el funcionament d’aquest cos, 
tal com exigeix la mateixa funció pública.

Cos de Mossos d’Esquadra
p) Regular les mesures de seguretat de les comissaries i de les funcions que han 

de desenvolupar els agents dels Mossos d’Esquadra que fan el servei de porta.
q) Adoptar els canvis necessaris en la normativa relativa al règim disciplinari del 

Cos de Mossos d’Esquadra, en el sentit de: 
1r. Assegurar que totes les actuacions en la fase d’informació reservada dintre de 

la fase inicial de qualsevol investigació s’incorporen a l’expedient sancionador inco-
at com a resultat d’aquestes actuacions.

2n. Assegurar que qualsevol comunicació feta per la Divisió d’Afers Interns amb 
l’agent en qüestió es fa a través d’un mitjà que deixa constància i fe suficient per a 
garantir la prova de la seva procedència i del contingut concret.

r) Facilitar l’accés mutu de les bases de dades i establir mecanismes d’intercon-
nexió entre els diferents cossos i forces de seguretat.

Relacions del Cos de Mossos d’Esquadra amb les policies locals
s) Establir els mecanismes de coordinació i traspàs i accés d’informació bilate-

rals, i assegurar que es produeixen de manera igualitària en els dos sentits, entre el 
Cos de Mossos d’Esquadra i les diverses policies locals a Catalunya, per tal de mi-
llorar la prevenció, la detecció i la investigació de les activitats delictives de qual-
sevol mena.

t) Donar a conèixer a les diverses policies locals de Catalunya els protocols d’as-
signació de trucades del 112, per tal que aquest servei pugui centralitzar de manera 
efectiva, en un temps prudencial, totes les trucades d’emergència del territori.

u) Impulsar la inclusió dels agents de les diverses policies locals en els pro-
grames formatius descentralitzats que promogui l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, i assegurar que es tenen en consideració les propostes i els interessos 
d’aquestes policies locals a l’hora de dissenyar els programes formatius, per mitjà de  
contactes periòdics des de la Sub-direcció General de Coordinació de la Policia  
de Catalunya.

Distincions
v) Garantir, amb els canvis que calguin en la normativa interna (Instrucció 

4/2012), la presència dels sindicats representatius perquè puguin opinar en les pro-
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postes de lliurament de medalles, i garantir, alhora, que llur opinió es té en compte 
en la decisió final.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 37/XII del Parlament de Catalunya, sobre el contingut dels 
llibres de text i de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya i sobre 
la convivència en els centres educatius
302-00043/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 18.12.2018, DSPC-P 33

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de desembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’adoctrinament a les escoles (tram. 302-00043/12), presentada per 
la diputada Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 24793), pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
24806).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Vetllar pel compliment de la Llei de l’Estat 10/2007, de la lectura, del llibre 

i de les biblioteques, que diu que han d’existir uns «textos adequats en el contingut 
i en la forma» que s’adaptin «al rigor científic adequat a les edats dels alumnes i al 
currículum», tant en els llibres de text com en els documents proporcionats per la 
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (xtec.cat).

b) Vetllar per la presència equilibrada entre homes i dones, tant en els llibres de 
text com en els documents proporcionats per la Xarxa Telemàtica Educativa de Ca-
talunya, per visibilitzar les aportacions de les dones a les diferents disciplines i con-
tribuir així a fer-ne el reconeixement en els avenços científics.

c) Vetllar per la presència de les diferents relacions afectives i les diferents op-
cions sexuals, tant en els llibres de text com en els documents proporcionats per la 
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya.

d) Rebutjar qualsevol tipus d’instrumentalització política de l’escola i instar el 
conjunt de forces polítiques a no posar en risc la convivència en els centres educatius.

e) Convocar oposicions al Cos d’Inspectors d’Educació.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió
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Moció 38/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Transició i el 
caràcter antidemocràtic i antisocial de la Constitució espanyola, i 
de suport als presos polítics, els exiliats i els represaliats per l’Estat 
espanyol
302-00046/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 18.12.2018, DSPC-P 33

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de desembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el règim del 78 i la necessitat de plena sobirania per a construir un 
país alliberat nacionalment i socialment (tram. 302-00046/12), presentada pel dipu-
tat Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem (reg. 24802 i 24815) i pel Grup Parlamentari Republicà 
i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 24807).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta que la Constitució espanyola, la Llei 

d’amnistia i els anomenats Pactes de la Moncloa van constituir els acords i les nor-
mes que configuren l’anomenada Transició, els quals no van ésser garantia dels drets 
democràtics, socials i nacionals del poble de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el caràcter antidemocràtic i antisocial de 
la Constitució espanyola en els continguts següents: 

a) El cap d’Estat s’estableix de forma hereditària en els descendents de Juan Car-
los de Borbón, proclamat rei d’Espanya en les Corts franquistes, al qual s’atribuei-
xen facultats d’intervenció política i el qual no està subjecte a responsabilitats.

b) No reconeix el dret d’autodeterminació, separa i divideix nacions històriques, 
i ni tan sols permet la federació de les comunitats autònomes.

c) Atribueix a les forces armades la missió de defensar la integritat territorial i 
l’ordenament constitucional.

d) Manté els privilegis de la jerarquia de l’Església catòlica ja que no estableix el 
laïcisme com a principi, i garanteix com a dret fonamental «el dret que assisteix els 
pares per tal que els fills rebin la formació religiosa».

e) No possibilita altres formes d’organització socioeconòmica que no sigui el ca-
pitalisme, que denomina economia de mercat i estableix com a sistema únic.

f) No estableix com a drets fonamentals, directament exigibles sense necessitat 
de cap normativa que els desenvolupi, el dret a una sanitat pública de qualitat o les 
pensions públiques garantides, entre altres drets socials.

g) L’article 135 prioritza el pagament dels interessos del deute a la garantia dels 
drets socioeconòmics de la ciutadania.

3. El Parlament de Catalunya manifesta tot el suport a les preses i els presos polí-
tics, a les persones exiliades i a tots els milers de persones represaliades per l’aparell 
de l’Estat espanyol per haver defensat el dret a l’autodeterminació. Així mateix, el 
Parlament de Catalunya dona suport a l’exercici dels drets fonamentals de llibertat 
d’expressió, reunió i manifestació el 21 de desembre de 2018 i en l’inici de la «Ma-
crocausa Catalunya» en el Tribunal Suprem.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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Moció 39/XII del Parlament de Catalunya, sobre el retorn social del 
rescat bancari
302-00045/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 19.12.2018, DSPC-P 34

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de desembre de 2018, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el retorn social del rescat bancari (tram. 302-00045/12), presentada 
per la diputada Eva Baró Ramos, del Grup Parlamentari Republicà, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 24795), pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 24799), pel Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem (reg. 24800) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
24805).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a les recomanacions del 

Síndic de Greuges exposades en el seu informe «El dret a l’habitatge: qüestions ur-
gents», del febrer del 2018, en què reclama que la Societat de Gestió d’Actius Proce-
dents de la Reestructuració Bancària (Sareb) cedeixi el 30% d’immobles al lloguer 
social, i també reafirma el seu compromís amb la Moció 66/X, sobre les polítiques 
per a garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades, i recla-
ma la creació d’un fons social d’habitatge amb actius procedents de la Sareb.

2. El Parlament de Catalunya declara la necessitat que els partits polítics que hi 
tenen representació actuïn amb coherència i facin efectiu llur compromís amb el dret 
a l’habitatge a totes les institucions on hi tenen representació, especialment al Con-
grés dels Diputats i al Senat, per a assegurar que: 

a) Es faci la cessió d’un mínim del 30% del fons d’habitatges de la Sareb per a 
crear un fons d’habitatge de lloguer social, regulant la cessió temporal per un perío-
de de cinc anys dels habitatges que actualment estiguin en mans de la Sareb o de les 
entitats financeres rescatades, perquè les administracions públiques puguin donar 
resposta a l’actual emergència habitacional.

b) Es modifiqui la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, del  
27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, per a permetre als 
ajuntaments i corporacions locals aprofitar llurs superàvits municipals per a exercir 
els drets de tanteig i retracte i constituir un estoc d’habitatge públic de lloguer so-
cial, especialment a les localitats amb una demanda acreditada important.

c) El Govern de l’Estat faci servir els mecanismes a la seva disposició per a ga-
rantir que les administracions locals puguin fer efectiu els drets de tanteig i retracte, 
i creï línies de crèdit tous perquè els ajuntaments puguin adquirir habitatges proce-
dents d’execució hipotecària per la via del tanteig i el retracte, adaptant l’experiència 
pionera de l’Institut Català de Finances i de l’Agència Catalana de l’Habitatge, i es 
recuperin per a la ciutadania habitatges que altrament només serveixen per a incre-
mentar els guanys dels fons voltor.

d) El Ple del Parlament, per a complementar l’actuació estatal de la lletra c, im-
pulsi una iniciativa legislativa davant el Congrés dels Diputats que, seguint les re-
comanacions de l’informe del Síndic de Greuges, tingui per objectiu que la Sareb 
cedeixi el 30% d’immobles al lloguer social per a la creació d’un fons social d’habi-
tatge; i que, per a complementar l’actuació municipal de la lletra b i aconseguir que 
no es perdin oportunitats d’ampliació del parc públic d’habitatge social mitjançant 
els drets de tanteig i de retracte, la Generalitat, per mitjà de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, aporti el finançament necessari, d’acord amb les disponibilitats pres-
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supostàries, per a l’exercici d’aquests drets sobre habitatges buits o amb lloguer so-
cial que siguin objecte de transmissió pels grans tenidors.

e) En els propers anys, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, es finan-
cin les actuacions previstes per a poder complir els objectius del Pla territorial sec-
torial d’habitatge, una vegada hagi estat aprovat definitivament.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 40/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les 
infraestructures
302-00044/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 19.12.2018, DSPC-P 34

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de desembre de 2018, d‘acord 
amb l‘article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la gestió de les infraestructures (tram. 302-00044/12), presentada per 
la diputada Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 24794), 
pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 24801) i pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 24804).

Finalment, d‘acord amb el que estableix l‘article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar abans de sis mesos en seu parlamentària un pla d’inversió en infraes-

tructures detallat que, després de l‘anàlisi de la situació i de les necessitats, i d’acord 
amb les possibilitats pressupostàries estimades i realistes, permeti prioritzar les ac-
tuacions que s’han d’emprendre en els pròxims cinc exercicis. Per a garantir-ne la 
necessària estabilitat més enllà de la legislatura, aquest pla s’ha de portar a terme 
atenent criteris objectius d‘eficiència i de reducció de les emissions de diòxid de car-
boni, per a complir els acords de París sobre el canvi climàtic, de rendibilitat, d’ava-
luació constant i de transparència i amb el màxim consens possible entre els grups 
polítics, els agents socioeconòmics i els ciutadans.

b) Analitzar específicament, en el marc del pla d’inversions en infraestructures a 
què fa referència la lletra a, les infraestructures planificades que acumulen més re-
tard i a presentar per a cadascuna un calendari per a executar-les en el mínim temps 
possible, d‘acord amb el conjunt de prioritats i les disponibilitats pressupostàries 
previstes anualment, i en particular a presentar una planificació valorada i detallada 
per a les línies 9 i 10 del metro de Barcelona, la prolongació de la línia 1 de Santa 
Coloma de Gramenet a Badalona, l’accessibilitat a les estacions en què resta pen-
dent, el canal Segarra-Garrigues, el tren tramvia del Camp de Tarragona i la pro-
longació de la C-32.

c) Reforçar la inversió en el manteniment i la conservació de les infraestructures 
assegurant-ne la sostenibilitat, l’eficiència i la seguretat i tenint cura especialment 
dels trams de concentració d‘accidents i els punts en què un error pugui ésser catas-
tròfic, com ara ponts, túnels o trinxeres, i a incrementar les partides pressupostàries 
destinades a senyalitzar i erradicar els punts negres de concentració d‘accidents a les 
carreteres de la xarxa viària de la Generalitat.

d) Elaborar un pla per a millorar la qualitat del servei de Rodalies que atengui 
tant la prestació del servei com la percepció dels usuaris. Aquest pla ha d‘incloure 
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mesures concretes, planificades i valorades, com ara la substitució i la modernitza-
ció dels trens, la implantació d‘un sistema d‘informació als viatgers eficaç i fiable i 
la implantació de polítiques de tarifació que adaptin les zones a les realitats locals  
i quilomètriques per a no generar desigualtats entre territoris. En concret, aquest pla 
ha de preveure els aspectes següents: 

1r. Quant als trens, definir el material mòbil necessari i planificar la compra de 
noves unitats per a prestar el servei en les condicions de fiabilitat i confort adequa-
des, i en especial planificar la substitució dels trens de mitja distància més vells o no 
adequats per a la durada efectiva dels recorreguts.

2n. Quant als horaris, analitzar la possibilitat d’allargar-los fins més tard perquè 
els viatgers que optin per desplaçar-se amb tren tinguin garantit el viatge de tornada 
al final del dia.

3r. Quant a l‘atenció als viatgers, millorar la informació tant en cas d‘incidèn-
cia com en condicions normals de circulació, garantint com a mínim la instal·lació 
d‘horaris i mapes a les andanes de totes les estacions, ja que no sempre és possible 
consultar-los sense sortir de l‘andana, i la millora de la coordinació i de la informa-
ció sobre les alternatives de transport en cas d‘incidència tenint en compte tots els 
transports públics per a oferir la millor solució en cada cas.

e) Continuar apostant fermament pel Corredor Mediterrani com a infraestruc-
tura productiva i de connexió amb la resta d‘Espanya i Europa, a demanar al Go-
vern d‘Espanya que materialitzi definitivament aquesta infraestructura, que acumula 
anys de retard, i a continuar impulsant la cerca de consens en el territori sobre la 
necessitat de rehabilitar la línia Reus - Roda de Berà del corredor per a la circulació 
de trens de mercaderies.

f) Promoure l‘augment del transport de mercaderies per ferrocarril.
g) Avançar, coordinadament amb el Govern d‘Espanya, cap a un sistema de fi-

nançament d‘autopistes i autovies equànime i sostenible que garanteixi que les con-
cessions d‘autopistes de peatge de Catalunya no es prorroguin automàticament sense 
cap justificació quan acabin i asseguri que no hi ha greuges entre comunitats autòno-
mes, i, en aquest sentit, a mantenir reunions amb el Govern d‘Espanya per a aconse-
guir un sistema equitatiu, harmònic i coherent per a totes les carreteres i autopistes.

h) Continuar treballant, en el marc del grup de treball de peatges, per una pro-
posta consensuada de nou model de gestió i finançament de les vies d‘alta capacitat.

i) Presentar un nou projecte de llei de ports de Catalunya que doni resposta als 
nous reptes del sector amb plena seguretat jurídica.

j) Desplegar definitivament durant el 2019 la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de fi-
nançament del sistema de transport públic de Catalunya per a dotar de més recursos 
les polítiques de foment del transport públic.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de l’aire i salut 
pública
300-00059/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 17.12.2018, DSPC-P 32.



BOPC 231
27 de desembre de 2018

1.20. Interpel·lacions 67 

Interpel·lació al Govern sobre la formació professional
300-00060/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 17.12.2018, DSPC-P 32.

Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’economia catalana
300-00061/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 18.12.2018, DSPC-P 33.

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
300-00062/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 18.12.2018, DSPC-P 33.

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’any transcorregut des de 
les eleccions del 21 de desembre de 2017 i la vulneració dels drets 
civils i polítics
300-00063/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 17.12.2018, DSPC-P 32.

Interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de l’alta 
muntanya
300-00064/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 17.12.2018, DSPC-P 32.

Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de drets i llibertats 
fonamentals
300-00065/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 17.12.2018, DSPC-P 32.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre de 2018, ha 
nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de modi-
ficació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de 
drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (tram. 200-
00001/12) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 120.1 i els concordants 
del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Grup Parlamentari Republicà
Jordi Orobitg i Solé

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Rosa Maria Ibarra Ollé

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Joan Josep Nuet i Pujals

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

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Andrea Levy Soler

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; el president de la Comissió,   

Joan Josep Nuet i Pujals

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00005/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 21823; 22177; 24223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 21823)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 115 
del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena al Projecte de llei del 
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procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estran-
ger (tram. 200-00005/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 22177)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 115 del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena al Projecte de llei del procediment de votació 
electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 200-00005/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 24223)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 115 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente enmienda al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 200-00005/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
A la totalidad

De retorno al Gobierno del proyecto de ley.

Palacio del Parlamento, 11 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 24683).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 31.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.
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Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP CatECP (reg. 24684; 25090).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 31.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
202-00011/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24685; 24811).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 27.12.2018 al 31.12.2018).
Finiment del termini: 15.01.2019; 10:30 h.

Proposició de llei sobre el garantiment de la neutralitat política en 
l’àmbit de l’ensenyament
202-00029/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 24590; 24686).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 31.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24591).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 31.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24592).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 31.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 24593; 24687).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 31.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22613 i 24246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, Carlos 

Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i/o terapèutics a les víctimes de la violència masclista 

Memòria justificativa
Lamentablement, des de l’any 2003  fins a  l’actualitat  s’han produït més de 

900 víctimes mortals a causa de la violència masclista. Des de principi d’any s’hi 
han produït més de 40 víctimes mortals. Aquestes xifres són molt elevades i into-
lerables, i per aquest motiu, entre tots hem de trobar solucions i eines que permetin 
lluitar contra aquesta xacra social.

Una mesura que s’ha demostrat que contribueix a lluitar contra aquest greu 
problema social és l’acompanyament de gossos escorta i/o terapèutics per a totes 
aquelles víctimes de violència masclista, ja que les ajuda favorablement en la seva 
recuperació, és una mesura terapèutica per a les víctimes i a més és una mesura dis-
suasiva, ja que protegeix a les víctimes de futures agressions.

Això no obstant, la legislació vigent no acompanya i aquelles víctimes que uti-
litzen gossos escorta i/o terapèutics no tenen el lliure accés a espais públics o pri-
vats, perjudicant la seva accessibilitat a determinats espais i suposa una limitació a 
la seva inclusió i participació social real i efectiva.

Per aquest motiu, i amb l’objectiu de vetllar per una plena accessibilitat als espais 
públics i privats dels gossos escorta i/o terapèutics a totes aquelles víctimes de la 
violència masclista, aquesta proposició de llei té com finalitat impulsar el reconei-
xement del dret d’acompanyament d’aquest tipus de gossos escorta i/o terapèutics.

Exposició de motius
La violència masclista és una de les manifestacions més clares de la desigualtat 

en la nostra societat. Es tracta d’un problema global i greu que afecta de manera 
negativa a les seves víctimes, posant en perill la seva salut, la seva dignitat i la seva 
supervivència.

La Resolució de les Nacions Unides «Fortalecimiento de las respuestas en mate-
ria de prevención del delito y justicia penal a la violencia contra la mujer» aprovada 
per la seva Assemblea General de data 21 de desembre de 2010, incorpora la neces-
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sitat que els poders públics assegurin els serveis mèdics, jurídics i socials adequats 
i sensibles per a les víctimes d’aquest tipus de violència.

En els últims anys, la utilització de gossos escortes i/o terapèutics ha tingut un 
gran acolliment, ja que faciliten a les víctimes (i) la recuperació integral, (ii) contri-
bueixen a augmentar la seguretat, (iii) són una mesura terapèutica i (iv) un element 
dissuasiu, servint de protecció davant de possibles atacs del seu agressor. No obs-
tant, i a diferència d’altres col·lectius desfavorits, als quals s’ha reconegut legalment 
el dret d’acompanyament per animals domèstics, les víctimes en situació de violèn-
cia masclista no tenen reconegut aquest dret.

Aquesta manca de reconeixement comporta en la vida quotidiana la dificultat o 
fins i tot l’impediment absolut per part de les víctimes de circular o accedir a edificis 
o establiments, fins i tot de titularitat o ús públic, dificultant les finalitats terapèuti-
ques i preventives d’aquesta mesura i sense que hi hagi cap justificació suficient que 
empari aquestes circumstàncies.

És per aquest motiu, i tenint en compte els beneficis socials dels gossos tera-
pèutics i/o escortes, es presenta aquesta llei amb l’objectiu de reconèixer el dret a 
l’acompanyament per gossos terapèutics i/o escortes a tota víctima de violència mas-
clista en els mateixos termes i condicions, en tot allò que no sigui incompatible amb 
la seva finalitat, que els beneficiaris d’aquest dret per a gossos d’assistència segons 
el previst a la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones 
acompanyades de gossos d’assistència.

Per aquests motius, el grup parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i/o terapèutics a les víctimes de la violència de gènere

Article primer. Es modifica l’article 30 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que passa a 
tenir el següent contingut: 
Article 30. Contingut del dret a la protecció efectiva 
1. Les dones que es troben en risc o en situació de violència masclista tenen dret 

a rebre de forma immediata de les administracions públiques de Catalunya una pro-
tecció integral, real i efectiva.

Així mateix, les Administracions Públiques de Catalunya vetllaran, facilitaran i 
col·laboraran, amb ple sotmetiment a les lleis, en la protecció prestada per part de 
persones físiques, jurídiques o ens sense personalitat jurídica de naturalesa i/o com-
posició privada a les dones que es trobin en risc o en situació de violència masclista 
contrastada i/o en l’autoprotecció emprada per aquestes.

2. Les garanties de protecció s’han d’assegurar tant per mitjans tecnològics com 
per serveis policials, i també per qualsevol altre mitjà que asseguri la protecció de 
les dones.

3. Els objectius dels dispositius de protecció destinats a les dones en risc o en si-
tuació de violència masclista són: 

a) Facilitar la localització i la comunicació permanent.
b) Proporcionar una atenció immediata a distància.
c) Facilitar la protecció immediata i adequada davant de situacions d’emergència.

Article segon. S’afegeix la següent disposició addicional dotzena a la 
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, que passa a tenir el següent contingut.
Disposició addicional dotzena. Dret a l’acompanyament per gossos terapèutics 

i/o escortes 
1. Tota víctima que hagi estat identificada en situació de violència masclista se-

gons el previst a l’article 33 d’aquesta Llei tindrà dret a ésser usuària de gossos te-
rapèutics i/o escortes.
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2. S’entén com gos terapèutic i/o escorta, tot aquell gos ensinistrat en un cen-
tre especialitzat i oficialment reconegut com a tal i que permet i/o facilita a la seva 
usuària el tractament terapèutic que segueixi a conseqüència de la situació de vio-
lència masclista en què es troba i/o facilita la protecció efectiva.

3. La condició d’usuària de gossos terapèutics i/o escortes atorga en tot allò 
que no sigui incompatible per a la seva finalitat els mateixos drets previstos per als 
usuaris de gossos d’assistència a la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a 
l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència amb els mateixos re-
quisits, condicions i càrregues indicats en aquesta norma.

4. Sens perjudici de la responsabilitat del seu propietari, la condició d’usuària 
de gossos terapèutics i/o escortes comporta l’assumpció de les limitacions dels drets 
atorgats i dels deures, obligacions i responsabilitats que tant les lleis generals com 
la normativa especial aplicable comporten. En especial, les usuàries assumeixen els 
deures, obligacions i responsabilitats previstos a la normativa aplicable en matèria 
de sanitat animal, animals potencialment perillosos i/o transport d’animals.

5. La Generalitat de Catalunya i les corporacions locals de Catalunya, mitjan-
çant els seus òrgans competents o entitats competents, pot establir, en els termes que 
considerin convenient i d’acord amb la normativa aplicable, prestacions socials a 
favor de dones en situació de violència masclista consistent en la cessió temporal o 
indefinida de l’ús de gossos terapèutics i/o escorta.

Article tercer. S’afegeix la següent disposició final a la Llei 5/2008, de 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista que 
passa a tenir el següent contingut.
Disposició final sisena.
El Govern desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos 

la normativa necessària per a l’efectivitat del dret a l’acompanyament per gossos 
terapèutics i/o escortes en els termes previstos a la disposició addicional dotzena.

Article quart. Entrada en vigor.
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya a excepció d’aquelles mesures que suposin un aug-
ment de crèdits o una disminució d’ingressos en relació amb el pressupost vigent, 
que no entrarà en vigor, en la part que suposi una afectació pressupostària, fins a 
l’exercici pressupostari següent a l’entrada en vigor de la present normativa.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí 

de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12

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

Reg. 24464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

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, Eva Granados 
Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susanna 
Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposició de llei següent: 
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Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural

Exposició de motius
El marc internacional estableix fites i obligacions concretes per als governs en 

matèria de conservació i ús sostenible del medi natural i de la biodiversitat. A esca-
la mundial, Nacions Unides va promoure el Conveni sobre la Diversitat Biològica 
durant la Cimera de la Terra de 1992, i són diversos els documents –plans, protocols 
i decisions– que el desenvolupen, entre els quals el Pla estratègic de la diversitat 
bio lògica 2011-2020 (2010), que estableix els Objectius d’Aichi, i el Pla d’acció dels 
governs subnacionals, ciutats i altres autoritats locals 2011-2020 (2010), que insta 
els governs a coordinar-se, a totes les escales, de l’estatal a la local, per ser efectius 
en la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica. També l’Agenda Global  
de esenvolupament Sostenible 2030, aprovada el 2015, inclou objectius rellevants en 
l’àmbit de la biodiversitat, vinculant explícitament per primera vegada el desenvo-
lupament sostenible amb la conservació del patrimoni natural. A Europa, la Unió 
Europea promou l’Estratègia sobre Biodiversitat fins al 2020, aprovada l’any 2011, 
adoptant el Conveni sobre la Diversitat Biològica i vinculant el desplegament de la 
xarxa Natura 2000 a la consecució de 6 objectius bàsics de conservació. L’estratègia 
europea insta la Comissió Europea, el parlament Europeu i els membres, a empren-
dre mesures per aturar la pèrdua de biodiversitat.

Existeix, també, una demanda social creixent de protecció i de gestió del patri-
moni natural del nostre país, una exigència de qualitat de l’entorn natural i una per-
cepció ciutadana, que ha crescut els darrers anys d’acord amb l’enquesta semestral 
sobre medi ambient i ciutadania que promou el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, de que els esforços que destina el Govern a la conservació del patrimoni na-
tural són manifestament insuficients. Aquesta demanada té, també, un significatiu 
component econòmic en tant que el patrimoni natural té una importància estratègi-
ca per alguns sectors d’activitat, com el del turisme, i per al desenvolupament local 
d’una part molt important del territori català.

Catalunya acull 741 hàbitats diferents. Pel que fa a responsabilitat internacional, 
cal recordar que 94 Hàbitats i 57 Espècies presents al nostre país són d’Interès Co-
munitari i 83 espècies d’ocells estan incloses a l’annex I de la Directiva ocells. En 
relació a la seva superfície, el territori català és enormement ric pel que fa a bio-
diversitat, amb més de 400 espècies d’animals vertebrats, més de 10.000 espècies 
d’animals invertebrats i més de 4.000 plantes vasculars. En concret, Catalunya té 
12 vegades més hàbitats d’interès comunitari per unitat de superfície que el conjunt 
d’Espanya, 6 vegades més que Itàlia, 3 vegades més que Portugal, 13 vegades més 
que França, 14 més que Suècia o Gran Bretanya i 15 més que Alemanya. El patri-
moni natural és, en conseqüència, un tret distintiu de Catalunya i un actiu estratègic 
que cal protegir i gestionar adequadament.

El 32% territori català es troba protegit pel Pla d’espais d’interès natural, el qual 
inclou els espais de la xarxa Natura 2000 i els espais naturals de protecció especial 
com ara els parcs naturals. És una superfície important que cal planificar, ordenar i 
gestionar adequadament, amb la col·laboració de la propietat i de les polítiques sec-
torials que incideixen sobre el territori.

Malgrat la recuperació d’alguns ecosistemes, entre ells alguns de forestals i ar-
bustius, que estan en expansió, els indicadors globals sobre l’estat de la biodiversi-
tat i el patrimoni natural palesen que Catalunya continua perdent biodiversitat. El 
càlcul per a Catalunya del Living Planet Índex (LPI), un indicador sobre l’estat de 
la biodiversitat mundial adoptat pel Conveni sobre la Diversitat Biològica i els ob-
jectius d’Aichi, basat en el seguiment de les tendències poblacionals d’espècies de 
vertebrats terrestres, d’aigua dolça i marins, evidencia una greu tendència regres-
siva, amb una disminució del 22% de les poblacions de 258 espècies de vertebrats 
i invertebrats per al període 2002-2016. Dades aportades per grups de recerca de 
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Catalunya reflecteixen que les pèrdues de biodiversitat més significatives s’estan 
produint en els hàbitats agraris, d’aigua dolça i litorals, com a conseqüència directa 
de l’activitat humana. La pèrdua de biodiversitat i la degradació del patrimoni na-
tural posen en risc la provisió de serveis ecosistèmics que són bàsics per la salut i 
el benestar de la societat, com la pol·linització, la fixació de carboni, l’esmorteïment 
d’inundacions, la purificació de l’aigua o la protecció dels recursos pesquers. Només 
des de la perspectiva econòmica, el cost d’oportunitat per incomplir l’objectiu de la 
Unió Europea d’aturar la pèrdua de la biodiversitat per al 2020 es calcula en 50.000 
milions d’euros anuals.

En definitiva, disposem d’un patrimoni natural excepcional en el context euro-
peu i, per tant, tenim una gran responsabilitat –també legal– de protecció i de ges-
tió. Els diversos indicadors en matèria de biodiversitat palesen deteriorament de la 
situació i una tendència general negativa. La superfície protegida i que cal atendre 
representa el 32% del territori català. Els reptes de planificació, ordenació i gestió 
són ingents i, pel que fa als dos darrers, en la major part encara pendents d’abordar.

La protecció de la natura no és una política menor ni accessòria, perquè afecta i 
incideix en una part molt important del territori i el seu desenvolupament econòmic, 
raó per la qual ha de ser entesa com una oportunitat i un factor de desenvolupament 
i de qualitat de país i en cap cas com una càrrega.

La complexitat de la gestió del medi natural i la biodiversitat, atesa la dinàmica 
variable dels sistemes naturals, exigeix altes capacitats de coordinació i d’execu-
ció, especialment en un context de canvi global. El fet que la política de patrimo-
ni natural a Catalunya hagi estat històricament infra-finançada i amb una insufi-
cient capacitat d’actuació, a diferència de la governança establerta en d’altres àmbits  
de les polítiques ambientals com el de l’aigua o els residus, lligat a la insuficiència de 
les estructures administratives clàssiques, justifica plenament la necessitat de crear 
una Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat a Catalunya.

Aquest no és un plantejament singular ni excepcional, en tant que aquesta solu-
ció s’ha donat en molts països del nostre entorn proper. De fet, tots els països que 
han promogut, des de fa dècades, una política forta i activa en l’àmbit del patrimoni 
natural, han creat estructures de governança dotades de plena autonomia i capacitat 
d’actuar. El cas més recent és el de França, país que es troba immers en el procés de 
posada en marxa de l’Agència de Biodiversitat.

La gestió del medi natural és d’una gran complexitat, particularment en un ter-
ritori secularment humanitzat i densament poblat com el nostre. Les polítiques l’ob-
jectiu de les quals és la protecció del patrimoni natural –concepte que va des de la 
conservació, fins la restauració o l’ús sostenible– tenen un evident component trans-
versal, ja que tenen una estreta relació amb les polítiques d’ordenació del territori, 
les agràries i ramaderes, les cinegètiques i pesqueres, les turístiques, les d’infraes-
tructures, les energètiques, les fiscals i moltes d’altres.

Perquè la gestió del medi natural sigui efectiva, ha de combinar l’aplicació de co-
neixements científics, amb l’ús d’instruments i tecnologies pròpies del món de l’en-
ginyeria, la sociologia, l’economia, l’urbanisme o la geologia, de manera que ha de 
resoldre per una banda la transferència de coneixement des de la recerca a la gestió, i 
alhora s’ha de dotar d’una organització pluri i interdisciplinar. Aquesta realitat casa 
malament amb la rigidesa de places adjudicades a cossos tècnics de l’Administració 
tradicional de la Generalitat.

La dinàmica variable dels sistemes naturals i de la biodiversitat exigeixen un alt 
grau de capacitat d’actuació, fins i tot per fer front a eventuals emergències com les 
invasions biològiques o determinades amenaces a elements patrimonials de primer 
ordre. L’administració pública ha de ser àgil a l’hora d’actuar, perquè d’això en pot 
dependre l’assoliment dels objectius últims de les polítiques de conservació.

La gesió de tots els serveis i les infraestructures amb què s’ha dotat el país al 
llarg de tres dècades, com els centres d’informació dels parcs naturals i altres es-
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tructures d’ordenació de l’ús públic, els centres de recuperació de fauna salvatge, la 
cria en captivitat d’espècies amenaçades, el compliment de la normativa comunità-
ria en els espais de la xarxa Natura 2000, i el desplegament de tota mena d’accions 
de gestió de les espècies, els hàbitats, el patrimoni geològic i els espais naturals pro-
tegits, exigeix altes capacitats de coordinació i d’execució en un context de canvi 
global.

Des d’un punt de vista operatiu, durant més de 25 anys d’experiència s’ha posat 
de manifest la insuficiència de les estructures administratives clàssiques per abordar 
amb eficàcia i eficiència els aspectes indicats. A diferència de fa unes dècades, avui 
la conservació del patrimoni natural no es troba ja en mans únicament de la Gene-
ralitat de Catalunya. En sintonia amb les noves formes de participació ciutadana en 
els afers col·lectius, i amb les noves tendències en la governança de les polítiques 
públiques, avui les diputacions i altres ens locals, els consorcis mixtos entre Genera-
litat i ens locals, les entitats de custòdia del territori i altres entitats del tercer sector 
ambiental, la propietat, les fundacions, les empreses de serveis i les consultores, els 
centres acadèmics i de recerca, i les diverses formes de voluntariat ciutadà, formen 
un ric i complex ecosistema organitzatiu, impossible d’encaixar amb les envellides 
estructures encara vigents.

En l’esfera econòmica, la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodi-
versitat de Catalunya ha de generar un impacte positiu. D’una banda, ha de perme-
tre un millor finançament de les polítiques del medi natural i l’obertura cap a noves 
fonts de finançament més enllà de les estrictament pressupostàries. De l’altra, ha de 
millorar l’agilitat, l’eficiència i l’eficàcia en la gestió pressupostària.

Finalment, és important recordar que, al llarg dels darrers 25 anys, l’administra-
ció encarregada de la planificació i gestió del patrimoni natural no ha gaudit de la 
integritat i continuïtat necessàries per poder definir i executar una política sòlida i 
estructural. En repetides ocasions s’han dividit equips i repartit funcions entre depar-
taments, s’han ajuntat de nou i amb diferents combinacions, han canviat de departa-
ment i d’orientació, s’ha prioritzat i desprioritzat la seva actuació. Aquest permanent 
anar i venir ha consumit moltes energies, ha impedit posar uns fonaments sòlids, ha 
deixat moltes línies de treball inconcluses i ha estat causa d’una pèrdua gran de co-
neixement i expertesa.

La creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, ha 
de permetre desplegar les nombroses oportunitats ambientals, econòmiques i socials 
derivades de la conservació de la natura. Per donar resposta a les necessitats que 
s’han esmentat, és necessària i pot ser molt útil la creació d’un organisme estable 
i amb un cert grau d’independència i capacitat d’actuació que pugui optimitzar els 
recursos disponibles i augmentar l’eficàcia de l’administració; un organisme orientat 
a l’acció, que resolgui la insuficiència de les estructures administratives clàssiques 
tal com ja s’ha esdevingut en molts dels països de referència en l’àmbit de les polí-
tiques ambientals.

Més endavant, no es descarta que l’Agència pugui incorporar noves funcions i 
competències sectorials que permetin una ordenació i una gestió encara més inte-
grada del patrimoni natural.

Article 1. Creació, naturalesa i règim jurídic
1. Es crea l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, amb personalitat ju-

rídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions, ads-
crita al departament competent en matèria de medi ambient, com a entitat de dret 
públic de la Generalitat de les regulades per l’article 1.b.1 del text refós de la Llei 
4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel De-
cret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, que ajusta la seva activitat al dret privat.
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2. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat es regeix per aquesta llei, 
per les disposicions que la despleguen, per la Llei de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana i per la resta de normativa aplicable.

Article 2. Objecte i funcions
1. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat té per missió la protecció, 

la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural de Ca-
talunya, tant en l’àmbit continental com marí, amb la finalitat de conservar-ne el 
patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i garantir els serveis ambientals 
i les externalitats econòmiques positives dels ecosistemes, amb criteris d’integritat, 
sostenibilitat, persistència i eficiència.

2. Als efectes del que estableix aquesta llei, el patrimoni natural i la biodiversitat 
són el conjunt d’elements, recursos, processos i àmbits del medi als quals es reco-
neix un valor ecològic, ambiental, científic, paisatgístic o cultural i i inclou les espè-
cies silvestres, les poblacions i els recursos genètics de la seva diversitat biològica, 
les comunitats biològiques, els hàbitats, els ecosistemes, la geodiversitat i el patri-
moni geològic, amb inclusió del patrimoni immaterial que hi està vinculat, i el ter-
me conservació comprèn els processos de preservació, protecció, ús i aprofitament 
sostenible i restauració, que es poden aplicar segons els casos.

3. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat té atribuïdes les funcions 
següents: 

a) Formular la planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i medi 
natural, i exercir en aquesta matèria l’adequada representació davant l’Administra-
ció de l’Estat i davant les institucions de la Unió Europea i les organitzacions inter-
nacionals.

b) Formular directrius, elaborar i tramitar propostes normatives relatives al medi 
natural i la biodiversitat i fer-ne l’avaluació i el seguiment.

c) Impulsar les accions portades a terme per les entitats sense ànim de lucre, els 
ens locals, les empreses i els propietaris forestals i el sector agrari en les matèries 
que siguin de la seva competència i donar-hi suport, i promoure la custòdia del ter-
ritori a Catalunya.

d) Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar –aquesta darrera amb la col·laboració 
dels propietaris i gestors diversos del territori– el sistema d’espais naturals protegits 
de Catalunya i cadascun dels espais que en formen part i formular i tramitar les de-
claracions d’espais naturals protegits, incloses les figures pròpies de convenis, trac-
tats o d’altres instruments internacionals. Exercir les funcions d’autoritat ambiental 
de la xarxa Natura 2000.

e) En els espais naturals de protecció especial, i en els boscos que s’estableixin 
com a singulars, madurs o destinats a l’evolució natural, exercir les funcions de co-
gestió amb l’òrgan competent en matèria forestal per als terrenys forestals de titula-
ritat de la Generalitat de Catalunya en els termes que s’estableixen en la disposició 
addicional segona

Per als terrenys forestals de titularitat municipal o comunal es podran establir 
instruments de col·laboració quant a la planificació i la gestió entre la propietat i 
l’Agència.

Per als terrenys forestals de titularitat privada es mantenen les funcions del Cen-
tre de la Propietat Forestal, essent l’Agència l’administració responsable d’informar 
els instruments d’ordenació forestal a efectes de mantenir i millorar la biodiversitat.

f)Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recupera-
ció i restauració de la connectivitat ecològica, dels hàbitats i del patrimoni geològic.

g) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recupera-
ció, reintroducció, conservació ex-situ i rehabilitació d’espècies, llevat de les cinegè-
tiques i les que són objecte d’aprofitament piscícola.
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h) Exercir accions preventives, de control i quan s’escaigui d’eradicació de les 
espècies exòtiques invasores.

i) Promoure, en relació amb la biodiversitat i el patrimoni natural, la informa-
ció, l’avaluació, el seguiment, la recerca aplicada, la transferència de coneixement, 
l’educació, la interpretació, la divulgació, la comunicació, la definició d’instruments 
econòmics i fiscals i la cooperació internacional.

j) Ordenar l’ús públic dels espais naturals de protecció especial i, en col·laboració 
amb la resta d’administracions competents, del conjunt d’espais d’interès natural i 
gestionar la xarxa d’equipaments i immobles patrimonials de titularitat de l’Agèn-
cia i aquells que, tot i trobar-se adscrits a l’òrgan competent en matèria forestal per 
raons estrictament jurídiques, se situen a l’interior dels espais naturals de protecció 
especial. Per tal de materialitzar aquest darrer supòsit s’establirà, de comú acord, el 
règim concessional o d’ús necessari.

k) Fomentar la vinculació del patrimoni natural i la biodiversitat amb el desenvo-
lupament territorial i l’activitat econòmica i amb la generació d’ocupació, i promou-
re la seva vinculació amb la comunitat.

l) Identificar i preservar els serveis ambientals dels ecosistemes i promoure ac-
tuacions de restauració o creació d’infraestructura verda en el territori.

m) Promoure la conservació i ús sostenible del patrimoni natural de manera inte-
grada en les polítiques relatives al canvi climàtic i altres polítiques públiques.

n) Facilitar la participació de la ciutadania en la conservació del patrimoni natu-
ral incloent en aquest àmbit el foment del patrocini, del mecenatge i del voluntariat.

o) Portar a terme el règim d’intervenció administrativa en relació amb totes les 
matèries relacionades en els apartats anteriors, incloses les potestats d’autorització, 
control, foment, sanció, i totes aquelles altres funcions que deriven de l’aplicació de 
la normativa reguladora de les seves competències. En particular, informar precep-
tivament amb caràcter previ a l’aprovació de qualsevol pla, programa, projecte o au-
torització administrativa que pugui afectar els espais naturals de protecció especial 
de Catalunya. La presa en consideració d’aquests informes, s’ha de fer constar justi-
ficadament en els respectius acords resolutius.

4. Aquestes funcions són exercides sense perjudici de la coordinació necessària 
amb la resta de departaments de la Generalitat de Catalunya que puguin tenir com-
petències concurrents.

Article 3. Òrgans de govern
1. Els òrgans de govern de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat són 

els següents: 
a) El Consell de Direcció.
b) La Direcció.

Article 4. Estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
1. El Govern ha d’aprovar, mitjançant un decret, els estatuts de l’Agència del Pa-

trimoni Natural i la Biodiversitat, els quals han de determinar i regular les funcions 
dels òrgans de govern; el funcionament del Consell de Direcció, i l’estructura orgà-
nica interna i el règim de funcionament de l’Agència, els quals s’han de regir pels 
principis de desconcentració de funcions, participació i proximitat territorial.

2. El Consell de Direcció té una majoria absoluta de vot en representació de la 
Generalitat, i el seu règim d’adopció d’acords i funcionament se subjecta a la nor-
mativa general sobre òrgans col·legiats aplicable a la Generalitat.

3. El Consell de Direcció està composat per: 
– El president o la presidenta, que és el conseller o la consellera del departament 

competent en matèria de medi ambient
– El vicepresident o la vicepresidenta, que és el secretari o la secretària general 

del departament competent en matèria de medi ambient
– Els o les vocals següents: 
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• El director o directora de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
• Tres persones representants del departament competent en matèria de medi 

ambient.
• Dues persones representants del departament competent en matèria d’agricul-

tura, ramaderia, política forestal i de pesca.
• Cinc persones, amb rang mínim de director general, en representació dels de-

partaments de la Generalitat següents: una a proposta del Departament de la Presi-
dència, una a proposta del departament en matèria d’economia, una a proposta del 
departament en matèria de turisme, una a proposta del departament en matèria de 
cultura i una a proposta del departament en matèria de planificació territorial i ur-
banisme.

• Dues persones representants de les administracions locals competents, desig-
nades per meitats entre les dues organitzacions d’ens locals més representatives a 
Catalunya.

• Dues persones representants de les administracions locals supramunicipals 
amb competència en la gestió d’espais naturals protegits, designades pel conseller o 
la consellera del departament competent en matèria de medi ambient

• Dues persones representants de les entitats agràries, designades per meitats en-
tre les dues organitzacions agràries més representatives a Catalunya

• Dues persones representant dels propietaris de forests de titularitat privada, de-
signades pel Centre de la Propietat Forestal

• Una persona representant de l’associació de municipis forestals més represen-
tativa

• El president o la presidenta del Consell de Protecció de la Natura
• Una persona representant de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)
• Una persona representant de la Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya
• Una persona representant de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Cata-

lunya 
• Una persona representant de les entitats ecologistes o naturalistes de Catalu-

nya, designada pel conseller o la consellera del departament competent en matèria 
de medi ambient

• Tres persones d’un reconegut prestigi professional o acadèmic en l’àmbit del 
medi natural, de lliure designació per part del conseller o la consellera del departa-
ment competent en matèria de medi ambient

4. El president del consell de direcció podrà convidar a les reunions persones ex-
pertes, en funció dels temes a tractar, amb veu i sense vot.

5. Els estatuts a què fa referència el punt 1 d’aquest article han de preveure la 
creació d’òrgans descentralitzats de participació de la societat civil i el conjunt d’ac-
tors del territori en els diversos àmbits en que s’estructuri territorialment l’Agència. 
Igualment, han de preveure un òrgan de coordinació i seguiment amb els departa-
ments de la Generalitat més directament concernits en les polítiques del patrimoni 
natural i les administracions que gestionen espais naturals protegits.

Article 5. Contracte programa
El departament competent en matèria de medi ambient i l’Agència del Patrimo-

ni Natural i la Biodiversitat han d’establir un contracte programa que ha d’incloure, 
com a mínim, la definició bianual dels objectius que s’han d’assolir, la previsió de 
resultats que cal obtenir i els instruments de seguiment i control i d’avaluació a què 
l’activitat de l’entitat s’ha de sotmetre durant la vigència del contracte.

Article 6. Règim econòmic i financer
1. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat gaudeix d’autonomia finan-

cera plena.
2. Els recursos econòmics de Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat 

són constituïts per: 
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a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat, que en 
cap cas podran ser inferiors a les consignades en el moment d’aprovació de l’Agència.

b) El fons per al Patrimoni Natural
c) Les aportacions procedents d’altres administracions públiques catalanes, de 

l’Administració General de l’Estat, de la Unió Europea o d’altres organismes inter-
nacionals.

d) Els ingressos de dret públic i dret privat derivats de la prestació dels seus ser-
veis i de l’exercici de les seves activitats.

e) Les subvencions, les donacions, les herències, els llegats i qualsevol altra apor-
tació que li concedeixin persones o entitats públiques i privades.

f) Les rendes, els fruits, els interessos i els productes dels béns i drets propis o 
que tingui adscrits.

g) Els crèdits, préstecs i avals que li siguin concedits, d’acord amb la normativa 
vigent.

h) Els ingressos procedents de sancions administratives i els derivats de resolu-
cions judicials.

i) Els impostos, taxes i preus públics la recaptació dels quals sigui afectada a 
l’Agència en el marc legal corresponent.

j) Qualsevol altre recurs que la llei permeti.
3. El pressupost de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat és anual 

i únic, i s’ha de subjectar al règim pressupostari que estableix el Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya, i el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública cata-
lana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre.

4. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat gaudeix de les exempcions 
i els beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat.

5. Els contractes que subscrigui l’Agència s’han d’ajustar al que estableix la nor-
mativa reguladora dels contractes de les administracions públiques, amb les parti-
cularitats derivades de la seva organització i funcionament.

6. El règim de comptabilitat de l’Agència és el corresponent al sector públic.

Article 7. Règim de personal
1. El personal de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat es regeix pel 

dret laboral, sens perjudici de l’adscripció de personal funcionari per a l’exercici de 
potestats administratives.

2. Els llocs de treball de l’Agència, inclosos els directius, s’han de cobrir per mit-
jà de processos de selecció públics, amb criteris de professionalitat, transparència, 
mèrits i capacitat.

Article 8. Règim de control
1. El control de caràcter financer de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodi-

versitat es porta a terme d’acord amb el que disposa l’article 71 del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre.

2. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat aprova anualment una me-
mòria d’activitats fetes durant l’exercici que la presidència del Consell de Direcció 
lliura al Govern i al Parlament.

Disposició addicional primera
1. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat se subroga en la titularitat 

dels drets i les obligacions del departament competent en matèria de medi ambient 
en l’àmbit de competències que aquesta assumeix.

2. El personal laboral que en la data de constitució de l’Agència del Patrimo-
ni Natural i la Biodiversitat presti serveis al departament competent en matèria de 
medi ambient exercint funcions que, d’acord amb aquesta llei, són assumides per 
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l’Agència i s’integren en aquesta per aplicació del mecanisme de successió d’em-
presa.

3. El personal funcionari que en la data de constitució de l’Agència del Patrimo-
ni Natural i la Biodiversitat presti serveis al departament competent en matèria de 
medi ambient exercint funcions que, d’acord amb aquesta llei, són assumides per 
l’Agència, s’integra a aquesta segons les necessitats del servei o funcionals, d’acord 
amb la relació de llocs de treball que s’aprovi. Aquest personal pot optar per ocupar 
un lloc de treball previst en la plantilla de personal laboral de l’Agència, en el ter-
mini de tres mesos a comptar de la seva constitució, i resta en situació d’excedència 
voluntària per incompatibilitat en el seu cos d’origen, amb reserva de plaça, i se li 
reconeix l’antiguitat. Altrament, el personal funcionari que no s’hi integri s’adscriu 
a un altre lloc de treball de la Generalitat i queda sotmès a les normes sobre provisió 
de llocs de treball establertes per la normativa vigent.

4. L’apartat anterior també és d’aplicació al personal que ocupa interinament una 
plaça de funcionari, llevat de l’aplicació del règim d’excedència voluntària en cas 
d’incorporació a l’Agència.

5. El personal a que fa referència els apartats 3, 4 i 5, en el cas d’incorporar-se a 
l’Agència, mantenen uns drets laborals anàlegs als de la seva situació administrati-
va d’origen.

6. El personal de Forestal Catalana, SA. que exerceix funcions de manera per-
manent directament atribuïbles a l’Agència ha de ser adscrit a aquesta i inclòs dins 
de la seva estructura orgànica.

Disposició addicional segona
L’òrgan competent en matèria forestal, en aquells terrenys forestals de titularitat 

de la Generalitat de Catalunya situats a l’interior d’espais naturals de protecció espe-
cial, han de treballar, en règim de cogestió, amb entre els equips de gestió d’aquests 
espais i els responsables de l’ordenació i la gestió de la competència forestal.

Per tal de desenvolupar les tasques d’ordenació i de gestió forestals en aquests els 
terrenys forestals titularitat de la Generalitat, s’ha d’establir una comissió de coordi-
nació entre l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat i l’òrgan competent en 
matèria forestal. L’informe de l’equip gestor de l’espai natural de protecció especial 
és vinculant i la prevalença de l’ordenació i de la gestió ha de ser la conservació i la 
millora del patrimoni natural i la biodiversitat, que cal compatibilitzar amb els pro-
grames de gestió forestal sostenible.

La mateixa comissió de coordinació ha d’informar favorablement, per unanimi-
tat, la planificació i ordenació de la xarxa de boscos singulars, madurs o destinats 
a l’evolució natural de Catalunya. La gestió i titularitat serà la que correspongui en 
cada cas.

Disposició transitòria
1. Els òrgans i les entitats afectats per la creació de l’Agència del Patrimoni Na-

tural i la Biodiversitat mantenen l’adscripció orgànica o la naturalesa jurídica i con-
tinuen desenvolupant llurs funcions fins a l’entrada en vigor del reglament que en 
reguli l’estructura dins l’Agència i, si s’escau, el règim de gestió desconcentrada.

2. Els consorcis la finalitat dels quals és la gestió d’espais naturals protegits i que 
estan adscrits al departament competent en matèria de medi ambient es relacionen 
amb l’Agència de la manera que s’estableixi en els estatuts de l’Agència.

3. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat s’ha de constituir en el mo-
ment que es dicti el decret que n’aprovi els estatuts.

Disposició final primera
En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les funcions de l’Agència del Patrimoni 

Natural i la Biodiversitat que corresponguin a competències transferides pel Govern 
de la Generalitat al Conselh Generau dera Val d’Aran, són exercides per l’esmen-

Fascicle tercer
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tat Conselh. L’Agència i el Conselh Generau dera Val d’Aran han d’establir acords, 
protocols i sistemes de treball per a la coordinació i col·laboració mútua en projectes 
que afectin a les dues parts.

Disposició final segona
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició final tercera
El decret d’aprovació dels estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodi-

versitat a què fa referència l’article 4.1 ha de ser aprovat pel Govern en el termini de 
10 mesos des de la publicació d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Gra-

nados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; portaveus

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de 
l’Institut Català Internacional per la Pau
284-00003/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 24352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Benvolguts/des,
Us informem que el 13 de novembre de 2018 s’ha reunit el Consell Català de Fo-

ment de la Pau i ha acordat proposar vuit persones per a l’elecció dels membres de 
la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau, per tal de cobrir les 
vacants actuals de la Junta.

Tal i com recull l’article 7 de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l’Institut 
Català Internacional per la Pau, es tracta de persones de prestigi àmpliament reco-
negut, expertes en aspectes relacionats amb la pau o vinculades a la societat civil 
organitzada en aquest àmbit, amb experiència professional en la recerca, el dret in-
ternacional públic, les relacions internacionals, la resolució no violenta de conflictes, 
el foment de la pau i el respecte a la democràcia i els drets humans, amb garanties 
plenes d’independència, i seleccionats amb criteris d’equitat de gènere i de diversi-
tat territorial.

Les vuit persones proposades per les vocalies del Consell Català de Foment de 
la Pau són les següents, per ordre de vots obtinguts: 

1. Carme Colomina (22 vots)
2. Gemma Casal Fité (13 vots)
3. Marco Aparicio Wilhelmi (13 vots)
4. Magda Oranich (13 vots)
5. Martí Olivella i Solé (12 vots)
6. Gemma Xarles (12 vots)
7. Anna Ayuso (6 vots)
8. Helena Torroja (5 vots)

Correcció d'errades de publicació
Correcció d'errades de publicació
– El Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau (284-00003/12), publicat a la pàg. 82, ha estat modificat en el BOPC 233, pàg. 3.
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A continuació us fem arribar els currículums de les esmentades persones per tal 
que puguin ser estudiats pels grups parlamentaris.

Atentament,

Barcelona, 5 de desembre de 2018
Jordi Urgell García, president del Consell Català de Foment de la Pau

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels 
professionals de la Xarxa Santa Tecla
250-00403/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23878 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 23878)

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

[...] de la Generalitat per al 2019, els recursos econòmics destinats al servei 
d’Atenció Primària de la Xarxa Santa Tecla per contribuir a la millora de la qualitat 
assistencial, així com fer el seguiment de l’actualització dels sous dels treballadors 
i treballadores i les plantilles dels CAPs de les ABS de Torredembarra, Vilaseca, 
Llevant, Vendrell, Arboç i Calafell, gestionades per la Xarxa Sanitària Santa Tecla.

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels 
pacients pendents d’operació per obesitat mòrbida
250-00404/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23900 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 23900)

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

1. Dissenyar un pla específic per reduir els dies de la llista d’espera dels pacients 
pendents d’una operació d’obesitat mòrbida, establint els recursos materials i pro-
fessionals i les mesures necessàries per disminuir l’espera actual.

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

3. Seguir garantint que les cirurgies reconstructives per seqüeles d’obesitat es 
realitzen a tots els hospitals públics de Catalunya que tenen en la seva cartera de 
serveis la cirurgia bariàtrica, com a part del tractament d’aquesta cirurgia.
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Proposta de resolució sobre la incorporació de la profilaxi 
preexposició al sistema sanitari
250-00405/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23902 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23902)

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

2. Exigir al govern de l’estat espanyol que incorpori la Profilaxis Pre-exposició 
(PrEP) dins del sistema sanitari públic.

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària del 
barri de Llefià - Gran Sol, de Badalona
250-00407/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23903 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23903)

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

1) Garantir que l’oferta sanitària del barri de Llefià-Gran Sol és l’òptima per ser 
atesos correctament, aplicant els criteris socioeconòmics recollits a l’Estratègia na-
cional d’atenció primària i salut comunitària.

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

2) Reconèixer el paper determinant que ha tingut el moviment veïnal, organitzat 
a través d’associacions de veïns, en la millora del nostre sistema sanitari del nostre 
país.
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Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de 
Badalona
250-00418/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23904 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23904)

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

1. Dur a terme els esforços necessaris per tal d’establir un model organitzatiu 
que permeti atendre els usuaris amb excel·lència tenint alhora cura del dia a dia 
dels professionals.

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

2. Posar a disposició dels EAP els mitjans adequats per garantir la cobertura de 
les baixes i/o permisos dels professionals sanitaris.

Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport 
públic a Vallirana
250-00424/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23786 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 18.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23786)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 3

3. Donar suport a Estudiar la creació de noves línies de bus exprés cap a la zona 
del front litoral de Barcelona, universitats, Tram Besos i millor interconnexió cap a 
les zones industrials i de serveis de la comarca.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició al punt 4

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
4. Donar suport a Estudiar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, la 

creació de dues noves línies que connectin per una part Vallirana amb Vilafranca 
del Penedès i Vallirana amb Barberà del Vallès, que permeti així la connexió entre 
les comarques Baix Llobregat - Alt Penedès i Baix Llobregat - Vallès Occidental, 
amb els guanys i beneficis que comportaria a tots aquells pobles que abasteixi el 
recorregut.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió i addició del punt 6

6. Proveir els recursos econòmics necessaris per desenvolupar Analitzar amb els 
agents implicats el Pla de mobilitat del Polígon Industrial proposat pels sindicats.

Proposta de resolució sobre l’obertura del nou consultori mèdic de la 
Canonja
250-00426/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23905 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23905)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar un calen-
dari perquè l’obertura del nou consultori mèdic de la Canonja es porti a terme dins 
del primer trimestre de 2019.

Proposta de resolució sobre la implantació de la T-Mobilitat
250-00430/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23784 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 18.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23784)

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

1. Implementar el canvi tecnològic de la T-mobilitat entre els anys 2019 i 2020 
i aplicar a partir del 2021 un nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere 
l’actual basat en zones.

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

2. Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Trans-
port Metropolità que lliurin als Grups Parlamentaris el calendari d’implantació de-
finitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les diferents fases de desplegament i 
execució.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió i addició del punt 3

3. Instar el Govern a sol·licitar i fer públics Sol·licitar a l’Autoritat del Transport 
Metropolità els estudis i informes que corresponguin pertinents per valorar tots els 
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incompliments i si s’escau les sancions i la revisió del contracte amb l’empresa adju-
dicatària de la T-Mobilitat pels reiterats per incompliments contractuals i actuar en 
conseqüència si aquests retards són constituïts de rescissió del mateix.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció familiar als 
afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00434/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23906 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23906)

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

2) Promoure el desenvolupament de programes psicoeducatius i psicoterapèutics 
a les famílies dels nens afectats pel TADH, d’acord amb les recomanacions de les 
guies de bona pràctica clínica basades en l’evidència científica.

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

4) Revisar les ràtios de professionals als centres de salut mental de la xarxa pú-
blica per tal que puguin dur a terme aquesta activitat i ajustar-lo si cal.

Proposta de resolució sobre les necessitats en els àmbits sanitari, 
social i educatiu dels afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat
250-00435/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23907 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23907)

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

1) Crear un grup de treball en el marc del Pla Integral d’atenció a les persones 
amb Trastorns Mentals i Addiccions amb l’objectiu d’estudiar la situació dels nens i 
adults amb Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i les seves famí-
lies a Catalunya, amb l’objectiu de determinar les seves necessitats dins dels àmbits 
sanitari, social i educatiu, i de fer propostes per a millorar l’accessibilitat als recur-
sos que requereixen.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2) Mantenir la col·laboració i la comunicació entre els referents de les Conse-
lleries de Sanitat, de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament i la Federa-
ció Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats pel TDAH.

Esmena 3
GP Republicà (3)
De modificació

3) Difondre informació relativa al TADH i les necessitats de les persones que el 
pateixen i les seves famílies adreçada a la població de Catalunya.

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia 1 Nord
250-00437/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23917 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 18.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23917)

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

1. Continuar treballant d’acord amb els compromisos adquirits pel Govern en 
relació amb el perllongament nord de la línia L1 de metro de Barcelona per tal de 
donar compliment al Pla Director d’Infraestructures 2011-2020.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al 
CAP Gran Sol - Llefià, de Badalona
250-00441/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23908 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23908)

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

1. Posar a disposició del EAP els mitjans adequats per garantir la cobertura de 
les baixes i/o permisos dels professionals sanitaris.

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

3. Dotar de més recursos econòmics abans de finalitzar el 2019 per donar respos-
ta a les necessitats del moment.
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Proposta de resolució sobre la protecció de la cala Morisca, entre 
Lloret de Mar i Tossa de Mar
250-00442/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23918 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 18.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23918)

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

1. Estudiar les mesures necessàries per protegir Cala Morisca en el si del Pla di-
rector urbanístic dels sectors no sostenibles de les Comarques Gironines.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició del punt 2

2. Modificar el pla director urbanístic del sistema costaner o aprovar altres figu-
res jurídiques equivalents per permetre la desclassificació de sol urbanitzables que 
no han estat desenvolupats.

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala d’Aigua Xelida, de 
Tamariu
250-00444/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23921 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 18.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23921)

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

1. Impulsar Estudiar les mesures necessàries per protegir la Cala d’Aiguaxelida i 
evitar la construcció de 33 nous habitatges de luxe en el si del Pla director urbanístic 
dels sectors no sostenibles de les Comarques Gironines.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició del punt 2

2. Modificar el pla director urbanístic del sistema costanar o aprovar altres figu-
res jurídiques equivalents per permetre la desclassificació de sòl urbanitzables que 
no han estat desenvolupats.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició del punt 5

5. Exigir la realització i la presentació d’un estudi d’impacte i integració pai-
satgística, d’acord amb el previst a les disposicions normatives de les Directrius de 
Paisatge del Pla territorial parcial de comarques gironines.
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Proposta de resolució sobre el projecte de Sa Guarda, de Cadaqués
250-00445/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23920 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 18.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23920)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició al punt 2

2. Modificar el pla director urbanístic del sistema costaner o aprovar altres figu-
res jurídiques equivalents per permetre la desclassificació de sol urbanitzables que 
no han estat desenvolupats.

Proposta de resolució sobre la regulació de les pseudoteràpies
250-00447/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23909 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23909)

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

1. Exigir al govern de l’estat que elabori un marc reglamentari específic i estricte 
que controli la pseudociència i les pseudoteràpies, desenvolupant polítiques poc to-
lerants amb aquestes pràctiques.

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

3. Actuar de manera immediata, com fins ara, quan es detectin actuacions que 
puguin suposar un perill per a la salut pública, adoptant totes les mesures previstes 
en la normativa vigent.

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

4. Continuar informant, per part dels professionals de la salut, de les alternatives 
terapèutiques que existeixen.
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Proposta de resolució sobre la situació al Consell General del Poder 
Judicial i el Tribunal Suprem
250-00464/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 23432 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.12.2018

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

Comú Podem, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en 
la proposta de resolució (tram. 250-00464/12) presentada el 9 de novembre de 2018 
i amb número de registre 21421.

On hi diu: 
«[...] 2. Instar les forces polítiques catalanes i als seus corresponents grups parla-

mentaris a les Corts Generals a assumir el compromís de defensar [...]»

Hi ha de dir: 
«[...] 2. El Parlament de Catalunya considera la necessitat que les forces políti-

ques catalanes assumeixin el compromís de defensar [...]»

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Proposta de resolució de condemna de la banalització de 
l’imperialisme i el colonialisme
250-00526/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 24271 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Adriana Delgado i Herreros, diputada del Grup 

Parlamentari Republicà, Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Republicà, Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamentari Re-
publicà, Ruben Wagensberg Ramon, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Rela-
cions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari Republicà, comuniquen 
a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolu-
ció (tram. 250-00526/12) presentada el 30/11/2018 i amb número de registre 23388.

On hi diu: 
«3. Deixa constància de que les declaracions del Ministre Josep Borrell no repre-

senten de cap manera el sentir majoritari de la ciutadania de Catalunya, i per això de-
mana la seva dimissió i considera imprescindible donar trasllat d’aquesta resolució a: 

i. La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units 
ii. La Ciutadania dels Estats Units, a través dels seus representants.
iii. Les comunitats i nacions d’Americans Nadius.»

Hi ha de dir: 
«3. Deixa constància de que les declaracions del Ministre Josep Borrell no repre-

senten de cap manera el sentir majoritari de la ciutadania de Catalunya, i per això 
creu necessaria la seva dimissió i considera imprescindible donar trasllat d’aquesta 
resolució a: 

i. La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units 
ii. La Ciutadania dels Estats Units, a través dels seus representants.
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iii. Les comunitats i nacions d’Americans Nadius.»

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu 

adjunt; Adriana Delgado i Herreros, Marta Vilalta i Torres, diputades; Ruben Wa-
gensberg Ramon, portaveu a la CAERIT, GP ERC

Proposta de resolució sobre el tractament de la violència masclista 
en els mitjans de comunicació
250-00543/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

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 estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
tracte de la violència masclista als mitjans de comunicació, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental per prevenir, sensibilit-

zar i tractar de forma acurada les informacions de les violències masclistes. Així 
ho estableix la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violèn-
cia masclista i també la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes. La formació sobre com informar de les violències masclistes és un element 
clau per contribuir a la seva eradicació però també per evitar la producció de con-
tinguts que la justifiquin o banalitzin.

L’article 23 de la Llei 5/2008 estableix que els mitjans de comunicació social 
gestionats o finançats per les administracions públiques de Catalunya han de tractar 
la informació que ofereixen d’acord amb els criteris següents: 

a. Fer un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge i fomentar una presència 
equilibrada i una imatge plural dels dos sexes, al marge dels cànons de bellesa i 
d’estereotips sexistes. Difondre imatges masculines allunyades dels estereotips mas-
clistes.

b. Vetllar perquè, en tots els elements de la posada en escena o en el tractament 
de la informació, les dones siguin presentades amb tota autoritat i respecte, fent vi-
sibles les aportacions que han fet en tots els àmbits de la societat i considerant llur 
experiència com a font documental de primera importància.

c. Promoure i afavorir els continguts en els quals quedin palesos els drets efec-
tius de les dones.

d. Donar a conèixer les notícies sobre esdeveniments relacionats amb la violència 
masclista, excloent-ne els elements que li puguin donar un caire morbós i que con-
travinguin als principis de la professió periodística a Catalunya.

Per altra banda, l’article 24 de la mateixa llei estableix que la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals i els operadors locals han d’incloure l’obligació de 
promoure la sensibilització de la societat catalana pel que fa al respecte i el reco-
neixement dels sabers i les aportacions de les dones, i contra qualsevol forma de 
violència masclista.

És necessari abordar la violència masclista des dels mitjans de comunicació com 
una violació dels drets humans i un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les 
persones. És important seleccionar i diversificar les fonts d’informació evitant re-
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collir testimonis de veïns i familiars, si no tenen dades concretes, i afavorint l’ús de 
fonts qualificades, especialitzades i de solvència contrastada. Cal respectar també 
el dret a la intimitat de les persones agredides i evitar en tot moment el sensaciona-
lisme i el dramatisme.

L’últim informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, revela que les televi-
sions catalanes han multiplicat el temps dedicat a informar i a sensibilitzar sobre la 
violència masclista en relació amb les dades de 2010.

També ha augmentat la informació amb elements de reflexió i sensibilització 
social sobretot en les televisions públiques així com el respecte a la privacitat de la 
víctima. Alhora, han disminuït els elements d’espectacularització a informar sobre 
la violència masclista. No obstant això, tant les informacions com la publicitat no 
estan jugant el paper que els fixa la llei en el sentit de ser eines actives de l’elimina-
ció de les violències masclistes. Les informacions es segueixen construint des d’una 
mirada sexista i en la qual es cosifica a les dones que segueixen ocupant un paper 
secundari en la construcció de l’imaginari col·lectiu que no ajuda a combatre ni 
la violència masclista ni la desigualtat, com revelen informes com els que publi-
ca de forma periòdica la plataforma On són les dones. En aquests queda patent 
com en tots els mitjans les dones no ocupen el lloc que els correspon com a veus 
expertes ni hi ha reconeixement del saber que representen.

La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya 
dota al Consell de l’Audiovisual de Catalunya de la potestat sancionadora, d’acord 
amb el règim d’infraccions i sancions establert per la pròpia llei, entre les quals es-
tableix com infracció molt greu la difusió i la realització de continguts o publicitat 
que incitin a la violència masclista o la justifiquin o la banalitzin. Però fins el mo-
ment no s’està complint aquesta potestat sancionadora per als mitjans de comunica-
ció que ho incompleixen.

Però la llei 22/2005 no preveu cap altre tipus d’infracció ni sanció per a tot al 
que fa referència al que s’indica a la Llei 5/2008 en relació a la representació de les 
dones com a inferiors respecte als homes, a la cosificació de les dones, a l’especta-
cularització o morbositat en les notícies o programes sobre violència masclista i la 
privacitat de les víctimes, entre d’altres qüestions.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Vetllar perquè els mitjans de comunicació promoguin: 
a. la sensibilització pel que fa al respecte i el reconeixement dels sabers i les 

aportacions de les dones, i contra qualsevol forma de violència masclista.
b. un tracte igualitari i garanteixin continguts que no cosifiquin a la dona.
c. eines actives per lluitar per a l’eradicació de la violència masclista.
2. Garantir que els mitjans de comunicació tractin la informació que ofereixen 

d’acord amb els criteris establerts a l’article 23 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista.

3. Promoure les modificacions legislatives pertinents perquè siguin tipificades 
com a infraccions i siguin sancionables tots aquells aspectes relacionats amb els 
mitjans de comunicació que preveu la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista.

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

Units
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Proposta de resolució sobre la participació catalana a la European 
Social Survey i sobre la defensa d’una ciència social independent 
sense coaccions polítiques ni jurídiques
250-00544/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 24211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Josep M. Jové 

i Lladó, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
en defensa de la participació catalana a l’European Social Survey i en defensa d’una 
ciencia social independent sense coaccions polítiques, ni jurídiques, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’European Social Survey (ESS) és una de les enquestes més rellevants a nivell 

internacional per a les ciències socials que, des del 2001, facilita informació rigorosa 
sobre les actituds, creences i comportaments de la ciutadania de més de trenta estats 
europeus. L’ESS proporciona dades abundants obtingudes amb la màxima seriositat 
i cura, mitjançant entrevistes presencials sobre una mostra transnacional que es re-
nova cada dos anys. Aquestes dades són gratuïtes per a usos no-comercials i fàcil-
ment descarregables. La comunitat científica les fa servir per a millorar la compren-
sió sobre les societats europees, ja que l’ESS és la base de dades comparada sobre 
comportaments, valors i actituds més complerta a nivell europeu. Mostra de la seva 
excel·lència són el seu estatus com a Consorci Europeu de Recerca, obtingut el 2013 
i el premi Descartes per a la Recerca i Innovació, obtingut el 2005.

L’ESS té com objectiu analitzar l’estabilitat i el canvi d’estructures socials, con-
dicions i actituds, mitjançant la difusió d’estàndards cada cop més robustos pel que 
fa a la recerca comparada en les ciències socials, que permeten introduir nous indi-
cadors sobre els estats participants, construïts sobre les percepcions i judicis que fan 
els ciutadans d’aspectes cabdals de les seves societats.

L’ESS ha emprés aquesta tasca amb el màxim rigor acadèmic en 8 onades des 
del 2001. Cada onada de l’ESS té una part de qüestionari fix sobre temes centrals 
com valors humans, democràcia i política, migracions, religió i discriminacions o 
exclusions socials, entre d’altres; a aquesta part s’hi sumen dos temes monogràfics 
que són tractats de forma extensa en cada edició. A tall d’exemple la 8a edició del 
2016/17 va aportar informació sobre el Canvi Climàtic i Energia i Polítiques de Ben-
estar. Les dades d’aquesta onada ens permeten conèixer, entre d’altres qüestions,que 
una immensa majoria de la ciutadania Europea considera que el canvi climàtic es 
real i, malgrat que percep que el seu impacte individual no aconseguirà reduir-ho, 
dona suport a les energies renovables i a una regulació que garanteixi una major efi-
ciència energètica.

Actualment s’està preparant la 9a onada 2018/19 on, a banda del qüestionari 
comú, inclou com a temes monogràfics «justicia i equitat» i «usos del temps». Però, 
segons el que ha anunciat la pròpia ESS, no hi està prevista la participació de l’Es-
tat Espanyol. Un fet especialment sorprenent ja que l’Estat Espanyol participa en 
l’ESS des del seu inici i és el cinquè estat amb el major nombre d’usuaris registrats 
a l’ESS i el setè en descàrregues. La no participació de l’Estat espanyol en aquesta 
onada dificultarà conèixer els canvis de comportament i de percepció econòmica 
i social de la ciutadania de l’estat en una perspectiva comparada a nivell Europeu. 
I això no només es un greu problema per a la investigació centrada en l’Estat Es-
panyol, sinó per a qualsevol investigació que faci servir l’ESS que es veurà priva-
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da d’una sèrie històrica de dades amb continuïtat des del 2001 i que es trencarà el 
2018/19.

Aquesta decisió es veu agreujada per la manca d’explicacions. Un silenci encara 
més qüestionable si tenim en compte que el «Plan Estadístico Nacional 2017-2020» 
assigna 1.101.040 €, inclòs en el pressupost del Ministeri de Presidència, pel seu fi-
nançament durant el quatrienni 2017-2020, i que el seu programa anual de desen-
volupament pel 2018 hi assigna 469.890 €, per a tal de continuar amb la recollida 
de dades, la seva codificació, tabulació, validació i vinculació a la Base de Dades 
Centrals de l’ESS. No obstant això, per al pla de 2019, actualment en tràmit, no hi 
ha prevista cap actuació.

Les úniques explicacions publiques han estat les que ha donat el Professor Rory 
Fitzgerald, catedràtic de demoscòpia a la City, University of London i director de 
l’ESS, que ha explicat com la raó adduïda pel ministeri per no participar a l’ESS era 
la impossibilitat de pagar la quota, malgrat estar inclosa en el pressupost del CIS. No 
obstant, el Professor Fitzgerald destaca que encara queda temps per a solucionar-ho 
i fa una crida a pressionar al CIS i al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats 
per a tal d’assegurar la participació de l’Estat Espanyol a la 9ena edició de l’ESS.

No podem deixar de notar que el tema monogràfic de la 9ena onada de l’ESS, 
Justícia i Imparcialitat, es especialment rellevant per a l’actual situació política. Do-
nada la important controvèrsia que han generat, a la societat catalana i a la resta de 
l’estat, recents decisions judicials considerablement lesives vers drets processals i 
garanties judicials bàsiques, drets polítics i civils, la llibertat d’expressió de cantants, 
actors i humoristes crítics, així com el biaix masclista de determinades sentencies i 
estaments judicials; la 9ena onada de l’ESS ens pot aportar un coneixement impor-
tant sobre com la ciutadania de l’Estat percep el rol de la Justícia a l’Estat Espanyol 
en comparació a com la resta de ciutadans Europeus perceben el poder Judicial als 
seus respectius països.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Mostra la seva preocupació per la no-participació de l’Estat Espanyol a la no-

vena ronda de l’European Social Survey, i reafirma el seu compromís amb el rol 
de les institucions públiques en donar suport a una ciència social independent que 
generi dades i informació per avançar la comprensió de les nostres societats, sense 
coartades ni límits polítics, només en base a criteris científics i acadèmics. Per això: 

2. Insta al Govern de la Generalitat a: 
a. Exigir al Govern espanyol explicacions per la no participació de l’Estat a la 

novena ronda de l’European Social Survey, malgrat estar pressupostada amb una 
partida assignada al «Plan Estadístico Nacional de España 2017-2020».

b. Treballar per fer possible la participació de Catalunya a l’European Social 
Survey.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Josep M. Jové i Lladó, diputat, GP ERC
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Proposta de resolució sobre la dinamització de l’Observatori Català 
de la Família
250-00545/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 24212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

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

ti Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
 Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la dinamització de l’Obervatori 
Català de la Família, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Observatori Català de la Família és l’òrgan col·legiat assessor i consultiu en 

matèria de suport a les famílies, i fòrum de participació de les famílies mitjançant 
les entitats representatives dels seus interessos. La seva missió és contribuir a l’in-
tercanvi d’informació i a la comunicació en l’àmbit de la família entre l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya i la societat catalana. També ha d’assegurar la  
participació de totes les entitats públiques i privades que treballen en el camp de  
la família per definir i desenvolupar les polítiques que li donen suport.

Entre les diverses funcions, destaquen les següents: elaborar informes sobre les 
demandes, la situació i la qualitat de vida de les famílies catalanes; formular pro-
postes de programes en l’àmbit del suport a les famílies; analitzar periòdicament 
la situació social, econòmica i demogràfica de les famílies i les repercussions de la 
seva realitat a la societat catalana; donar suport als departaments de la Generalitat 
de Catalunya i a les entitats locals que ho requereixen en relació amb les actuacions 
dirigides a la planificació de les polítiques públiques familiars; i informar sobre 
l’adequació de l’ordenament jurídic a les necessitats de les famílies i proposar-los 
l’adopció de mesures adequades de protecció a la família.

En el desenvolupament de les seves funcions, l’Observatori Català de la Famí-
lia ha d’incorporar la perspectiva de gènere, la defensa dels drets de la infància 
i l’atenció a les famílies en situació d’especial vulnerabilitat, i ha de fomentar la 
 participació de persones expertes amb aquesta finalitat.

En quant a la seva composició, l’Observatori Català de la Família està format, 
a més del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, per representants dels se-
güents organismes i entitats: Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Ca-
talana de Municipis, la Federació d’Associacions de Veïns, el Consell Nacional de la 
Joventut, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya i Consell de l’Audiovisual. 
També hi formen part representants de les Associacions de mares i pares d’alum-
nes més representatives a Catalunya, de les organitzacions sindicals i associacions 
empresarials més representatives a Catalunya. A més de dues persones d’entre els 
membres de la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies; quinze per-
sones en representació d’entitats privades, l’actuació social de les quals estigui rela-
cionada amb qualsevol aspecte que incideixi en l’àmbit de les famílies, designades 
per la Comissió Interdepartamental; fins a un màxim de deu persones expertes en 
l’àmbit de les famílies, designades per la persona titular del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies.

En quant a la seva actuació, l’Observatori ho pot fer en Ple i en Comissió Perma-
nent, i articular grups de treball per estudiar qüestions concretes. Els darrers i únics 
grups de treball que s’han dut a terme daten de desembre de 2010.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Donar compliment a la Moció 136/XI que preveia la dinamització de l’Obser-

vatori Català de la Família, ampliant-ne els membres per aconseguir una represen-
tació dels diversos tipus de famílies, en especial incloent-hi l’Associació de Famílies 
Nombroses de Catalunya i la Federació Catalana de Famílies Monoparentals, així 
com incorporar també la participació de la infància mitjançant el Consell Nacional 
de la Infància i Adolescència de Catalunya com a membre nat.

2. Encarregar a l’Observatori la creació d’un grup de treball que elabori un in-
forme sobre l’impacte de les famílies catalanes, útil per al procés d’aprovació de les 
polítiques públiques que afectin a les famílies, ja sigui des d’un punt de vista social, 
educatiu, laboral, d’habitatge o d’altres.

3. Assolir, a través de l’Observatori Català de la Família, un acord amb les en-
titats locals per a l’elaboració d’un pla de suport a les famílies en els municipis de 
Catalunya, amb dotació pressupostària, tècnica i de personal per als ens locals i un 
paquet integral de compromisos en els àmbits competencials de les corporacions 
locals.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Santi Rodrí-

guez i Serra, diputats, SP PPC

Proposta de resolució sobre el Programa de protecció de defensors i 
defensores dels drets humans
250-00546/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 24213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

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 reso-
lució sobre el Programa de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans 

(PCPDDH) és una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya en la que 
també col·labora l’Ajuntament de Sant Cugat i que gestiona la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat. El PCPDDH té per objecte oferir protecció a defensors i de-
fensores dels drets humans en situació de risc a causa de la seva activitat de defen-
sa dels drets humans per mitjans pacífics. El programa consta d’una acollida de  
6 mesos a Catalunya, un programa d’atenció psicosocial, formatiu i d’incidència, i 
l’acompanyament i seguiment al retorn al país d’origen. Per a l’edició del PCPDDH 
2018 està prevista l’acollida temporal de 3 defensors/es dels drets humans en situa-
ció de risc.

Tanmateix, les estadístiques mostren que durant els darrers anys hi ha hagut un 
increment global dels riscos i amenaces que pateixen els defensors i defensores dels 
Drets Humans, amb especial intensitat a centreamèrica, però també en d’altres re-
gions del globus.
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Davant d’això, les institucions catalanes, atenent als compromisos i valors que es 
desprenen de l’Estatut i de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, ha d’augmentar dins la mesura de les seves possibi-
litats els esforços solidaris per emparar les persones en risc i amenaçades.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Fer les gestions i previsions necessàries per tal d’ampliar el període d’acollida 

a Catalunya previst pel Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels 
Drets Humans (PCPDDH) per als defensors i defensores dels Drets Humans, i per 
preveure’n la pròrroga excepcional atenent a les característiques individualitzades 
de cada cas, a partir de l’edició corresponent a l’any 2019.

2. Fer les gestions i previsions necessàries per tal d’ampliar el nombre de places 
que s’ofereixen en el marc del Programa Català de Protecció a Defensors i Defenso-
res dels Drets Humans (PCPDDH) per als defensors i defensores dels Drets Humans 
a un nombre mínim de 12 a partir de l’edició corresponent a l’any 2019.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions 
democràtiques enfront de l’extrema dreta
250-00547/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 24214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

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 reso-
lució sobre la defensa de les institucions democràtiques front a l’extrema dreta, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
Des de mitjans dels anys 90 s’ha viscut arreu d’Europa un procés de transforma-

ció de les organitzacions i moviments d’extrema dreta, amb el progressiu abandona-
ment de la nostàlgia i de les referències estètiques i simbòliques als règims dictatori-
als o als moviments totalitaris que van ser presents al continent al llarg del segle xx, i  
el seu intent de modernització i de legitimació institucional. La creixent pluralitat  
i complexitat de les societats post industrials globalitzades, i els efectes de les crei-
xents desigualtats, accentuats en el marc de la crisi econòmica i social encetada al 
2008, configuren el context en el que diferents expressions polítiques de l’extrema 
dreta han sabut créixer i modular el seu discurs. Així, en funció de les circumstàn-
cies de cada indret on s’intenten implantar, recorren al nativisme, a l’etnonaciona-
lisme i al replegament identitari, a la xenofòbia, a l’islamofòbia, a l’antigitanisme, al 
masclisme o a l’homofòbia, a l’antisemitisme, o a qualsevol de les idees discrimina-
tòries que els permeten traçar una divisòria entre un «nosaltres» i un «ells» sempre 
fal·laç, que els permeti explotar el sentiment de por, amenaça o indignació d’una part 
de la població per obtenir-ne el suport i abanderar polítiques que, de fet, suposarien 
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o suposen l’exclusió antidemocràtica de determinats grups de persones, o senzilla-
ment dels discrepants, de la comunitat política.

Aquestes formacions, quan obtenen representació institucional, se n’emparen per 
normalitzar el seu discurs i per condicionar la formació de governs o l’elaboració de 
polítiques públiques. És més, allà on la seva presència institucional és més forta, i on 
han pogut formar governs, formar-ne part o condicionar-los, la rebaixa dels estàn-
dards de qualitat democràtica s’ha fet ben palès, i sovint no s’oculta la seva intenció 
de vestir règims il·liberals. A la resta d’Europa fa anys que expressions polítiques 
com les descrites compten amb presència institucional, i fins i tot ha augmentat no-
tablement en la darrera dècada. A Espanya, però, no havia assolit en els darrers 40 
anys cap implantació notable, més enllà de la presència testimonial en el món mu-
nicipal (a Catalunya, amb cert èxit des de finals dels 90 fins al 2011). D’ençà de les 
eleccions al Parlament d’Andalusia del proppassat 2 de desembre de 2018, aquestes 
espai polític compta amb presència institucional, i resulta encara més urgent que 
les forces democràtiques combatin les idees i pseudo-arguments que promouen, i 
que facin tot el que estigui al seu abast per evitar que puguin condicionar la forma-
ció de governs o el disseny i la implementació de polítiques públiques, així com per 
evitar que el discurs de l’odi obtingui cap aparença de legitimitat, es normalitzi o 
es banalitzi.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a augmentar els esforços dedi-

cats a les polítiques públiques destinats a la prevenció de la xenofòbia, el racisme, 
l’antisemitisme, la islamofòbia, l’antigitanisme, l’aporofòbia, l’homofòbia, el mas-
clisme o qualsevol altra idea que tingui com a fonament la discriminació de cap 
grup o col·lectiu social, així com a la prevenció de les idees totalitàries o els extre-
mismes religiosos.

2. Fa una crida a impedir democràticament que les formacions d’extrema dreta 
condicionin la formació de governs o el disseny i implementació de les polítiques 
públiques, i a evitar que el discurs de l’odi obtingui cap aparença de legitimitat, es 
normalitzi o es banalitzi.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre les subvencions a entitats que estan en 
contra del dret a l’avortament
250-00548/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 24215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Assumpta Es-

carp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre les subvencions a entitats que estan en contra del dret 
a l’avortament, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Actualment les dones tenen dret a decidir lliurement sobre el seu cos i la mater-

nitat, així ho estableix la Llei orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i d’in-
terrupció voluntària de l’embaràs garantint que les dones poden decidir interrompre 
el procés de gestació de manera gratuïta en un centre de salut del sistema públic.

Per garantir el dret de les dones a exercir l’avortament, els serveis públics d’aten-
ció i planificació familiar de les diferents administracions públiques han d’assegurar 
que les dones embarassades puguin accedir a tota la informació i l’assessorament 
legal, mèdic i psicològic, perquè puguin decidir sobre el seu cos.

La Fundació Pro Vida és una de les entitats que s’han declarat públicament 
en contra de l’avortament i que nega el dret de les dones a decidir lliurement so-
bre el seu embaràs i el seu propi cos. La memòria de la fundació del 2017 detalla 
que el 80% de les usuàries de la Fundació l’any 2017 van ser derivades a serveis 
socials públics: 25% de l’Ajuntament de Barcelona, 50% d’altres ajuntaments i el 
5% venien d’equips del sistema públic del Departament de Salut.

Aquest dret de les dones a l’avortament, establert per la Llei orgànica 2/2010, 
es vulnera en el moment en què els serveis públics deriven a dones embarassades a 
entitats on es vol impedir el lliure accés a una salut reproductiva, sexual i integral 
a les dones.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir que els serveis d’atenció a les persones no derivin a dones a entitats 

i organitzacions que neguen el dret a l’avortament, per garantir que totes les dones 
puguin tenir tota la informació i l’assessorament necessaris per poder decidir sobre 
el seu propi cos.

2. Garantir que les entitats que estan en contra del dret a l’avortament i de la lli-
bertat d’elecció de la dona no rebin subvencions ni ajudes públiques.

3. Incloure, en els requisits de les entitats beneficiàries, que els projectes i/o ac-
tivitats a organitzacions que rebin subvencions per part de la generalitat respectin el 
drets de les dones a l’avortament.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Assumpta Escarp Gi-

bert, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de 
comptes dels acords de col·laboració
250-00549/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada 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 transparència 
i rendició de comptes dels acords de col·laboració del Govern, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Els acords de col·laboració tenen entitat pròpia i venen definits per la Llei ca-

talana 16/2014 d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 16/2014 com a 
acords subjectes al dret públic que no tenen naturalesa ni efectes jurídics de dret 
internacional i només imposen obligacions jurídiques a les parts que els contrauen.

Així mateix la llei estableix que l’actuació dels departaments del Govern en els 
àmbits sectorials de l’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea es pot portar 
a terme mitjançant els acords de col·laboració.

Aquests acords es poden consultar en la Web del Registre de convenis de col·la-
boració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència. 
En aquest registre es poden trobar acords amb altres comunitats autònomes, acords 
amb l’Estat, acords amb òrgans constitucionals o estatutaris i acords de col·labora-
ció amb ens públics d’altres estats o organismes internacionals.

No obstant això, l’últim balanç d’activitat dels convenis de col·laboració en gene-
ral va ser dels exercicis 2011-2012.

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 i publicar un balanç d’activitat del Registre de convenis de col·labo-

ració i cooperació dels exercicis 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.
2. Elaborar i publicar un balanç específic dels acords de col·laboració amb ens 

públics d’altres estats o organismes internacionals dels exercicis 2013, 2014, 2015, 
2016 i 2017.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el canvi de zonificació tarifària del 
sistema integrat de Castellar del Vallès
250-00550/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 24263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

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 el canvi tarifari integrat de Castellar del Vallès, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El transport públic de Castellar del Vallès que consisteix en la línia C1, que con-

necta amb Sabadell, la C4 que uneix el casc urbà amb les urbanitzacions i Sant Feliu 
i el transport a la demanda amb Can Font/Can Avellaneda, està fortament penalitzat 
per la zonificació tarifària des de la seva implantació.

El fet que els diferents municipis de referència de la població estiguin en zones 
diferents a la seva, impedeix als usuaris de Castellar beneficiar-se d’algunes de les 
bonificacions que preveu el sistema, com és l’ús de targetes de viatges il·limitats.

La zonificació actual fa que, per exemple, els usuaris de les T-16 escolaritzats als 
centres de secundària de Sabadell, per fer especialitats que no s’ofereixen als insti-
tuts de Castellar, no puguin utilitzar-les.
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De la mateixa manera, fa que els usuaris de la T-Jove hagin de disposar de tar-
getes de dues zones (37€ més cares) encara que només vagin a Sabadell, perquè el 
sistema no els reconeix la condició de veïns que sí que permeten les targetes de vi-
atges limitats.

El sistema actual també obliga a disposar de targetes de dues zones a les perso-
nes que viuen a les urbanitzacions, perquè al fer transbordament, a la tornada des de 
la zona veïna, el sistema valida dos viatges a les targetes d’una zona.

La solució a aquestes disfuncionalitats l’han reclamat per part de l’Ajuntament 
de Castellar cada vegada que ha tingut l’oportunitat, durant els períodes d’al·lega-
cions dels Plans de transports, en reunions i trobades amb l’AMTU, amb l’ATM o 
amb els serveis tècnics de la Generalitat.

La resposta des de fa més de vuit anys és que no val la pena modificar el sistema 
per resoldre aquestes disfuncions donada la imminent posada en funcionament de 
la T-Mobilitat. Malgrat aquesta reiterada negativa de revisar la zonificació, el cert és 
que fa pocs dies s’ha anunciat l’ampliació de la primera corona.

El 23 d’octubre de 2018, l’alcalde de Castellar va enviar una carta a l’Honorable 
Conseller Damià Calvet, posant en coneixement i denunciant la situació de discri-
minació dels ciutadans de Castellar, de la qual, encara, no ha obtingut resposta.

El passat 9 de novembre, l’Ajuntament va mantenir una entrevista amb el senyor 
Pere Torres, director General de l’ATM que, a part del tracte cortès i bones paraules, 
no els va donar cap esperança per solucionar la situació.

Paral·lelament, el grup municipal Som de Castellar va posar en marxa una reco-
llida de signatures a través de la plataforma Change.org per demanar a la Generalitat 
el canvi a la zona 2 del sistema tarifari, que en poc més d’una setmana ha aconseguit 
més de 3.200 adhesions. Fet que demostra que es tracta d’un assumpte que interessa 
als castellarencs i castellarenques.

Davant de la demora del canvi del sistema integrat i el greuge que suposa pels 
usuaris de Castellar del Vallès estar a una zona tarifària diferent a Sabadell, el Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Intervenir per tal de resoldre la situació de discriminació que pateixen els 

usuaris del transport públic de Castellar del Vallès.
2. Fer efectiu un canvi de zonificació tarifària que permeti a Castellar del Vallès 

formar part de la zona 2C, la mateixa zona de Sabadell, municipi de referència de 
la població.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas, 

diputats,  GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la reversió de les tarifes de finançament 
afectades per les retallades en els serveis d’atenció i suport a les 
persones amb discapacitat
250-00551/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 24275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

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 
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els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la reversió de retallades en els serveis d’atenció i suport a les persones amb 
discapacitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers So-
cials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les organitzacions i entitats sense ànim de lucre del tercer sector dedicades a 

l’atenció i suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, amb discapacitat fí-
sica, amb paràlisi cerebral/pluridiscapacitat i amb problemes de salut mental, així 
com les dedicades a l’àmbit de l’atenció precoç, han denunciat recentment, mitjan-
çant la signatura d’un manifest, la situació injusta que pateixen des de l’any 2009 a 
causa de la congelació i posterior retallada de les tarifes amb les que la Generalitat 
de Catalunya finança els serveis d’atenció a aquestes persones.

Entre d’altres conseqüències, ha compromès seriosament l’atenció a les persones, 
la sostenibilitat i el poder adquisitiu de les persones treballadores; conseqüències 
que concretament afecten a més de 100.000 persones ateses, més de 20.000 profes-
sionals i més de 400 entitats.

Durant aquesta dècada, no només han hagut d’assumir l’impacte de les retalla-
des i la congelació, sinó que també han hagut de fer front a un increment acumulat 
dels costos d’un 9,33%. Malgrat que el cost de la vida s’ha encarit significativament 
(amb un IPC acumulat del 15,90% a Catalunya i un increment de 5 punts de l’IVA), 
els serveis a les persones s’han continuat prestant amb la menor afectació possible 
gràcies a l’esforç i compromís de les entitats i els professionals.

Davant la gravetat de la situació, les entitats signants del manifest han traslladat 
al Govern de la Generalitat, de manera reiterada i des de múltiples instàncies, la ne-
cessitat d’un pla urgent de recuperació que contempli una actualització i increment 
de preus per aturar aquesta pèrdua continuada dels últims deu anys. Aquesta recupe-
ració és del tot necessària per evitar el col·lapse del sector, per no comprometre més 
l’atenció a les persones i poder millorar les condicions salarials dels professionals.

Fins a data d’avui, la resposta del Govern de la Generalitat ha estat una negativa 
a acordar un pla de recuperació. Davant d’aquesta situació, les organitzacions i enti-
tats del tercer sector signants del manifest no poden assumir més greuges en detri-
ment de les persones que són ateses per elles.

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: 
Actualitzar i incrementar les tarifes destinades a finançar els serveis de les or-

ganitzacions i entitats sense ànim de lucre del tercer sector dedicades a l’atenció i 
suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, amb discapacitat física, amb pa-
ràlisi cerebral/pluridiscapacitat i amb problemes de salut mental, així com les dedi-
cades a l’àmbit de l’atenció precoç, per recuperar el poder adquisitiu perdut des del 
2009 com a via necessària per garantir la qualitat d’atenció a les persones, la soste-
nibilitat dels serveis i les condicions laborals dels professionals.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,  

GP CatECP
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Proposta de resolució sobre l’educació financera a les aules
250-00552/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP, SP CUP-CC

Reg. 24283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre l’educació financera a les aules, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2013 el Departament d’Ensenyament va signar un conveni de col·labora-

ció per posar en marxa un partenariat públic-privat (Generalitat de Catalunya, Ins-
titut d’Estudis Financers i BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell, Santander i Caixa 
Enginyers, amb el suport del Col·legi d’Economistes de Catalunya i la European 
 Financial Planning Association) i fer arribar, de forma gratuïta, l’educació financera 
a tots els centres educatius.

Aquest conveni rep el nom d’EFEC (Educació Financera a les Escoles de Cata-
lunya) i compta amb una borsa de voluntaris, treballadors i treballadores de bancs i 
caixes, jubilats entre d’altres, que ofereixen un curs sobre la gestió dels pressupos-
tos personals, la planificació financera i l’estalvi a llarg termini, i com endeutar-se 
amb seny amb productes de crèdit que, òbviament, ofereixen les entitats financeres 
i bancàries.

Aquest programa, és presentat com una oportunitat per a que l’alumnat conegui 
els termes més comuns sobre finances i consum «intel·ligent». Però lluny de la pro-
paganda i la retòrica amb què s’ofereixen aquests tallers, les persones que els impar-
teixen presenten el consum i l’endeutament com a pauta de comportament desitja-
ble i el sistema capitalista com l’únic model econòmic possible, confrontant amb la 
pluralitat i el pensament crític pel qual hauria d’apostar el nostre sistema educatiu.

La plataforma PLEEC (Plataforma per una educació en economia crítica) ha 
impulsat una campanya, amb el suport de nombroses plataformes, entitats, associa-
cions i sindicats, per denunciar la realitat d’aquest conveni i amb l’objectiu final de 
fer fora els bancs dels centres educatius.

El fet que el Departament d’Ensenyament promogui la presència d’aquestes enti-
tats financeres a les aules (algunes d’elles rescatades amb diners públics), legitima el 
seu relat sobre les causes de la crisi, alliberant-les de tota responsabilitat i culpabi-
litzant les famílies de sobreendeutament irresponsable. L’educació sostinguda amb 
fons públics no es pot alinear amb el discurs de les entitats financeres que han estat 
un dels elements responsables de la crisi. Permetre aquest tipus de discursos és una 
actitud completament irresponsable i inacceptable, tenint en compte que a Catalu-
nya les xifres de pobresa infantil segueixen creixent i que 1 de cada 4 nens i nenes 
viu en situació de pobresa.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Finalitzar el conveni que el Departament d’Ensenyament té signat amb l’Ins-

titut d’Estudis Financers per tal d’acabar amb la presència de les entitats financeres 
a les aules.
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2) Apostar per un altre tipus d’educació financera i d’aprenentatges de caire més 
socials, basant-se en la pluralitat i pensament crític, imprescindible en tot procés 
educatiu.

3) Integrar en el currículum i la pràctica educativa les perspectives de l’economia 
crítica, solidària, feminista i ecològica, per tal que siguin impartides a les aules per 
part del professorat del Departament d’Ensenyament.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP; Carles Riera Albert, represen-

tant SP CUP-CC

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015 de 
formació i qualificació professionals
250-00553/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el desenvolupa-
ment de la Llei 10/2015 de Formació i Qualificació Professionals, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La Formació Professional és un tema vital per a desenvolupar plenament la nos-

tra societat; desenvolupar-la amb l’objectiu d’aconseguir un enriquiment tant en ca-
pital humà com en capital econòmic.

Aquest és un dels escassos àmbits en el qual el Govern de la Generalitat ha acon-
seguit posar d’acord als principals sindicats i organitzacions empresarials de Cata-
lunya. Els sindicats CC.OO. i UGT de Catalunya i les patronals Foment del Treball, 
PIMEC i FEPIME s’han posat d’acord en criticar i denunciar la manca de diligèn-
cia del Govern en el desplegament de la Llei 10/2015, de Formació i Qualificació 
Professionals.

Així doncs, totes les entitats han denunciat la necessitat que el Govern activi de 
forma immediata el desplegament de la Llei per tal d’impulsar i aconseguir una For-
mació Professional de qualitat. Entre d’altres reclamacions han demanat la posada 
en marxa, de forma urgent, de la Comissió Rectora i l’Agència de Formació i Qua-
lificacions Professionals de Catalunya, per tal de fomentar i garantir el bon govern 
del sistema. També han reclamat la transformació del Consell de Formació i Qua-
lificacions Professionals de Catalunya en òrgan de consulta i participació, amb les 
funcions que li atorga la Llei.

Per últim, aquestes entitats han fet palès l’important retard que s’està produint en 
el desenvolupament de la Llei, així com la poca coordinació entre els departaments 
afectats: Presidència, Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Empresa i 
Coneixement.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Establir un calendari per a la posada en marxa de la Llei, així com dels ins-

truments necessaris per a garantir el seu encaix entre els àmbits laboral i educatiu.
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2) Informar els membres d’aquesta Comissió de l’estat en què es troba la creació 
de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, que ha-
via de tenir lloc durant el primer any de desplegament de la Llei.

3) Informar els membres d’aquesta Comissió de l’estat de les consultes amb els 
agents socials més representatius a l’hora de regular per decret els drets i deures de 
les persones en pràctiques i en aprenentatge, i de les empreses que els acullen, que 
s’haurien d’haver realitzat segons la Disposició final cinquena de la Llei.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de formació per als 
funcionaris interins de l’Administració de justícia
250-00554/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la 
realización de un plan de formación para los funcionarios interinos de la Adminis-
tración de Justicia, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
El buen funcionamiento de la Justicia es una exigencia como garantía del derec-

ho fundamental a la tutela judicial efectiva, una reclamación social y una condición 
indispensable para la adecuada marcha de la economía.

Los juzgados catalanes han visto incrementados en el año 2017 el número de 
asuntos ingresados en más de 48.000 procedimientos con respecto al año anterior, 
incrementándose también, por primera vez en seis años en un 9,7% el número de 
asuntos en trámite al final del año. Los números de entrada de asuntos en Cataluña 
pueden calificarse de insoportables en la práctica totalidad de los órdenes jurisdicci-
onales. Desde hace años existe un elevado porcentaje de plazas vacantes de personal 
auxiliar de Cataluña, que están siendo ocupadas por personal interino. En concreto 
el porcentaje de interinidad en Cataluña en el año 2017 se sitúa en un 39,70% en el 
cuerpo de gestión procesal, un 37,05% en el cuerpo de tramitación procesal y un 
54,25% en el cuerpo de auxilio judicial. En muchos de ellos se aprecia falta de for-
mación o experiencia, lo que se intenta subsanar con formación en horario laboral 
y por otros funcionarios.

Es evidente que en estas situaciones se ralentiza la dinámica de la oficina judicial 
durante el tiempo de aprendizaje, lo que provoca un mayor retraso en la tramitación 
de asuntos.

La Generalitat de Cataluña y en concreto el Departamento de Justicia no ha lle-
vado a cabo ninguna medida que ayude a paliar este problema y mejore la agiliza-
ción de los asuntos de las oficinas judiciales.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
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1. Diseñar e implementar un currículum formativo destinado, con carácter gene-
ral, al personal interino y especialmente, al personal auxiliar, de tramitación pro-
cesal y de gestión procesal interino de la Administración de Justicia.

2. Implementar un plan provincial para cada una de las provincias de Cataluña 
consistente en dotar de formación especializada al personal auxiliar, al personal de 
tramitación procesal y al personal de gestión procesal interino, mientras no se pro-
vean de funcionarios en los Juzgados con plazas vacantes.

3.-Garantizar el acceso de una formación inicial y continuada a todo el personal 
que se encuentra sirviendo como interino en todos los juzgados de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 5 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre la protecció del funcionament normal de 
l’economia catalana
250-00555/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí 

Pachamé Barrera, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre la protección del normal funcionamiento de la eco-
nomía catalana, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La constante tensión social que estamos viviendo se traduce en una permanente 

preocupación en el mundo económico y social catalán, que ha vuelto a rebrotar, una 
vez más, debido a los últimos actos violentos protagonizados por los autodenomi-
nados CDR.

Los cortes de carretera, el levantamiento de las barreras de los peajes, las accio-
nes de protesta llevadas a cabo y la jornada del día 21 de diciembre, con motivo de 
la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, pretenden colapsar la econo-
mía catalana en un momento de cambio de ciclo económico, que puede ser decisivo 
para el tejido productivo catalán.

A las puertas de la campaña navideña, que representa aproximadamente entre un 
30% y un 40% de la facturación anual de sectores estratégicos de nuestra economía 
como el comercio, la hostelería, el transporte y el turismo, provocando daños de 
gran magnitud en el entorno económico, empresarial y social de nuestra comunidad. 
Sectores, todos ellos, ya bastante debilitados en el último año por los acontecimien-
tos que todos conocemos.

Estas actuaciones pretenden provocar un bloqueo institucional y civil, previo a 
los días clave de la Navidad en que muchas familias necesitan viajar con libertad de 
movimientos, para reunirse con sus familiares y amigos, tomando como rehenes a 
gran parte de la ciudadanía. Un sabotaje perpetrado en una época de gran trascen-
dencia con daños colaterales, materiales, económicos y humanos.

Las principales organizaciones económicas y empresariales catalanas han ad-
vertido públicamente de los efectos perniciosos que esta circunstancia provocaría, 
realizando un llamamiento constante al «seny».
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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) Garantizar el normal desarrollo de la actividad económica durante la jornada 

del 21 de diciembre, la campaña de Navidad y los meses posteriores.
2) Dejar de dar cobertura política y mediática a los actos protagonizados por los 

autodenominados CDR, que incrementan de manera exponencial la incertidumbre 
económica y social de nuestra comunidad y que afecta negativamente a la totalidad 
de la ciudadanía.

3) Garantizar la libertad de movimientos de la población y velar por el libre ac-
ceso y circulación de personas y mercancías en las vías de comunicación y las in-
fraestructuras de Cataluña.

4) Garantizar un clima político propicio que fomente la economía catalana y ga-
rantice el buen desarrollo socioeconómico, así como el mantenimiento y la creación 
de puestos de trabajo.

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé 

Barrera, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre una mobilitat segura i sostenible i sobre 
el foment del transport públic del Bages cap a l’àrea metropolitana 
de Barcelona
250-00556/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 24448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

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 per una 
mobilitat segura i sostenible, i pel foment del transport públic del Bages cap a l’Àrea 
Metropolitana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
A la comarca Bages hi viuen més de 175.000 persones i és la única comarca de 

Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona.

Tanmateix, la població del Berguedà i del Solsonès transiten a través del Bages 
cap a l’Àrea metropolitana. En total, prop de 230.000 persones que direcció a Bar-
celona es mouen per les mateixes vies, patint les mateixes conseqüències.

Aquestes circumstàncies provoquen dues situacions de discriminació clares. 
D’una banda, cap al conjunt de la població, molt especialment la gent treballadora 
que es juga –literalment– la vida i els diners en no poder disposar d’unes infraes-
tructures dignes, econòmiques i segures. I de l’altra, un clar fre en el desenvolupa-
ment social i econòmic del territori.

Pel que fa infraestructures viàries, les dues principals vies de comunicació per 
carretera sense peatge amb Barcelona són la C-55 i la C-58. Carreteres que tot i ha-
ver disminuït la seva sinistralitat els darreres temps, continuen sent un coll d’ampo-
lla i potencialment perilloses en certs trams, especialment en dies de pluja. Per la 
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C-55 circulen 33.000 vehicles diaris en el seu tram Manresa-Sant Vicenç de Cas-
tellet.

La única via ràpida, l’autopista C16, de pagament, però completament amortitza-
da, via infrautilitzada amb un pas de 15.000 vehicles diaris, i una de les autopistes 
més cares de l’Estat. Actualment, amb l’objectiu de afavorir a un major ús de la via, 
es realitzen bonificacions del 45% de dilluns a divendres, i bonificacions en hores 
punta. Mesures que les mateixes dades del Departament indiquen que no han pro-
vocat el traspàs de vehicles esperat.

A aquesta situació s’hi afegeix el fet que la Generalitat a través d’un decret que 
entrarà en vigor a partir de l’1 de setembre del 2019, pretén que els descomptes en el 
sistema de pagament només s’apliquin als turismes que disposin de Teletac o l’APP 
Satelise eliminant la possibilitat de gaudir de les bonificacions realitzant pagament 
en efectiu o tarja com actualment. També continua sent una odissea el compliment 
del protocol per part de la concessionària en l’obligació que té d’aixecament de bar-
reres en cas d’accident a la C-55.

Un servei d’autobusos que en la seva modalitat exprés en direcció a Barcelona 
circulen per l’autopista C-16 mentre que les tornades a Manresa sempre són per la 
B-23 i la C-55. Un servei que ha acumulat problemes des dels seus inicis. Que no 
ajusta les seves freqüències en funció de la demanda en hores punta provocant viat-
gers drets o asseguts al terra.

La xarxa ferroviària, des de Manresa compta amb dos operadors, Renfe (R4) i 
Ferrocarrils de la Generalitat, dues línies que transcorren per la ciutat però no estan 
interconnectades.

La R4 és una via sobradament coneguda per les incidències diàries de tot tipus i 
dissortadament per l’accident que va ocasionar una persona morta i diverses de feri-
des aquest darrer mes. Es tracta d’una línia inestable i insegura fins a Terrassa, em-
bussada quan entra al Vallès, ja que a partir de Terrassa el nombre de freqüències és 
més del doble (passant de les 37 expedicions que surten de Manresa a 46 més que 
s’hi afegeixen a Terrassa); acabant en un absolut coll d’ampolla a l’entrada a Barce-
lona, ja que conflueixen cap al mateix túnel.

Els FGC no mostren un nivell tant alt d’incidències però s’hi circula molt len-
tament fet que provoca que el trajecte Manresa-BCN s’allargui de manera molt no-
table. És una línia que a partir del Baix Llobregat es converteix en un metro amb 
parades cada 2 minuts.

Entre Manresa i Barcelona només hi ha 60 quilòmetres i per contra, el temps de 
trajecte voreja els 85-90 minuts, el mateix que durava el trajecte a principis dels se-
gle xx. La freqüència dels trens semidirectes és baixa, sobre tot a les primeres hores 
de matí i les darreres del vespre a més de començar tard i acabar d’hora. Les fre-
qüències de pas resulten impròpies per les necessitats actuals. I es constata que els 
problemes d’accessibilitat i d’aparcament a l’estació de Renfe de Manresa dificulten 
la captació de nous viatgers i facilita que altres segueixin en cotxe fins a l’estació de 
Sant Vicenç de Castellet o que directament s’opti per el cotxe

L’abril de 2009 la comarca del Bages va passar a formar part del sistema tarifari 
integrat de l’àrea de Barcelona. Aquest sistema tarifari integrat permet que l’usuari 
bagenc pugui utilitzar l’autobús (urbà i interurbà), el tren (FGC i Renfe Rodalies), 
el metro o el tramvia amb un únic bitllet sense que això comporti una despesa ad-
dicional. Aquest aspecte positiu, xoca frontalment amb la zonificació tarifària en 
que es manté a Manresa, fet que si s’ha millorat i adaptat en altres comarques de  
Catalunya. A més a més a l’intern de la comarca no es comprèn que Sant Vicenç 
de Castellet - a 8 quilòmetres de Manresa– es consideri zona 5 on la bitllet senzill 
té un cost de 5 euros mentre que la capital del Bages es consideri zona tarifària 6 
i el cost sigui de 6,30 euros.

Les indústries del territori, així com els serveis de «logística» poden transportar 
mercaderies mitjançant el ferrocarril, però si realment es vol potenciar aquest mitjà 
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en front els grans camions que travessen la comarca i mantenir i crear indústria, es 
fa imprescindible una bona connexió amb el corredor mediterrani.

En conclusió, si es vol que el Bages tingui futur i no perdre empreses i població, 
necessita, equitat territorial respecte altres comarques catalanes amb igual o similar 
població i indústria i això passa per ser una zona competitiva, accessible, ben comu-
nicada amb unes infraestructures i serveis de transport públic segures i fiables, en 
definitiva, que estiguin a l’alçada del segle xxi i de les demandes i necessitats de la 
seva ciutadania.

Davant aquesta situació són moltes les ocasions en què les institucions de la co-
marca han reclamat actuacions importants i urgents. La darrera amb la declaració 
del Consell d’alcaldes del passat 21 de novembre, aprovada també per diversos ajun-
taments.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Revisar, en el termini màxim de 6 mesos, a través de l’Autoritat de Transport 

Metropolità i el mateix Departament de Territori i Sostenibilitat, les zones tarifàri-
es per tal que Manresa s’inclogui dins de la zona 5 tal i com ho és Sant Vicenç de 
Castellet.

2. Incloure en els plans del Departament de Territori i Sostenibilitat la connexió 
del ferrocarril del Bages amb el corredor mediterrani per al transport de mercaderies.

3. D’acord amb la darrera declaració del Consell d’Alcaldes del Bages, fer les 
gestions necessàries davant el Ministeri de Foment per a que, en el termini màxim 
de 6 mesos, presenti una proposta global, concreta i calendaritzada de millores i 
inversions que garanteixin un servei de rodalies entre Manresa i Barcelona segur  
i competitiu.

4. Presentar, en el termini màxim de 6 mesos, un pla per dotar al territori d’un 
major nombre de trens directes (amb parades intermèdies a Terrassa i Sabadell).

5. Revisar, en el termini màxim de 6 mesos, la concessió entre la companyia del 
transport en autobús i el Departament de Territori i Sostenibilitat amb l’objectiu de 
poder cobrir les demandes en hores punta.

6. Ampliar els actuals descomptes en hora punta per a la millora de la descon-
gestió a les 24 hores del dia de dilluns a divendres, i mantenir l’actual sistema per 
a les bonificacions generals, sense imposicions ni discriminacions en el sistema de 
pagament mentre no s’apliqui a totes les autopistes de Catalunya l’Eurovinyeta. Així 
mateix, mantenir l’aposta per l’alliberament de la C16 i, en cas que malgrat l’amplia-
ció de les bonificacions es mantingui el col·lapse a la C55, programar l’execució dels 
projectes de desdoblament entre Manresa i Castellbell.

7. Exigir a la concessionària que es complexi el protocol, en el temps i forma es-
tablert en l’aixecament de barreres en cas d’accident.

8. Fes les gestions oportunes davant el Ministeri de Foment perquè elabori un 
calendari clar de finalització de les obres de la B40, connectant la C16 amb l’A2.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre l’ordenació dels serveis de transport 
discrecional de viatgers amb conductor de vehicles de fins a nou 
places
250-00557/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 24552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat, Yolanda López 

Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per a l’ordenació dels serveis de transport discrecional de 
viatgers amb conductor (VTC) de vehicles de fins a nou places en l’àmbit de Ca-
talunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius

I
L’activitat de transport de viatgers amb vehicle per carretera ha sigut objecte de 

regulació per part de les diferents administracions públiques per tal de satisfer les 
necessitats de transport en cada context econòmic i social i garantir-ne les condi-
cions idònies en matèria de seguretat i accés, tant dels nuclis de difícil accés com 
dels col·lectius de persones que requereixen atenció especial.

De conformitat amb el que estableix l’article 7 de la Llei 16/1987 d’ordenació de 
transport terrestres correspon als poders públics planificar i promulgar les normes 
necessàries per a l’adequada ordenació del transport i «e) expedir les corresponents 
autoritzacions o llicències administratives que habilitin als particulars per a la pres-
tació de serveis i la realització d’activitats de transport de titularitat privada, subjec-
tes a control per raons d’ordenació».

Tanmateix, l’article 169 de l’Estatut de Catalunya estableix que «Correspon a 
la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers 
i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament dins el 
territori de Catalunya» i que aquesta competència inclou: «a)) La regulació, la plani-
ficació, la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis i les activitats».

Per últim, tant la Llei 17/2009 sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici (article 5); com la Llei 20/2013 de garantia de la unitat de mercat (arti-
cles 5 i 17) estableixen la possibilitat de establir noves autoritzacions d’accés a una 
activitat de serveis o per a l’exercici de la mateixa respectant el principi de no dis-
criminació, necessitat justificada i proporcionalitat.

De fet, la Llei 20/2013 contempla específicament la qüestió del taxi i l’arrenda-
ment de vehicles amb conductor quan afirma que: «l’autorització serà l’instrument 
adequat per garantir la concurrència competitiva en els casos on hi ha una limita-
ció del nombre d’operadors en el mercat per l’escassetat de recursos naturals, l’ús 
del domini públic, les limitacions tècniques d’aquesta activitat o per la prestació de 
serveis públics sotmesos a tarifes regulades, inclosos aquells la prestació necessita  
la utilització del domini públic o perquè es tracti de serveis que puguin posar en risc la  
seva adequada prestació, com succeeix, per exemple, amb l’exercici de les activitats 
desenvolupades pel taxi i l’arrendament de vehicles amb conductor, amb les con-
cessions demanials o amb les oficines de farmàcia que es consideren incloses en les 
previsions de l’article 17.1 d’aquesta Llei».

II
El desequilibri generat en el sector del transport donada la desregulació del sec-

tor del lloguer de vehicles amb conductor (VTC) i les interferències causades en 
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serveis regulats i pertanyents al sector del taxi, posen de manifest la necessitat d’or-
denar el sector de les VTC.

El recent reglament aprovat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona posa de mani-
fest la capacitat de les administracions públiques catalanes de desplegar les seves 
competències en matèria de mobilitat i transport i, també, de protecció del medi 
ambient i salut pública vinculades al transport urbà i interurbà.

El desplegament reglamentari de la llei catalana de de transports (Llei 12/1987) 
via Decret 319/1990 estableix que «la prestació de serveis públics de transport de 
viatgers discrecionals amb vehicles fins a nou places es realitzarà a l’empara de 
l’autorització corresponent expedida per l’Administració de la Generalitat». La Ge-
neralitat té reconeguda, juntament amb els Ajuntaments, la competència d’emetre 
l’autorització corresponent per a la prestació del servei.

És per aquest fet que, donada la situació de desequilibri del sector es considera 
necessari que la Generalitat reprengui la seva capacitat reguladora de l’activitat de 
transport discrecional de viatgers.

És urgent regular el sector de les VTC així com esclarir la frontera de la seva 
activitat en relació al sector del taxi. D’igual forma, es necessari que la normativa 
catalana faci complir la limitació d’una llicència VTC per cada trenta llicències de 
taxi recollida en la legislació vigent.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Estableixi, en règim d’atorgament de d’autoritzacions per a la prestació del 

servei de lloguer de vehicles amb conductor (VTC), el compliment en tot moment 
de la relació d’una llicència VTC per cada 30 llicències de taxi en el territori de Ca-
talunya.

2. Reconegui de forma expressa, per via de modificació legislativa i reglamen-
tària, que la competència de la Generalitat per atorgar llicències a VTC ho és sense 
perjudici de la competència de les administracions locals i metropolitanes per esta-
blir les disposicions administratives i normes reglamentàries que siguin procedents 
en matèria de seguretat vial, salut pública i medi ambient.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, Yolanda López 

Fernández, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a augmentar la 
seguretat de certs barris de Figueres
250-00558/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Héctor Amelló Montiu, i Jean Castel Sucar-

rat diputados 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 impulsto de medidas para aumentar la seguridad de ciertos 
barrios de Figueras, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el si-
guiente texto: 
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Exposición de motivos
Los ciudadanos de Figueras ven con una mezcla de preocupación, tristeza y 

frustración como en su ciudad ha aumentado la inseguridad. En lo que llevamos de 
año, Figueras es la segunda ciudad de Cataluña donde más han crecido los delitos: 
los robos con violencia e intimidación un 168,4%, los robos con fuerza en estable-
cimientos un 56,4% y los robos con fuerza en domicilio un 112%. Esta no es una 
situación puntual sino que es una tendencia que ha ido en aumento durante los úl-
timos tiempos.

Los ciudadanos de Figueras a día de hoy sienten, con especial intensidad, que vi-
ven en una ciudad insegura y carente de políticas efectivas para paliar el incivismo, 
la delincuencia y el tráfico de drogas.

Esta sensación es especialmente intensa en los barrios de la zona oeste de Figue-
ras que durante los últimos años han perdido los niveles de bienestar y seguridad 
que habían caracterizado en otros momentos a esta zona de la ciudad. La inseguri-
dad, el incivismo, la existencia de pisos ocupados, «patera» o los dedicados al culti-
vo de marihuana, los incumplimientos de los horarios comerciales o la apertura de 
establecimientos sin licencia son algunos de los problemas cotidianos a los que se 
enfrentan los vecinos en su día a día.

A todo esto hay que sumarle los continuos cortes de luz producidos por un alto 
fraude eléctrico asociado a plantaciones ilegales de marihuana, más de 130 cortes 
anuales y de varias horas de duración, que sufren con intensidad los vecinos de los 
barrios de la zona oeste. Estas situaciones de cortes de luz que repiten año tras año 
son atribuidas a las sobrecargas de las líneas por la existencia cultivos de marihuana 
y conexiones ilegales.

La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Josep Casero, la cual agrupa los 
barrios del Culubret, Turó Baix-Nova Estació, Vivendes del Parc y Juncaria Parc 
Bosc ya ha alertado a las Administraciones, en nombre de los vecinos de dichos 
barrios, de la preocupación creciente que tienen los vecinos por el aumento de la in-
seguridad, incivismo y degradación de la zona.

Es por ello, que comenzar a revertir la situación de estos barrios requiere un 
esfuerzo especial en materia de seguridad, acompañada de acciones urbanísticas 
y de atención social de gran alcance e inversión que desbordan la capacidad de la 
administración local para enfrentar la situación sin apoyo de otras administraciones 
supramunicipales.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar operativos de control e inspección contra el fraude eléctrico con 

una periodicidad quincenal durante todo 2019, en coordinación con el Ayuntamien-
to de Figueras y la compañía eléctrica. Unos dispositivos en los que participarán en 
el municipio de Figueras, los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana y los Técnicos 
de la compañía.

2. Desplegar, como mínimo mensualmente, operativos de prevención, detección 
y control de cultivos de marihuana y tráfico de estupefacientes en la zona oeste 
durante todo 2019; donde participen coordinadamente, los Mossos d’Esquadra, la 
Guardia Urbana y otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

3. Desplegar controles de tráfico antidrogas en la zona oeste de Figueras con el 
objetivo de disuadir, prevenir y detectar el tráfico de drogas y sustancias estupefa-
cientes.

4. Elaborar e implementar un Plan de Choque Integral para hacer frente a esta 
situación, en coordinación con la Guardia Urbana de Figueres y otros cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sociales y otros servicios municipales 
competentes, para llevar a cabo todas las medidas contempladas en esta resolución. 



BOPC 231
27 de desembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 114

Este Plan ha de incluir un plan de adecuación y saneamiento de la vía pública en 
toda la zona oeste de Figueres.

Palacio del Parlamento, 17 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Héctor Amelló Montiu, Jean Castel Sucar-

rat, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme 
Guasch i Darné a Figueres
250-00559/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
construcción de la escuela Carme Guasch i Darné en el municipio de Figueres (Alt 
Empordà), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
La escuela Carme Guasch i Darné de infantil y primaria abrió sus puertas en el 

año 2006 en una ubicación provisional y hasta el día de hoy ha realizado toda su 
actividad lectiva en barracones a la espera que la Generalitat de Cataluña construya 
un edificio definitivo donde albergar todas las instalaciones.

La escuela Carme Guasch inició su actividad con dos grupos de P3 y cuatro pro-
fesores, actualmente es un centro de dos líneas de P3 a 6º de primaria. La comuni-
dad educativa esta formada por 453 alumnos de infantil y primaria, un equipo de 28 
docentes y una AMPA muy implicada en el proyecto educativo.

Desde que se puso en funcionamiento este centro educativo, hace más de 12 
años, siempre ha estado en barracones. Tanto el profesorado como las familias, es-
pecialmente durante los últimos 4 años, han reivindicado insistentemente la necesi-
dad de salir de los barracones y construir un nuevo edificio definitivo.

El pasado 15 de noviembre el Departament de Justicia formalizó el traspaso del 
antiguo centro penitenciario de Figueres al Departament d’Educació para la cons-
trucción de la nueva escuela Carme Guasch i Darné, un requisito indispensable para 
poder ubicar el nuevo centro educativo. La construcción de la escuela se realizará 
en los terrenos adyacentes al antiguo centro penitenciario cerrado en el año 2010, a 
lo que se debe sumar otros usos que se darán al antiguo recinto que permitirán di-
namizar toda el area residencial suponiendo una notable mejora del espacio urbano 
y de la calidad de vida de los vecinos del barrio.

El Ayuntamiento de Figueres debe asumir la redacción del proyecto, que tiene 
un coste de 325.000 euros, pero debe ser el Departament d’Educació quien pilote, 
impulse y ejecute este proceso.

En la actualidad, a pesar de los reiterados anuncios tanto por parte del Ayunta-
miento como de la Generalitat, la realidad es que todavía no existe ni un compro-
miso ni un calendario firme y concreto sobre la construcción de este esperado y ne-
cesario equipamiento educativo en la ciudad de Figueres.

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: 
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1. Incluir el proyecto de la escuela Carme Guasch i Darné en el Plan de Infraes-
tructuras Educativas.

2. Incluir una partida en el presupuesto de 2019 para la construcción de la escue-
la Carme Guasch i Darné.

3. Intensificar los mecanismos de coordinación y colaboración entre los depar-
tamentos de la Generalitat implicados en el proyecto de la escuela Carme Guasch 
i Darné y el Ayuntamiento de Figueres con el objetivo de tener redactado el ante-
proyecto, el proyecto básico y ejecutivo, el estudio de seguridad y salud y cualquier 
otro estudio que sea necesario en el primer trimestre de 2019.

4. Asegurar la puesta en funcionamiento del centro escolar para el inicio del cur-
so 2020-2021.

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’establiment de la recontractació 
dels treballadors dels dos restaurants tancats a la platja Llarga de 
Tarragona com a base de la licitació d’aquests espais
250-00560/12

PRESENTACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 24862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

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

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre L’establiment de base de licitació per a la recontractació de treballadors de  
restaurants en espais públics, per tal que sigui substanciada davant la Comissió  
de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 30 de novembre, la Generalitat de Catalunya va executar el tancament 

de dos restaurants de la Platja Llarga situats en un espai de l’antiga Ciutat Residen-
cial de Tarragona, malgrat la calor mediàtic dels mitjans locals i la ciutadania que 
ha transmès el seu suport a els regent, treballadors i treballadores dels mateixos, a 
través de les xarxes socials i de plataformes com change.org, on es recollint més de 
5.000 signatures en més de dues setmanes.

Un tancament que ha portat a l’atur a més de 25 persones.
D’altra banda, el Govern de la Generalitat ha anunciat que realitzarà un amb-curs 

públic per a la licitació de tots dos espais de restauració durant els propers mesos.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-

ta la següent: 

Proposta de resolució
El parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Establir com a base de la licitació de tots dos espais, la recontractació dels 

treballadors i treballadores que van ser acomiadats després del tancament dels res-
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taurants el passat 30 de novembre, per part de la nova empresa que adquireixi l’ad-
judicació del contracte públic.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
Yolanda López Fernández, diputada; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,  

GP CatECP

3.10.30. Debats generals

Debat sobre la protecció de la infància
255-00005/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS PRESENTADES PELS GRUPS 

PARLAMENTARIS

Reg. 25021; 25042; 25056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 

25021)

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, Eva Granados 
Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat sobre la protecció de la in-
fància (tram. 255-00005/12), que substitueix les propostes de resolució 12 del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, 12 del Grup Parlamentari Republicà, 6 del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Proposta de resolució transaccional. Millora de la salut integral dels 
infants 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1.Treballar per tal que la prevenció i la detecció precoç sigui l’eix central del De-

partament de Salut a l’hora de fer front a les necessitats assistencials dels infants.
2. Millorar la detecció precoç, les intervencions primerenques i l’atenció integral 

dels infants amb trastorn d’espectre autista, dels infants amb d’altres trastorns del 
comportament i de l’aprenentatge, i l’atenció a les seves famílies.

3. Assegurar que tant el Pla de Salut de Catalunya com les Estratègies de salut 
mental i addiccions prioritzin l’atenció a la població infantil i juvenil.

4. Desenvolupar un model organitzatiu d’atenció pal·liativa en edat pediàtrica que 
proporcioni una atenció integral, interdisciplinària i transversal als infants i joves 
que tenen malalties limitants per a la vida.

5. Impulsar entre els departaments de Salut, Educació i Treball, Afers Socials 
i Famílies un pla de formació i acompanyament psicològic i emocional, per tal de 
prevenir, detectar i intervenir en casos de suïcidi adolescent, i les seves famílies.

6. Fer un estudi de les necessitats assistencials de l’infant amb pluridiscapacitat 
greu per millorar la seva atenció i la de les seves famílies.

7. Crear un Programa interdepartamental, amb Educació, Salut, i Treball, Afers 
Socials i Famílies per evitar que les condicions sòcio-econòmiques dels progenitors 
no impliqui una infància amb mala salut. Abordant les necessitats sòcio-educatives 
i una atenció preferent en Salut.
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8. Establir un abordatge específic, dins del Programa esmentat, en l’àmbit de la 
Salut Mental Infantil, ja que és el que presenta més gradient socioeconòmic, que 
permeti disminuir la taxa de consum de psicofàrmacs i d’hospitalització en menors 
de 15 anys.

9. Garantir que tòt infant de 0 a 14 anys tingui un pediatre (metge especialista en 
pediatria) i un professional d’infermeria assignats dins de l’EAP que li correspon.

10. Assegurar que en els EAP es garanteixi una ràtio de 1.200 infants (fins a 14 
anys) per pediatre i 1.500 habitants (població general) per professional d’infermeria, 
ajustats segons l’estructura d’edats.

11. Estudiar la creació d’una línia d’ajuts per a les famílies que han de romandre 
estades superiors a un mes fóra del domicili familiar per raons mèdiques dels seus 
fills o filles menors d’edat.

12. Recuperar el protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat 
en l’alimentació d’infants i adolescents.

13. Establir un programa específic per combatre l’obesitat infantil, que establei-
xi l’aplicació de perfils nutricionals propis, d’acord amb les formules que finalment 
estableixi la Comissió Europea

14. Promoure en l’àmbit educatiu programes de promoció de la Salut mitjançant 
l’activitat física i l’alimentació saludable.

15. Establir que les guies alimentàries d’ús en els centres educatius sigui les que 
s’elaborin des dels Departaments d’Educació i Salut en col·laboració amb les Socie-
tats Pediàtriques i Nutricionals. I que en cap cas siguin les promogudes per empre-
ses alimentàries.

16. Incorporar l’addició al joc i a les noves tecnologies en el Pla de drogues de la 
Generalitat de Catalunya, atenent que el 24% dels joves entre 1 5 i 22 anys té pro-
blemes d’addicció.

17. Limitar l’elaboració de loteries públiques que tinguin un alt potencial addictiu 
per la seva immediatesa.

18. Garantir el compliment de la prohibició de la venda de loteries públiques en 
espais freqüentats habitualment per menors.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP 

ERC; Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 

25042)

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, Eva Gra-
nados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat sobre la protecció 
de la infància (tram. 255-00005/12), que substitueix les propostes de resolució 8 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i del Grup Parlamentari Republicà, 
5 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Proposta de resolució transaccional. Garantir el dret a l’educació en 
igualtat d’oportunitats
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir l’aplicació del Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en 

el marc d’un sistema educatiu inclusiu, habilitant els recursos humans i materials 
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suficients perquè l’alumnat, i particularment l’alumnat amb Necessitats Educatives 
Especials (NEE), rebi una educació de qualitat, i compti amb un nombre d’hores 
d’atenció, dotades del personal docent, tècnic (TEI) i de suport (vetlladors/es, etc.), 
adequades per atendre adequadament cada necessitat educativa.

2. Donar compliment als acords de la Moció 19/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu, per reduir la bretxa educativa 
i social existent en l’àmbit educatiu no lectiu, i assegurar el dret a la participació 
a les activitats extraescolars i els serveis escolars dels centres públics i concertats 
a l’alumnat, tal com preveu la LEC, i la no-exclusió per raons econòmiques, ter-
ritorials, socials, culturals o de capacitat, habilitant els recursos necessaris en el 
 proper exercici pressupostari, per incrementar els ajuts i beques atorgades per fo-
mentar l’accés de l’alumnat a les activitats educatives fora de l’horari lectiu en igual-
tat d’oportunitats.

3. Garantir que el conjunt de serveis educatius, incloent els que no formen part 
de l’horari lectiu (servei de menjador, serveis d’acollida, activitats de lleure, co-
lònies, sortides, etc.), siguin veritablement inclusius i estiguin dotats de personal 
educador qualificat necessari per garantir l’accés i donar una atenció adequada a 
l’alumnat amb NEE, sense discriminacions de cap tipus, amb l’establiment de ràtios 
específiques.

4. Recuperar el servei de menjador escolar a tots els instituts abans de l’inici del 
proper curs 2019-2020, i plantejar, en el marc del debat sobre la reforma horària, un 
avenç de l’horari del menjador a la secundària, d’acord amb criteris de salut dels joves.

5. Mantenir els treballs iniciats per regular l’espai de menjador escolar com a 
servei troncal dins el sistema educatiu, de caràcter universal no obligatori, integrat 
al projecte educatiu, articulant un debat obert amb tota la comunitat educativa.

6. Recuperar la coresponsabilitat del Govern de la Generalitat en el sosteniment 
del servei públic de les escoles bressol municipals i garantir un finançament de les 
escoles bressol que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per 
plaça i any, i comprometre’s a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros 
per plaça i any, acordats amb els ajuntaments.

7. Acordar amb els ajuntaments un calendari de restitució de les partides desti-
nades al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als 
ajuntaments des de 2012, que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les 
diputacions provincials, i actuar amb lleialtat institucional i transparència.

8. Incrementar els recursos destinats a la FP per ampliar-ne la oferta pública, tot 
garantint la gratuïtat, així com per augmentar la dotació de professionals per tal de 
reduir les ràtios i millorar l’atenció educativa, combatre l’abandonament prematur i 
millorar les taxes de graduació, així com reforçar la formació de professorat.

9. Elaborar un pla de xoc d’acollida i suport a les aules de l’alumnat nouvingut en 
el cicle infantil i primària en el que inclogui l’aprenentatge del català i el doti amb 
recursos econòmics suficients.

10. Incorporar, durant el curs 2019-2020, dins dels equips docents dels centres 
de primària i secundària públics i concertats de Catalunya, un educador social que 
realitzi les tasques d’acompanyament als infants i adolescents, vetlli pel compliment 
dels protocols d’abús sexual o assetjament escolar i esdevingui un/a referent clar per 
als serveis socials comunitaris dins de l’escola.

11. Dotar un fons econòmic adreçat a les escoles i instituts de Catalunya sufra-
gats amb fons públics perquè puguin garantir la igualtat d’oportunitats educatives 
del alumnat en sortides educatives dins i fóra de l’horari escolar.

12. Restablir la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text, material 
didàctic, i informàtic per l’alumnat, i garantir el programa de reutilització de lli-
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bres de text a les escoles i instituts de Catalunya que s’hi vulguin acollir mitjançant  
la dotació d’un fons econòmic suficient.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP 

ERC; Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM, 

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CUP-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR– 

CRIDA CONSTITUENT (REG. 25056)

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, Susanna Segovia 
Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Carles 
 Riera Albert, portaveu del Subgrup Parlamentari de la CUP-Candidatura d’Unitat 
Popular– Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 155 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al  
Debat sobre la protecció de la infància (tram. 255-00005/12), que substitueix les 
propostes de resolució 14 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 14 del Grup 
Parlamentari Republicà, 5 del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 4 del 
Subgrup Parlamentari de la CUP-Candidatura d’Unitat Popular– Crida Constituent

Proposta de resolució transaccional. Sobre infants i joves migrants no 
acompanyats i/o sense referents familiars
El Parlment de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar al Parlament, durant el mes de gener de 2019, l’Estratègia Catala-

na d’Acollida i Inclusió (ECAI), així com les mesures que està treballant el Go-
vern envers l’acollida i acompanyament als infants i joves migrants no acompanyats, 
d’acord amb la Resolució 90/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació po-
lítica general del Govern aprovada el passat 9 d’octubre.

2. Donar compliment a la resta de mesures aprovades en la Resolució 90/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general per tal de garantir els 
drets de la infància i l’adolescència per a tots aquells menors d’edat que arriben a 
Catalunya en processos migratoris i, d’aquells que tenint la majoria d’edat es troben 
sense arrelament ni acompanyament familiar.

3. Treballar, conjuntament amb els ens locals, partits polítics, mitjans de comu-
nicació i la resta d’agents institucionals i socials per a: 

a. Promoure una visió positiva i no estigmatitzadora del col·lectiu de joves mi-
grats sols.

b. No utilitzar la infància i adolescència en cap cas, i especialment en el cas dels 
joves migrats sols, com a arma electoralista.

c. Despolititzar del debat legítim al voltant de l’acollida i la integració i la gestió 
del fenomen per part de les diverses institucions.

4. El Parlament de Catalunya insta el Departament de Treball Afers Socials i 
Famílies a modificar el protocol d’atenció de joves migrats no acompanyats existent 
en l’actualitat, tenint en compte la doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem i 
el Protocol marc estatal sobre determinades actuacions en relació amb infants mi-
grants no acompanyats (BOE núm. 251 de 16 d’octubre de 2014).

5. El Parlament de Catalunya insta el Departament de Treball Afers Socials i Fa-
mílies a modificar el circuit d’atenció per a aquells infants o adolescents migrats no 
acompanyats que disposen de passaport o document equivalent d’identitat del qual 
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es desprèn la seva minoria d’edat, a fi que, no puguin ser considerats estrangers in-
documentats per ser sotmesos immediatament a les proves de determinació d’edat 
sense abans ser posats a disposició de la DGAIA.

6. Instar al Govern Espanyol a: 
a. Informar amb claredat, transparència i amb previsió dels fluxos d’arribada i 

dels moviments migratoris interns dins de les seves fronteres per tal de poder plani-
ficar amb antelació els dispositius d’acollida.

b. Establir els mecanismes de coordinació necessaris entre els diferents territoris 
i administracions de l’Estat per poder preveure l’arribada d’infants, per coresponsa-
bilitzar les diferents comunitats autònomes en l’acollida dels joves migrants nouvin-
guts, i planificar i coordinar la resposta protectora.

c. Fer una correcte gestió a costes amb una atenció immediata integral, identifi-
cant correctament als joves i prestant-los una atenció mèdica bàsica que millori el 
seu estat de salut i que minimitzi els riscos relacionats amb la salut pública i comu-
nitària.

d. Garantir els drets d’asil i de ciutadania per no condemnar aquests joves a 
l’exclusió social quan es fan majors d’edat. És urgent la priorització de la condició 
d’infants abans que la de persones immigrades, amb la finalitat d’evitar al màxim 
 possible la creació de joves en situació d’irregularitats administrativa fins i tot pas-
sant pel sistema de protecció, que els condemna a situacions de marginalitat i vul-
nerabilitat social. Per això, és necessari: 

i. Agilitzar els tràmits per poder aconseguir la documentació necessària per part 
de la Subdelegació del Govern: 

– El permís de residència un cop els adolescents són tutelats per les administra-
cions competents.

– El permís de treball de forma automàtica un cop els adolescents estant tutelats 
i assoleixen els 16 anys per tal de no fer discriminacions respecte la població juvenil 
catalana i facilitar la seva incorporació al mercat de treball.

e. Destinar més recursos a la Generalitat de Catalunya, com a un d’aquells ter-
ritoris que acull un volum més gran de joves migrats sols, especialment quan no hi 
estan de forma transitòria en el seu projecte migratori sinó que consideren lloc de 
destí final.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu   

GP ERC; Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP; Carles Riera i Albert, 
portaveu SP CUP-CC

RECTIFICACIONS PRESENTADES

Reg. 24950; 25032; 25034; 25047 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.12.2018

Reg. 24950

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, comuniquen a la Mesa del Parlament que 
han advertit l’errada següent en la proposta de resolució 2 subsegüent al debat gene-
ral sobre la protecció de la infància (tram. 255-00005/12) presentades el 18 de de-
sembre de 2018 i amb número de registre 24857.

On hi diu: 
«2. Aprovar, en el termini de tres mesos, el projecte de decret de desplegament 

del procediment i les mesures de protecció dels infants i els adolescents en situa-
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ció de risc, desemparament o guarda protectora, que emana de la Llei 14/2010, del 
27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.»

Hi ha de dir: 
«2. Iniciar la tramitació, en el termini de tres mesos, del projecte de decret de 

desplegament del procediment i les mesures de protecció dels infants i els adoles-
cents en situació de risc, desemparament o guarda protectora, que emana de la Llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.»

On hi diu: 
«9. Reobrir el centre de Til·lers i reorganitzar el centre de Montilivi per tal de 

descongestionar els diferents centres de justícia juvenil.»

Hi ha de dir: 
«9». Estudiar la reobertura del centre de Til·lers i reorganitzar el centre de Mon-

tilivi per tal de descongestionar els diferents centres de justícia juvenil.»

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

Reg. 25032

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, comuniquen a la Mesa del Parlament que 
han advertit l’errada següent en la proposta de resolució 7 subsegüent al debat ge-
neral (tram. 255-00005/12) presentada el 18 de desembre de 2018 i amb número de 
registre 24857.

On hi diu: 
«5. Impulsar l’elaboració d’una llei sobre les violències contra la infància en la 

línia que prepara el govern de l’Estat.»

Hi ha de dir: 
«5. Impulsar l’elaboració d’una llei sobre les violències contra la infància.»

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

Reg. 25034

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en 
les propostes de resolució subsegüents al debat general (tram. 255-00005/12) pre-
sentades el 18 de desembre de 2018 i amb número de registre 24859.

On hi diu: 
«Proposta de resolució 1. Enfortiment de les polítiques d’infància
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
[...]
4. Fer possible l’enfortiment de les polítiques d’infància amb l’augment al pres-

supost de la Generalitat per l’any 2019 la inversió social en infància i en famílies 
per a situar-la, com a mínim, al nivell de la inversió mitjana de la Unió Europea.»

Hi ha de dir: 
«Proposta de resolució 1. Enfortiment de les polítiques d’infància
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
[...]

Fascicle quart
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4. Fer possible l’enfortiment de les polítiques d’infància amb l’augment al pres-
supost de la Generalitat per l’any 2019 la inversió social en infància i en famílies 
per a situar-la, progressivament, al nivell de la inversió mitjana de la Unió Europea.»

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Reg. 25047

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

ca a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en les propostes de re-
solució subsegüents al debat sobre la protecció de la infància (tram. 255-00005/12) 
presentada el 19.12.2018 i amb número de registre 24.865.

A la proposta de resolució 2. Per un pla de xoc per a la millora de la salut infantil 

On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Presentar a la Comissió de Salut, en el termini màxim de tres mesos, un Pla de 

Millora i de Reforç de les polítiques d’assistència sanitària infantil, que faci especial 
atenció a la revisió de les ràtios de pediatria i infermeria pediàtrica.

2) Desenvolupar campanyes d’educació i de conscienciació, així com campanyes 
de fluorització, per tal de potenciar la prevenció odontològica infantil a les escoles i 
els centres amb activitats dirigides a infants.

3) Garantir i dotar pressupostàriament l’assistència odontològica especialitzada 
en el cas de pacients amb diversitat funcional i famílies en situació de pobresa.

4) Augmentar els recursos destinats a la recerca de l’ictus infantil i oferir un ser-
vei multidisciplinari i integral per als nens afectats per aquesta malaltia.

5) Concretar a la Comissió de Salut, en els propers tres mesos, quin és el Pla 
d’Assistència Sanitària Urgent Pediàtrica per a tot Catalunya.»

Hi ha de dir: 
»El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Presentar a la Comissió de Salut, en el termini màxim de tres mesos, un Pla de 

Millora i de Reforç de les polítiques d’assistència sanitària infantil, que faci especial 
atenció a la revisió de les ràtios de pediatria i infermeria pediàtrica.

2) Desenvolupar campanyes d’educació i de conscienciació, així com campanyes 
de fluorització, per tal de potenciar la prevenció odontològica infantil a les escoles i 
els centres amb activitats dirigides a infants.

3) Estudiar la dotació pressupostària per a garantir l’assistència odontològica 
especialitzada en el cas de pacients amb diversitat funcional i famílies en situació 
de pobresa.

4) Augmentar els recursos destinats a la recerca de l’ictus infantil i oferir un ser-
vei multidisciplinari i integral per als nens afectats per aquesta malaltia.

5) Concretar a la Comissió de Salut, en els propers tres mesos, quin és el Pla 
d’Assistència Sanitària Urgent Pediàtrica per a tot Catalunya.»

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs



BOPC 231
27 de desembre de 2018

3.10.30. Debats generals 123 

Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 
2017
255-00006/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS PRESENTADES PELS GRUPS 

PARLAMENTARIS

Reg. 25036; 25057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, SUBGRUP 

PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 25036)

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

Avançar, Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 155 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al 
Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017 (tram. 
255-00006/12), que substitueix les propostes de resolució 1 del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, 7 del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya.

Proposta de resolució transaccional. Condemna als actes vandàlics, 
agressions, amenaces o intimidacions
El Parlament de Catalunya condemna els actes vandàlics contra seus de partits 

polítics, els insults, amenaces, agressions o l’assetjament contra grups i individus 
que estan sovintejant a Catalunya. Així mateix, rebutja els actes vandàlics o vio-
lents que s’han produït en concentracions i manifestacions celebrades en els darrers 
mesos a Catalunya. El Parlament també manifesta la necessitat d’eradicar del debat 
públic el discurs de l’odi, la deshumanització de l’adversari, i qualsevol forma d’in-
timidació o violència adreçada a qui pensa diferent d’un mateix o d’una mateixa.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units; Xavier García Albiol, repre-

sentant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 

25057)

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, Susanna Segovia 
Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord 
amb el que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents propostes de resolució transaccionals, subsegüents al Debat sobre el cop a la 
democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017 (tram. 255-00006/12) que substi-
tueix la proposta de resolució 1 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i del 
Grup Parlamentari Republicà, i la proposta de resolució 3 del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem.

Proposta de resolució transaccional
Els dies sis i set de setembre de 2017 tingué lloc una sessió plenària al Parla-

ment. En aquella sessió es van viure moments de constants interrupcions, peticions 
de la paraula i reconsideracions, a més de lamentables episodis de desqualificacions 
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i desconsideracions personals, també des de la perspectiva de gènere, fonamental-
ment adreçades a la presidenta del Parlament, la Molt Honorable Carme Forcadell.

En la seva actuació, la presidenta Carme Forcadell, tot i la pressió, tot i les des-
qualificacions, i tot i les amenaces, va exercir degudament i amb tota la dignitat el 
seu càrrec de conformitat amb les obligacions que li imposava no només el Regla-
ment del Parlament de Catalunya, sinó amb els principis que inspiren el parlamen-
tarisme a escala universal. D’aquí l’onada de solidaritat amb ella, a la qual s’hi han 
sumat, en molt poc temps fins a cinc-cents parlamentaris de tot el món. El seu em-
presonament, com l’empresonament i l’exili d’altres diputades i diputats, membres 
del Govern i líders socials, és una situació inadmissible en un sistema democràtic.

El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta una ruptura de la legitimitat democràtica i la lleialtat institucional 

a partir de la sentència del TC 31/2010 sobre l’Estatut de Catalunya votat en refe-
rèndum i la intervenció de les institucions catalanes via 155.

2. Reitera que el poble de Catalunya és un subjecte polític sobirà i, com a tal, té 
dret a l’autodeterminació.

3. Reitera el contingut de la Resolució 415/XI del Parlament de Catalunya, de de-
fensa de la llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa dels diputats i de compromís de 
preservar aquests drets per mitjà de tots els òrgans rectors del Parlament.

4. Denuncia els atacs a la inviolabilitat i la immunitat parlamentàries, com a ins-
truments democràtics per a la defensa de la llibertat d’expressió, la separació entre 
els poders legislatiu i judicial, i la lliure formació de la voluntat del Parlament i la 
seva independència.

5. Reconeix que l’actuació de la presidenta Carme Forcadell com a màxima re-
presentant del Parlament de Catalunya, així com la dels vicepresidents Lluís Co-
rominas i Lluís Guinó, la secretària Anna Simó, el secretari Joan Josep Nuet i la 
secretària Ramona Barrufet, membres de la Mesa del Parlament de la XI legislatura 
que actualment estan processats per exercir les seves funcions, i que en cap cas pot 
comportar responsabilitat penal.

6. Reivindica el lliure exercici dels drets civils i polítics de tots i cadascun dels 
ciutadans de Catalunya i rebutja totes les mesures adoptades adreçades a impedir-lo, 
coaccionar-lo i interpretar de manera restrictiva aquests drets.

7. Denuncia novament la repressió que viu el país i exigeix l’alliberament imme-
diat de la presidenta Carme Forcadell, de la resta de les preses i presos polítics, el 
lliure retorn de les exiliades i exiliats, així com el sobreseïment lliure de les causes 
contra 24 diputades i diputats d’aquest Parlament de la XI i XII legislatura i contra 
artistes, personal docent, activistes, càrrecs electes locals i professionals i membres 
de la societat civil per la seva participació en el referèndum de l’1 d’octubre i en les 
mobilitzacions ciutadanes al seu voltant.

8. Expressa la solidaritat i el suport del Parlament de Catalunya a la denuncia ex-
pressada a través de la vaga de fam dels presos polítics i diputats Jordi Turull, Josep 
Rull, Jordi Sànchez i l’exdiputat Joaquim Forn.

9. Fa seva la Declaració de la Junta de Portaveus de 27 de novembre de 2018 per 
l’alliberament del diputat Selahattin Demirtaş i dels presos polítics catalans i pel 
lliure retorn dels exiliats.

10. Rebutja les reiterades amenaces d’accions penals contra els membres de la 
Mesa del Parlament per condicionar-ne les seves decisions, així com l’amenaça 
constant de la supressió de l’autogovern i dissolució del Parlament amb l’aplicació 
inconstitucional i antidemocràtica de l’article 155 de la Constitució espanyola.
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11. Exigeix respecte pels resultats de les eleccions al Parlament del dia 21 de de-
sembre de 2017 i denuncia l’intent d’alterar les majories parlamentàries sorgides de 
les urnes mitjançant resolucions judicials.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP 

ERC; Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

RECTIFICACIONS PRESENTADES

Reg. 24969; 25016; 25043; 25050; 25055; 25059 / Coneixement: Mesa del Parlament, 

20.12.2018

Reg. 24969

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, comu-

nica a la Mesa del Parlamento que ha advertido el error siguiente en las propuestas 
de resolución subsiguientes al debate sobre el golpe a la democracia iniciado el 6 y 
7 de septiembre de 2017 (tram. 255-00006/12), presentada y con número de regis-
tro 24.963.

En la propuesta de resolución 2: Respecte de la pluralitat i la democràcia: con-
demna de les actituds totalitàries i violentes, així com de les incitacions a l’odi i les 
declaracions de persona non grata per motius ideològics

Donde dice: 
«Proposta de resolució 2. Respecte de la pluralitat i la democràcia: condemna 

de les actituds totalitàries i violentes, així com de les incitacions a l’odi i les decla-
racions de persona non grata per motius ideològics

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Condemnar amb tota la contundència el franquisme, el feixisme, el nazisme i 

qualsevol altre moviment totalitari d’extrema dreta, així com de l’extrema esquerra, 
que utilitzin la coacció, la intimidació o qualsevol altre tipus de violència amb l’ob-
jectiu d’imposar les seves idees, i que en cap cas aquesta violència es pot justificar 
com a instrument legítim de reivindicació de cap idea.

2) Condemnar totes aquelles actituds, declaracions públiques i escrits, difosos a 
través de qualsevol mitjà, que tinguin un contingut que faci apologia del terroris-
me, el supremacisme, el racisme i la xenofòbia, faltant el respecte a la pluralitat i a 
la diversitat del conjunt de la ciutadania i generant una fractura social per la via de 
l’insult, la humiliació, la cosificació o la deshumanització d’una part de la societat.

3) Condemnar amb tota la fermesa la pràctica de declarar persona non grata a 
aquell que pensa diferent i rebutjar el fet que determinats càrrecs públics promoguin 
aquestes iniciatives des de les institucions de les quals formen part, trencant la con-
vivència del conjunt de la ciutadania.»

Ha de decir: 
«Proposta de resolució 2. Respecte de la pluralitat i la democràcia: condemna de 

les actituds totalitàries i violentes.
El Parlament de Catalunya condemna amb tota la contundència el franquisme, 

el feixisme, el nazisme i qualsevol altre moviment totalitari d’extrema dreta, així 
com de l’extrema esquerra, que utilitzin la coacció, la intimidació o qualsevol altre 
tipus de violència amb l’objectiu d’imposar les seves idees, i que en cap cas aquesta 
violència es pot justificar com a instrument legítim de reivindicació de cap idea.»
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En la propuesta de resolución 5: Per uns espais públics neutrals que no exclo-
guin la majoria dels catalans de les seves institucions i garanteixin la convivència 
a Catalunya

Donde dice: 
«El Parlament de Catalunya: 
1) Constata que la presència en edificis públics de símbols que s’identifiquen 

amb una opció partidista o ideològica no és compatible amb el principi de neutra-
litat ideològica que salvaguarda el pluralisme en una societat democràtica i insta el 
Govern de la Generalitat a aplicar l’article 103 de la Constitució respectant la neu-
tralitat institucional dels edificis públics.

2) Insta el Govern de la Generalitat a eliminar qualsevol símbol partidista dels 
seus edificis, ja que els espais públics són fòrums oberts per a l’expressió dels ciuta-
dans que sempre han de respectar la Constitució i les lleis, per la qual cosa no té 
cabuda la seva ocupació excloent i el seu ús de forma que pertorbi la convivència 
pacífica.

3) Aposta decididament per la recuperació de la normalitat institucional en pro 
de la convivència entre tots els catalans i insta les administracions públiques a eli-
minar qualsevol símbol partidista.

4) Insta el Govern de la Generalitat a garantir la neutralitat i la imparcialitat 
ideològica i política en els centres educatius, a retirar d’aquestes instal·lacions qual-
sevol simbologia política partidista i a rebutjar l’ús de les instal·lacions educatives 
per a la realització d’actes polítics, tal com indica el Defensor del Poble en els seus 
informes.

5) Insta el Govern de la Generalitat a garantir la llibertat ideològica a les univer-
sitats, vetllant perquè tots els membres de la comunitat universitària (docents i alum-
nes, en especial) puguin exercir la seva activitat sense cap restricció de fet i sense 
haver de patir pressions, agressions ni amenaces de cap mena.»

Ha de decir: 
«El Parlament de Catalunya: 
1) Constata que la presència en edificis públics de símbols que s’identifiquen 

amb una opció partidista o ideològica no és compatible amb el principi de neutra-
litat ideològica que salvaguarda el pluralisme en una societat democràtica i insta el 
Govern de la Generalitat a aplicar l’article 103 de la Constitució respectant la neu-
tralitat institucional dels edificis públics.

2) Insta el Govern de la Generalitat a eliminar qualsevol símbol partidista dels 
seus edificis, ja que els espais públics són fòrums oberts per a l’expressió dels ciuta-
dans que sempre han de respectar la Constitució i les lleis, per la qual cosa no té 
cabuda la seva ocupació excloent i el seu ús de forma que pertorbi la convivència 
pacífica.

3) Aposta decididament per la recuperació de la normalitat institucional en pro 
de la convivència entre tots els catalans i insta les administracions públiques a eli-
minar qualsevol símbol partidista.

4) Insta el Govern de la Generalitat a garantir la neutralitat i la imparcialitat 
ideològica i política en els centres educatius, a retirar d’aquestes instal·lacions qual-
sevol simbologia política partidista i a rebutjar l’ús de les instal·lacions educatives 
per a la realització d’actes polítics, tal com indica el Defensor del Poble en els seus 
informes.

5) Insta el Govern de la Generalitat a garantir la llibertat ideològica a les univer-
sitats, vetllant perquè tots els membres de la comunitat universitària (docents i alum-
nes, en especial) puguin exercir la seva activitat sense cap restricció de fet i sense 
haver de patir pressions, agressions ni amenaces de cap mena.

6) Condemna totes aquelles actituds, declaracions públiques i escrits, difosos a 
través de qualsevol mitjà, que tinguin un contingut que faci apologia del terrorisme, 
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el supremacisme, el racisme i la xenofòbia, faltant el respecte a la pluralitat i a la 
diversitat del conjunt de la ciutadania i generant una fractura social per la via de 
l’insult, la humiliació, la cosificació o la deshumanització d’una part de la societat.

7) Condemna amb tota la fermesa la pràctica de declarar persona non grata a 
aquell que pensa diferent i rebutjar el fet que determinats càrrecs públics promoguin 
aquestes iniciatives des de les institucions de les quals formen part, trencant la con-
vivència del conjunt de la ciutadania.»

Palacio del Parlamento, 19 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Reg. 25016

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, comuniquen a la 
Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en les propostes de resolució 
transaccionals subsegüents al debat general (tram. 255-00006/12) presentades el 19 
de desembre del 2018 i amb número de registre 24962.

On hi diu: 
«3. Ratifica la Resolució 415/XI del Parlament de Catalunya, de defensa de la 

llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa dels diputats i de compromís de preservar 
aquests drets per mitjà de tots els òrgans rectors del Parlament.»

Hi ha de dir: 
«3. Reitera el contingut de la Resolució 415/XI del Parlament de Catalunya, de 

defensa de la llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa dels diputats i de compromís 
de preservar aquests drets per mitjà de tots els òrgans rectors del Parlament.»

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Reg. 25043

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, comuniquen a la Mesa del Parla-
ment que han advertit l’errada següent en la (tram. 255-00006/12) presentada el 19 
de desembre de 2018 i amb número de registre 24951.

On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya constata que durant els dies 6 i 7 de setembre de 

2017 es van vulnerar els drets dels diputats i diputades i que va ser un greu error 
aprovar la llei de Transitorietat Jurídica.»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya constata que durant els dies 6 i 7 de setembre de 

2017, la majoria independentista va emprendre una estratègia equivocada i que va 
ser un greu error aprovar la llei de Transitorietat Jurídica.»

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,  

GP CatECP
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Reg. 25050

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Crida Constituent, comunica a la Mesa del Parlament que ha 
advertit l’errada següent en les propostes de resolució subsegüents al debat gene-
ral sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017 (tram. 255-
00006/12) presentades el 19/12/2018 i amb número de registre 24960.

On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya constata que el darrer any s’han incrementat les 

accions de grups d’extrema dreta provocant agressions físiques i materials contra 
el moviment sobiranista essent aquestes agressions emprades en un nacionalisme 
d’estat que les aixopluga i justifica. Mostrem tot el suport amb els moviments so-
cials, organitzacions polítiques, el moviment antifeixista i les institucions víctimes 
d’aquestes agressions, perquè combatre el feixisme és defensar la democràcia, com 
es va fer l’1 i el 3 d’octubre i el 8 de novembre.»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya constata que el darrer any s’han incrementat les ac-

cions de grups d’extrema dreta provocant agressions físiques i materials contra el 
moviment sobiranista essent aquestes agressions emprades en un nacionalisme d’es-
tat que les aixopluga i justifica. Mostrem tot el suport amb els moviments socials, or-
ganitzacions polítiques, el moviment antifeixista i les institucions víctimes d’aques-
tes agressions, perquè combatre el feixisme és defensar la democràcia.»

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Carles Riera Albert, representant del SP CUP-CC

Reg. 25055

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

Avançar, Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada 
següent en la proposta de resolució transaccional subsegüent al debat general (tram. 
255-00006/12) presentada el 20.12.2018 i amb número de registre 25036.

On hi diu: 
«Condemna als actes vandàlics, agressions, amenaces o intimidacions
El Parlament de Catalunya condemna els actes vandàlics contra seus de partits 

polítics, els insults, amenaces, agressions o l’assetjament contra grups i individus 
que estan sovintejant a Catalunya. Així mateix, rebutja els actes vandàlics o vio-
lents que s’han produït en concentracions i manifestacions celebrades en els darrers 
mesos a Catalunya. El Parlament també manifesta la necessitat d’eradicar del debat 
públic el discurs de l’odi, la deshumanització de l’adversari, i qualsevol forma d’in-
timidació o violència adreçada a qui pensa diferent d’un mateix o d’una mateixa.»

Hi ha de dir: 
«Condemna als actes vandàlics, agressions, amenaces o intimidacions
El Parlament de Catalunya condemna els actes vandàlics contra seus de partits 

polítics, els insults, amenaces, agressions o l’assetjament contra grups i individus 
que estan sovintejant a Catalunya. Així mateix, rebutja els actes vandàlics o vio-
lents que s’han produït en concentracions i manifestacions celebrades en els darrers 
mesos a Catalunya. El Parlament també manifesta la necessitat d’eradicar del debat 
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públic el discurs de l’odi, la despersonalització de l’adversari, i qualsevol forma d’in-
timidació o violència adreçada a qui pensa diferent d’un mateix o d’una mateixa.»

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units; Xavier García Albiol, repre-

sentant SP PPC

Reg. 25059

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, comuniquen a la 
Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolució 
subsegüent al debat general (tram. 255-00006/12) presentada el 19 de desembre del 
2018 i amb número de registre 24962.

On hi diu: 
«Proposta de resolució 2
El Parlament de Catalunya: 
1. Reitera el seu compromís amb la democràcia parlamentària com un espai de 

debat lliure on les diverses opcions polítiques –que representen a la ciutadania de 
Catalunya– han de poder participar, discrepar i exposar les seves idees, vots, opini-
ons i iniciatives sense coaccions ni censura prèvia.

2. Es reafirma en la seva defensa dels drets de les diputades i els diputats que 
són inviolables per llurs vots i expressions, així com manifesta que durant les seves 
sessions s’hi ha de poder parlar i decidir de tot.»

Hi ha de dir: 
«Proposta de resolució 2
El Parlament de Catalunya: 
1. Reitera el seu compromís amb la democràcia parlamentària com un espai de 

debat lliure on les diverses opcions polítiques –que representen a la ciutadania de 
Catalunya– han de poder participar, discrepar i exposar les seves idees, vots, opini-
ons i iniciatives sense coaccions ni censura prèvia.

2. Es reafirma en la seva defensa dels drets de les diputades i els diputats que 
gaudeixen d’immunitat parlamentaria i són inviolables per llurs vots i expressions, 
així com manifesta que durant les seves sessions s’hi ha de poder parlar i decidir 
de tot.»

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu  

GP ERC
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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 contractació i les subvencions 
atorgades per la Institució de les Lletres Catalanes del 2011 al 2018
253-00002/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24189 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 20.12.2018

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

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Héc-

tor Amelló Montiu, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableix l’article 190.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes.

Exposició de motius
La gestió dels recursos econòmics de la Institució de les Lletres Catalanes ha 

estat objecte d’informacions en les últimes setmanes, especialment per la gestió en 
l’atorgament de contractes i subvencions.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura de Comptes que elabori 

un informe de fiscalització relatiu a la contractació i subvencions atorgades per la 
Institució de les Lletres Catalanes, corresponent als exercicis 2011 a 2018, ambdós 
inclosos.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, Héctor Amelló 

Montiu, diputats, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2018 al 21.01.2019).
Finiment del termini: 22.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.12.2018.
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Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu als comptes, la gestió de la 
informació, l’estructura del personal i la naturalesa i comptabilització 
de la despesa de personal del Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya del 2015 al 2018
253-00003/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24190 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 20.12.2018

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

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Susa-

na Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 Sindica-
tura de Comptes.

Exposició de motius
La gestió del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT) ha es-

tat opaca des de la seva fundació l’any 2012. L’administració dels seus comptes i els 
procediments en quant a les contractacions i la despesa relacionada amb el personal 
han estat objecte de diverses notícies als mitjans de comunicació, i la falta de trans-
parència en la facilitació d’informació d’aquest ens als Grups Parlamentaris fa molt 
difícil el treball de fiscalització que és part de la seva missió.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura de Comptes que elabori 

un informe de fiscalització relatiu als comptes, gestió de la informació en quant a la 
seva adequació a la Llei de Transparència, l’estructura del personal i la naturalesa i 
comptabilització de la despesa de personal, per part del Consell de Diplomàcia Pú-
blica de Catalunya (DIPLOCAT), corresponent als exercicis 2015 a 2018, ambdós 
inclosos.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, Susana Beltrán 

García, diputades, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2018 al 21.01.2019).
Finiment del termini: 22.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.12.2018.
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Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu a l’estructura del personal, 
la naturalesa i comptabilització de la despesa de personal, el 
compliment de la legislació aplicable a les retribucions i l’adequació 
a la normativa de la gestió del personal del Síndic de Greuges del 
2015 al 2018
253-00004/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24191 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 20.12.2018

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

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Ma-

nuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, 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
La gestió del personal per part del Síndic de Greuges no ha estat objecte d’infor-

me de fiscalització per part de la Sindicatura de Comptes. El gran numero i elevat 
percentatge de personal eventual absorbeix aproximadament un terç del pressupost 
total del Síndic.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura de Comptes que elabori 

un informe de fiscalització relatiu a l’estructura de personal, la naturalesa i comp-
tabilització de la despesa de personal, el compliment de la legislació aplicable a les 
seves retribucions i l’adequació a la normativa de la gestió del personal del Síndic de 
Greuges, corresponent als exercicis 2015 a 2018, ambdós inclosos.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, Manuel Rodrí-

guez de l’Hotellerie de Fallois, diputats, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2018 al 21.01.2019).
Finiment del termini: 22.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.12.2018.
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.12.2018 al 21.01.2019).
Finiment del termini: 22.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.12.2018.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
la monarquia
252-00016/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 28.12.2018 al 
16.01.2019).
Finiment del termini: 17.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.12.2018.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les 
infraestructures
302-00044/12

RETIRADA DE L’ESMENA PRESENTADA

Retirada: Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 24867).
Coneixement: Mesa del Parlament, 20.12.2018.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la 
renúncia de Josep Vilar Grèbol a la condició de membre del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data del 17 de desembre de 2018, Josep Vilar Grèbol va re-

nunciar a la condició de membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, càrrec per al qual va ésser elegit pel Parlament en la sessió 
plenària tinguda el 28 de març de 2012, d’acord amb l’article 7 de la Llei 11/2007, 
de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública 
la renúncia de Gemma Sendra i Planas a la condició de membre del 
Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data del 17 de desembre de 2018, Gemma Sendra i Planas 

va renunciar a la condició de membre del Plenari del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts, càrrec per al qual va ésser elegida pel Parlament en la sessió ple-
nària tinguda el 13 de juny de 2012, d’acord amb l’article 6 de la Llei 6/2008, del 
13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, i l’article 65 de la Llei 
11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’ac-
tivitat administrativa.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 24282 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
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Jordi Orobitg i Solé ha estat designat membre i portaveu del Grup Parlamentari Re-
publicà a la Comissió de Justícia.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 24272 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Jordi Orobitg i Solé
Baixa: Marc Sanglas i Alcantarilla

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge a 
Periodistes i Polítics pel Govern
407-00004/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL SP PPC

Reg. 24860 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, 
comunica que el diputat Santi Rodríguez i Serra ha estat designat membre de la Co-
missió d’Investigació sobre l’Espionatge a Periodistes i Polítics pel Govern.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CATECP

Reg. 24874 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.12.2018

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 67 del Reglament del Parla-
ment, comunica que la diputada Yolanda López Fernández i el diputat Joan Josep 
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Nuet i Pujals (portaveu) han estat designats membres de la Comissió d’Investigació 
sobre l’Espionatge a Periodistes i Polítics pel Govern.

Palau del Parlament, 18 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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22518 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 18/XII, per la 
qual s’aprova el Compte general de la Generalitat corresponent al 2014 (tram. 290-
00011/12), us informo del següent:

En document annex es facilita l’informe de la Intervenció General de compli-
ment de la Resolució 18/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2014.

Barcelona, 21 de novembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

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

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/XII, sobre el model sanitari
390-00001/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 24876 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2018

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 a la Moció 1/XII, sobre el model sanitari (tram. 
390-00001/12), us informo del següent: 

Pel que fa a l’apartat a), relatiu al desplegament del dispositiu d’estiu del sistema 
sanitari de Catalunya, cal assenyalar que un estiu més, el Servei Català de la Salut 
(CatSalut) va augmentar el dispositiu de professionals per reforçar l’atenció primària 
i hospitalària de la xarxa sanitària pública de Catalunya.

En concret, i per a poder atendre l’increment de la demanda que es produeix en 
zones costaneres del país durant el juliol, l’agost i el setembre, aquest any el reforç 
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es va traduir en disposar de fins a 481 professionals equivalents addicionals, la ma-
joria (410) per als equips d’atenció primària. Aquesta xifra global representa prop 
de 180 professionals més que l’estiu del 2015, quan la dotació amb prou feines su-
perava els 300.

El 83% dels reforços a l’atenció primària es van concentrar a la costa catalana 
per fer front a l’augment de població i millorar la qualitat assistencial

Concretament, en l’àmbit de l’atenció primària, les regions sanitàries de Terres  
de l’Ebre, Tarragona i Girona són les que van rebre la major part d’aquest increment de  
personal, un 74% dels reforços, consistent en 123 metges, 103 infermeres i 77 auxi-
liars administratius.

Amb relació a l’atenció hospitalària, en l’adequació dels centres hospitalaris a 
l’activitat de l’estiu, es va establir una disponibilitat mitjana del 90,1% dels llits, una 
xifra superior a l’any passat, quan el dispositiu preveia mantenir oberts el 88,1% dels 
llits. Enguany, a més, el nombre de professionals addicionals durant l’estiu es va ele-
var fins als 71, un 43,5% més que l’estiu passat.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també va reforçar el dispositiu 
aquest estiu amb 24 unitats addicionals de Suport Vital Bàsic i Avançat. Aquestes 
mesures donaven cobertura a les zones de costa, en què durant l’estiu augmenta sig-
nificativament la població, bàsicament a Tarragona, Terres de l’Ebre, Garraf i Gi-
rona.

Quant a l’apartat b), referent a que l’Institut Català de Salut (ICS) i les entitats 
públiques adscrites a CatSalut, que emprenguin la revisió dels criteris de les di-
reccions per objectius, s’ha d’informar que el II Conveni col·lectiu de treball dels 
hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centre sociosanitaris i centres de salut 
 mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, signat el passat 21 de novembre, 
i l’Acord entre l’ICS i el sindicat Metges de Catalunya signat el dia 29 de novembre, 
en el procés de mediació en relació amb la convocatòria de vaga per als dies 26 a 
30 de novembre, recullen els acords a què han arribat les parts respectives pel que 
fa a l’aplicació de les direccions per objectius, vinculades a la pràctica professional.

Amb relació a l’apartat c), de la millora de la transparència i la publicació men-
sual de la informació de les llistes d’espera del sistema sanitari públic, en el lloc 
web del CatSalut, disponible a l’enllaç http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/
acces-sistema-salut/llistes-espera/intervencions-quirurgiques/consulta/, es publica 
mensualment el temps mitjà d’espera que té cada centre i cada patologia per poder 
atendre les persones que han de ser intervingudes quirúrgicament, s’han de fer una 
prova diagnòstica o s’han de visitar en una consulta d’atenció especialitzada. Així 
mateix, també es mostra el volum de pacients que estan en espera i l’activitat realit-
zada durant el mes.

En la línia de treballar per a una major transparència i qualitat de la informa-
ció, ja s’ha estès a tots els centres hospitalaris públics de Catalunya l’auditoria per 
conèixer la qualitat del registre i com es gestionen les llistes als centres sanitaris. El 
procés d’auditoria ja s’ha completat i properament es disposarà dels resultats defi-
nitius de l’auditoria.

Referent a l’apartat d), sobre una nova disposició reglamentària d’accessibilitat al 
sistema de salut que derogui l’Ordre SLT/102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’es-
tableixen els terminis de referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries 
que són a càrrec del Servei Català de la Salut, cal manifestar que en l’actualitat el 
Departament de Salut està treballant en l’elaboració d’un nou decret llei relatiu a 
l’accessibilitat al sistema de salut de Catalunya.

Respecte l’apartat e), sobre la garantia dels temps de referència a tot el territori 
mentre no sigui modificada l’Ordre SLT/102/2015, del 21 d’abril, els terminis mà-
xims de referència per a l’accés als procediments quirúrgics sense garantia, les pro-
ves diagnòstiques i les consultes d’atenció especialitzada s’apliquen en funció de la 
priorització establerta segons la situació clínica i social, com són la gravetat de la 

http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/intervencions-quirurgiques/consulta/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/intervencions-quirurgiques/consulta/
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malaltia i les seves repercussions en la vida dels pacients, els riscos associats a la 
demora i l’efectivitat clínica.

Per avançar en el compliment dels terminis, s’estan abordant un seguit d’actua-
cions de millora agrupades en quatre eixos: 

– L’eficiència, en àmbits com ara la coordinació entre l’atenció primària i l’aten-
ció especialitzada, així com entre les especialitats; la gestió d’agendes i els pacients 
no presentats; les millores d’eficiència del bloc quirúrgic; i les derivacions a d’altres 
centres.

– La gestió de la variabilitat, en camps com la indicació clínica i la gestió per 
processos.

– La priorització de pacients, en àrees com el diagnòstic de situació, l’harmonit-
zació de criteris, la revisió i la gestió de les cues, i el seguiment i monitoratge.

– El registre i les eines d’anàlisi, com ara el Pla de millora de la qualitat de les 
dades del registre, el quadre de comandament, l’anàlisi ad hoc de temes prioritaris i 
la informació addicional i qualitativa des del territori.

Barcelona, 18 de desembre de 2018
La consellera de Salut
Per delegació (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre.
DOGC 7717, de 2.10.2018)
Laura Pelay i Bargalló, secretària general

Control del compliment de la Moció 4/XII, sobre les polítiques 
d’habitatge
390-00004/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 24357 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2018

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 a la Moció 4/XII, sobre les polítiques d’habi-
tatge (tram. 390-00004/12), us informo del següent:

Actualment està en tramitació el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH) 
com a full de ruta de la política d’habitatge i que definirà les línies estratègiques de 
les polítiques que en aquesta matèria s’hauran d’impulsar per a donar resposta po-
sitiva a les necessitats de futur que en aquest àmbit s’estimin, en base a dades ob-
jectives, per als propers 15 anys. A dia d’avui el projecte del Pla territorial sectorial 
d’habitatge, en compliment de les normatives que afecten el procediment a seguir 
per l’elaboració de les disposicions normatives de caràcter general, es troba a punt 
de ser publicat al Portal de Transparència i al Portal Participa.

En aquest sentit, cal precisar que qualsevol acord nacional en l’àmbit de l’habi-
tatge i en concret, el Pla pel dret a l’habitatge 2018-2021, es farà efectiu una vegada 
aprovat el PTSH ja que l’esmentat Pla tindrà com a missió el desplegament de les 
mesures contingudes en el PTSH.

Pel que fa a la dotació pressupostària per a la creació d’un fons de solidaritat 
urbana derivada de l’aplicació del PTSH, també ha de fer-se efectiva una vegada 
aprovat el PTSH.

No obstant això, respecte al plantejament de les actuacions que s’han de por-
tar a terme per a incrementar el parc públic mentre no s’aprovin els pressupostos 
per a l’exercici posterior a l’entrada en vigor del PTSH, el Govern està complint 
amb aquest objectiu, atès que ha incrementat la dotació pressupostària en 40 mi-
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lions d’euros per a l’exercici del dret de tanteig i retracte sobre habitatges proce-
dents d’execucions hipotecàries en procés de transmissió, i ha posat en marxa una 
línia d’ajuts de l’Institut Català de Finances i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(AHC), de 110 milions d’euros, que desplega una línia de finançament que suposa 
adquisicions per als ajuntaments i entitats socials a cost zero, atès que el retorn dels 
préstecs es finança amb el lloguer dels residents i amb el diferencial a que aquests 
no arribin, aportat per l’AHC.

També s’ha posat en marxa una línia de crèdit dotada amb 140 milions d’euros 
adreçada a promotors públics i privats d’habitatges per desenvolupar promocions 
de lloguer social. Aquesta línia de crèdit ha de servir per finançar la construcció de 
1.000 habitatges nous en els 152 municipis amb major demanda acreditada.

A més a més, la Generalitat impulsa altres vies d’ampliació del parc destinat a 
lloguer social, com ara la cessió d’habitatges d’entitats financeres (4.330 comprome-
sos), l’execució d’expedients d’expropiació d’habitatges per a destinar-los a lloguer 
social en col·laboració amb els ajuntaments, o la implantació del programa 60/40 de 
recerca d’habitatges al mercat privat per a atendre, conjuntament amb els ajunta-
ments, casos d’emergència que no es poden resoldre amb el parc públic d’habitatge 
de la Generalitat o dels ajuntaments. D’altra banda, el Govern està treballant en una 
proposta de Decret llei que millori, entre altres, el marc normatiu que regula l’ha-
bitatge amb protecció oficial, amb l’objectiu d’incentivar-ne la promoció per part 
de l’administració pública i el sector privat i reforçar la funció social de l’habitatge 
protegit.

Pel que fa a les meses d’emergència socials, esdevenen prioritàries en l’articu-
lació dels procediments d’adjudicació d’habitatges impulsats per des de l’AHC. En 
aquest sentit, l’any 2017 ja es va fer un salt quantitatiu important en aquesta línia, 
i es van adjudicar 1.152 habitatges per a casos de meses, enfront dels 745 de l’any 
anterior.

Així mateix, els ajuts al pagament del lloguer que s’han multiplicat notable-
ment passant dels 50 milions d’euros de 2012, als 80 del 2015, els 106 del 2016, i 
els 127 del 2017 i es preveu que aquesta última xifra quedi incrementada amb el 
tancament del 2018.

Malgrat l’increment del parc públic encara hauria de ser superior, segons dades 
disponibles, s’està produint a un ritme significatiu. Així, des de l’entrada en vigor del 
Decret Llei 1/2015, a finals de 2015 i fins a 20 de novembre de 2018, la Generalitat, 
a través de l’AHC i en exercici del dret de tanteig i retracte ha adquirit 1.149 habi-
tatges amb una inversió de 51,4 milions d’euros, i ha aconseguit la cessió de més de 
4.000 pisos d’entitats financeres per a destinar-los a lloguer social, cosa que ha per-
mès que una gran part d’aquests habitatges hagi servit per a resoldre casos d’urgèn-
cia que passen per la Mesa de Valoració de Situacions d’Emergències Econòmiques 
i Socials de Catalunya.

Cal assenyalar també que en molts d’aquests casos gestionats per la Mesa, pos-
teriorment la persona adjudicatària pot ser receptora d’ajuts al pagament del lloguer, 
en el cas que compleixin els requisits sòcio-econòmics per a poder-los rebre.

Pel que fa a executar els mecanismes sancionadors i les multes coercitives 
previstos per als casos d’entitats financeres i grans tenidors que no compleixin 
la Llei 18/2007 i les parts vigents i no suspeses pel Tribunal Constitucional de la  
Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, estan en marxa mecanismes de col·laboració amb 
els ajuntaments per a l’impuls d’operacions d’expropiació d’acord amb la Llei 
4/2016, amb compromisos de cofinançament.

Així, la implantació de mecanismes sancionadors és una possibilitat que també 
afecta als ajuntaments.

Tot i que no es pot menysprear el valor «sancionador» dels habitatges buits que 
comporta l’aplicació de l’impost (18 M€ en l’any 2017 i 16,3M€ a 31 d’octubre de 
2018), l’aplicació de l’expropiació temporal emparada per la Llei 4/2016 és igual-
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ment efectiva com a mecanisme punitiu sobre els habitatges buits, i alhora és una 
opció també a l’abast dels ajuntaments.

D’aquesta manera, l’expropiació serveix per a obtenir habitatges buits, que és el 
que ara cal. Així mateix, la Llei 18/2007 preveu que la Generalitat és subsidiària 
dels ajuntaments en matèria sancionadora, la qual cosa implica que aquestes en te-
nen competència.

Pel que fa a l’impost sobre els habitatges buits, aquest continua vigent, i els re-
cursos que s’obtenen es destinen íntegrament al desplegament de polítiques d’habi-
tatge.

En relació a la modificació de la Llei de l’estat 29/1994, s’informa que aques-
ta és una previsió contemplada a les conclusions del Grup de Treball sobre un nou 
marc de l’arrendament urbà a Catalunya, elaborades entre finals de 2016 i principis 
de 2017, i que constituïen una base per a una nova Llei d’Arrendaments Urbans. Els 
plantejaments d’aquest Grup de Treball, format per tots els agents implicats en l’àm-
bit de l’habitatge, són els que ha assumit com a propis el Govern de la Generalitat i 
també així s’ha comunicat en les interaccions que sobre aquesta i altres matèries de 
l’àmbit de l’habitatge es mantenen amb el Govern Espanyol.

En el mateix sentit, el Govern de la Generalitat, en les comissions bilaterals i els 
contactes mantinguts amb el Ministerio de Fomento, defensa la necessitat de dotar 
Catalunya i els ajuntaments de més competències per a tenir major incidència en les 
polítiques de foment i estabilitat del mercat de lloguer. Així ho ha manifestat en di-
verses ocasions, incloent la possibilitat de que, si no s’arriba a un acord vàlid de mo-
dificació de l’actual LAU estatal, es permeti que Catalunya pugui impulsar la seva 
pròpia llei d’arrendaments urbans.

Finalment, el Govern de la Generalitat ha insistit, en nombroses ocasions, sobre 
la insuficiència dels recursos transferits a Catalunya en el marc del Plan Estatal de 
Vivienda, i reclama que com a mínim es recuperin les xifres de 2010, situades al 
voltant dels 100 milions d’euros. Si s’assolís aquest nivell, el compromís de d’apor-
tació del 30% establert com a cofinançament català es podria fer efectiu.

Barcelona, 7 de desembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

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 l’acció del Govern davant el deteriorament 
dels serveis públics i les condicions laborals dels treballadors
361-00003/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat pel Ple del Parlament, en la sessió 
22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.
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Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre l’acció del Govern davant la greu situació 
laboral i les reivindicacions dels servidors públics de l’Administració i 
el sector públic de la Generalitat
361-00004/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat pel Ple del Parlament, en la sessió 
22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per 
a informar sobre l’acció del Govern davant el deteriorament dels 
serveis públics i les condicions laborals dels treballadors
350-00004/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat pel Ple del Parlament en la sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a 
informar sobre l’acció del Govern davant la greu situació laboral i les 
reivindicacions dels servidors públics de l’Administració i el sector 
públic de la Generalitat
350-00005/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat pel Ple del Parlament en la sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la 
consellera de Salut sobre el procés per a constituir Barnaclínic en 
una fundació
354-00072/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units (reg. 
24216).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 20.12.2018.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la 
consellera de Salut sobre el procés per a fer fora del Siscat les 
entitats amb afany de lucre i sobre la possibilitat de compra de 
l’Hospital General de Catalunya
354-00073/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units (reg. 
24217).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 20.12.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la 
consellera de Salut sobre el desenvolupament, la dotació econòmica 
i la previsió per al 2019 del Pla nacional d’urgències i atenció 
continuada i de l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut 
comunitària
354-00074/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units (reg. 
24218).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 20.12.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la consellera de Justícia sobre els criteris per a concedir el Premi 
Justícia 2018
354-00075/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs (reg. 24396).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 20.12.2018.

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

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00265/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers Agrònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00266/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00267/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut 
del Cava amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00268/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut 
Català de la Vinya i el Vi amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
352-00269/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Vinícola Catalana amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
352-00270/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
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Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de 
Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
352-00271/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació dels Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00272/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
352-00273/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00274/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat amb 
relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00275/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Conca de Barberà amb relació 
al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00276/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Montsant amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00277/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Tarragona amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00278/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00279/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Penedès amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00280/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Alella amb relació al Projecte 
de llei vitivinícola de Catalunya
352-00281/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Costers del Segre amb relació 
al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00282/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Empordà amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00283/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00284/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen del Cava amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00285/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Sal·lustià Álvarez Vidal, 
president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen 
Qualificada Priorat, amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
352-00408/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23369).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Facultat 
d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de 
llei vitivinícola de Catalunya
352-00409/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 23694).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Hereu Marés, director de 
l’Institut Català del Suro, amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
352-00410/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 23694).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de 
Pagesos amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00411/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 23694).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00412/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 23694).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00413/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 23694).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut 
del Cava amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00414/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 23694).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Vinícola de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
352-00415/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 23694).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00416/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 23694).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Priorat amb relació al Projecte 
de llei vitivinícola de Catalunya
352-00417/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 23694).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00418/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 23694).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Xavier Menéndez i 
Pablo, membre del Consell de Participació del Memorial Democràtic i 
del Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones 
Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista en 
representació de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00419/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Font Cardona, membre 
de la Junta de Govern del Memorial Democràtic, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00420/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Rosa Maria Puigserra 
Santacana, membre del Consell de Participació del Memorial 
Democràtic en representació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00421/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Javier Tébar Hurtado, 
membre del Consell de Participació del Memorial Democràtic en 
representació de la Fundació Cipriano García - Comissions Obreres 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00422/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Roger Heredia Jornet, 
membre del Consell de Participació del Memorial Democràtic en 
representació de «Lo Riu» Associació per l’Estudi del Patrimoni 
Arqueològic i Històric de les Terres de l’Ebre, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00423/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president de 
la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, portaveu de la Comissió de 
la Dignitat i membre del Consell Assessor del Memorial Democràtic, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
352-00424/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Carles Vallejo Calderón, 
president de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del 
Franquisme, president del Consell de Participació del Memorial 
Democràtic i membre del Memorial Democràtic dels Treballadors de 
Seat, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
352-00425/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Toran, en representació 
de l’Amical de Mauthausen, estudiosa dels camps nazis i de les 
víctimes de nazisme d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00426/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Carlos Jiménez Villarejo, 
exmembre del grup d’experts encarregats de les fosses comunes 
i la identificació de les víctimes en el sumari contra els crims del 
franquisme seguit a l’Audiència Nacional, amb relació a la Proposició 
de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00427/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Perona, membre 
president de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria 
Històrica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00428/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Ramon Arnabat Mata, 
exrepresentant de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana al Consell de Participació del Memorial Democràtic, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00429/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
AltraItàlia amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica 
de Catalunya
352-00430/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Amical de Catalunya d’Antics Guerrillers Espanyols a França amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00431/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Amical 
de Ravensbrück amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00432/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana d’ExPresos Polítics del Franquisme amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00433/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
d’Aviadors de la República amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00434/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Homenatge, creadora del web Enrecuerdode, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00435/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
de Perjudicats per la Confiscació del Govern Franquista amb relació 
a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00436/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Fundació Andreu Nin amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00437/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació 
Francesc Ferrer i Guàrdia amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00438/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació 
Pere Ardiaca amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00439/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Memorial 
Democràtic dels Treballadors de Seat amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00440/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Triangle Blau amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00441/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci 
Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00442/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci 
del Museu Memorial de l’Exili amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00443/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny, president de 
l’Associació proMemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
352-00444/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Ricard Vinyes Ribas, 
comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
352-00445/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Guixé i Coromines, 
director de l’European Observatory on Memories de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00446/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24220).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00447/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Unió de 
Pagesos amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
352-00448/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00449/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Denominació d’Origen Catalunya amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00450/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Enòlegs amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00451/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Sommeliers amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00452/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut 
Català de la Vinya i el Vi amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
352-00453/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Denominació d’Origen Empordà amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00454/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Denominació d’Origen Terra Alta amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00455/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Denominació d’Origen Penedès amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00456/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Denominació d’Origen Alella amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00457/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Denominació d’Origen Costers del Segre amb relació al Projecte de 
llei vitivinícola de Catalunya
352-00458/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Denominació d’Origen Priorat amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00459/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Denominació d’Origen Pla de Bages amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00460/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Denominació d’Origen Tarragona amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00461/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Denominació d’Origen Conca de Barberà amb relació al Projecte de 
llei vitivinícola de Catalunya
352-00462/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Denominació d’Origen Montsant amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00463/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Vinícola de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
352-00464/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 24417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut 
Agrari Català Sant Isidre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
352-00465/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24443).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor 
d’estudis hispànics, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00466/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 24452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, 
catedràtic d’història moderna, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00467/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 24452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Manuel Azaña amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00468/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 24452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Fascicle cinquè
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Fundació Alternatives amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00469/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 24452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Rafael del Pino amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00470/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 24452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Ortega y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00471/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 24452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centro 
Toledo por la Paz amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00472/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 24452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial 
Institut Elcano amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00473/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 24452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, 
catedràtic de sociologia, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00474/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 24452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, 
catedràtic de ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya
352-00475/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 24452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de 
ciències polítiques i socials, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00476/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 24452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00477/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 24452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’Ian Gibson, historiador 
i hispanista, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00478/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 24452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador 
i hispanista, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00479/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 24452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Revolució Democràtica amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00480/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 24455).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Fundació l’Alternativa amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00481/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 24455).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Amical de Mauthausen i altres Camps i de totes les Víctimes del 
Nazisme d’Espanya amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00482/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 24455).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical 
de Ravensbrück amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00483/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 24455).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme amb relació 
a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00484/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 24455).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Amouroux, representant 
de l’Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00485/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 24455).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00486/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 24455).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Pere Fortuny i Velázquez, de 
l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
352-00487/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 24455).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en ponència de Neus Roig Pruñonosa, 
antropòloga i presidenta de l’Observatori de les Desaparicions 
Forçades de Menors, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00488/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Esteve, arqueòleg 
i representant de l’Institut d’Estudis Penedesencs al Consell de 
Participació del Memorial Democràtic, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00489/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Abad Gómez, membre 
fundador del col·lectiu artístic Grup de Treball, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00490/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Jorge Barbi, artista 
multidisciplinari, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00491/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Núria Carreras, presidenta 
d’Arxivers sense Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00492/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en ponència de Carles Vallejo, president del 
Consell de Participació del Memorial Democràtic, de l’Associació 
Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme i del Memorial 
Democràtic dels Treballadors de Seat, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00493/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de David Bondia, professor de dret 
internacional públic de la Universitat de Barcelona i president de 
l’Institut de Drets Humans de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00494/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Margalida Capellà i Roig, 
advocada experta en dret penal internacional, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00495/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Cruanyes, advocat, 
historiador i membre de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00496/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en ponència de Raúl Digón, professor de dret 
constitucional i ciència política de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00497/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Rafael Escudero Alday, expert 
en l’evolució legislativa i judicial de l’Estat espanyol i professor 
de filosofia del dret de la Universidad Carlos III, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00498/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Carles Mèlich, doctor 
en filosofia i lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00501/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, 
experta en memòria col·lectiva i identitat nacional, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00502/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Arnabat, professor 
d’història contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació 
a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00503/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en ponència de Gonzalo Berger, historiador 
expert en les Milícies Antifeixistes de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00504/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Guixé i Coromines, 
historiador i director fundador de l’Observatori Europeu de 
Memòries, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00506/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Xavier Hernández 
Cardona, historiador i catedràtic de didàctica de les ciències socials 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00507/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Marta Marín, especialista en 
estudis de la memòria de la Universitat Wilfrid Laurier, d’Ontario 
(Canadà), amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica 
de Catalunya
352-00509/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en ponència de Nicolas Marty, catedràtic 
d’història contemporània i vicerector de Qualitat de la Universitat de 
Perpinyà, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica 
de Catalunya
352-00510/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Míguez Macho, 
historiador especialista en violències durant el franquisme, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00511/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Conxita Mir, historiadora 
especialista en violència política i control social durant el 
franquisme, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00512/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Carme Molinero, historiadora 
experta en franquisme des de la perspectiva de gènere, amb relació 
a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00513/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Joaquim Nadal, catedràtic 
d’història contemporània de la Universitat de Girona i director de 
l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00514/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en ponència de Borja de Riquer, professor 
d’història contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
352-00515/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Queralt Solé, historiadora 
especialista en recuperació de fosses comunes de la Guerra Civil 
i el franquisme, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00516/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Vilanova, professor 
d’història contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
director de l’Arxiu Carles Pi i Sunyer i membre del Grup de Recerca 
sobre l’Època Franquista, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00517/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Francisco Estévez Valencia, 
historiador i director executiu del Museu de la Memòria i els Drets 
Humans de Xile, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00518/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en ponència de Martha Nubia Bello, exdirectora 
del Museu de la Memòria Històrica de Colòmbia, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00519/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de la directora general del 
Patrimoni Cultural amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00520/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’Andreu Caralt, periodista expert 
en espais i turisme de memòria, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00522/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Monique Eckmann, sociòloga 
especialitzada en educació contra el racisme i l’antisemitisme, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00523/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Marta Simó, sociòloga 
especialitzada en la memòria de l’Holocaust a Espanya, amb relació 
a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00524/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 24456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Magda Oranich i Solagran, 
advocada, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00525/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’Alfons Aragoneses Aguado, 
professor d’història del dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00526/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Margalida Capellà i Roig, 
professora de dret internacional públic de la Universitat de les Illes 
Balears, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica 
de Catalunya
352-00527/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Amical 
de Ravensbrück amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00528/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Amical de Mauthausen i altres Camps i de totes les Víctimes del 
Nazisme d’Espanya amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00529/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Queralt Solé i Barjau, 
professora d’història contemporània de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
352-00530/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Ana Alija Fernández, 
professora de dret internacional públic de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00531/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Claret i Miranda, 
professor d’història contemporània de la Universitat Oberta 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00532/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Calvet i Bellera, 
investigador del Servei d’Història, Patrimoni i Documentació de la 
Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00533/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, advocat, 
historiador i membre de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00534/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00535/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Ricart i Ulldemolins, 
professora del Departament d’Arts i Conservació-Restauració de la 
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00536/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Guixé i Coromines, 
historiador i director fundador de l’Observatori Europeu de 
Memòries, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00537/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Duch Plana, 
catedràtica d’història contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
352-00538/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.



BOPC 231
27 de desembre de 2018

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 176

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Memòria contra la Tortura amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00539/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Triangle Blau amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00540/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Antich i Valero, doctor en 
filosofia de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00541/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Baptista Culla, professor 
d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00542/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Palou Loverdos, president 
de la Fundació Carta de la Pau, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00543/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Miquel Àngel Vallès, advocat, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
352-00544/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Toran Belver, historiadora, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
352-00545/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Boadas, arxiver de 
l’Ajuntament de Girona, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00546/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Salomó Marquès, professor de 
pedagogia de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00547/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 24458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Salut 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’estat dels treballs 
i el contingut del reglament de desplegament de la Llei 9/2017, 
d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics 
per mitjà del Servei Català de la Salut
356-00285/12

SOL·LICITUD

Presentació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units (reg. 24219).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 20.12.2018.



BOPC 231
27 de desembre de 2018

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 178

Sol·licitud de compareixença de Javier Hernández García, president 
de l’Audiència Provincial de Tarragona, davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la situació de les seus judicials de 
Tarragona
356-00286/12

SOL·LICITUD

Presentació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units (reg. 24221).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre els 
beneficis fiscals i les possibilitats de futur amb relació a l’eliminació 
dels regressius
356-00289/12

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units, David Cid Colomer, del GP 
CatECP (reg. 24289).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 19.12.2018.

Proposta de compareixença de Núria Llorach, presidenta de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb 
relació al Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, 
sobre les despeses de personal de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals del 2016
362-00006/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 7, tinguda el 
20.12.2018, DSPC-C 143.

Proposta de compareixença de Núria Llorach, presidenta de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb 
relació al Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, 
sobre les despeses de personal de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals del 2016
362-00007/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 7, tinguda el 
20.12.2018, DSPC-C 143.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Júlia López López, doctora en dret i catedràtica 
de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat Pompeu 
Fabra, davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00229/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença de Carolina Gala Durán, doctora en dret i catedràtica 
habilitada de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del Treball 
Autònom
357-00230/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença de Josep Ginesta i Vicente, secretari general de 
Treball, Afers Socials i Famílies, davant la Comissió d’Estudi del 
Treball Autònom
357-00231/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença d’Enric Vinaixa i Bonet, director general de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball, davant la Comissió d’Estudi del 
Treball Autònom
357-00232/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.
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Compareixença de Luz Bataller i Cifuentes, directora general de 
la Inspecció del Treball, davant la Comissió d’Estudi del Treball 
Autònom
357-00233/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença de Mercè Antònia Garau i Blanes, directora general 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió 
d’Estudi del Treball Autònom
357-00234/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença d’Ariadna Rectoret Jordi, directora del Consorci per 
a la Formació Contínua de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi del 
Treball Autònom
357-00235/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença de M. Àngels Pujols Muntada, secretària general 
del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, davant la Comissió 
d’Estudi del Treball Autònom
357-00236/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença del director general de Protecció Social davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00237/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.
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Compareixença de la directora general de Joventut davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00238/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença de la directora general d’Igualtat davant la Comissió 
d’Estudi del Treball Autònom
357-00239/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença d’una representació de l’Institut Català de Finances 
davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00240/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença d’una representació de la Confederació de 
Treballadors Autònoms de Catalunya davant la Comissió d’Estudi del 
Treball Autònom
357-00241/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00242/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.
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Compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00243/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença d’una representació de Foment del Treball davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00244/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió 
d’Estudi del Treball Autònom
357-00245/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00246/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves 
Agricultors davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00247/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.
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Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00248/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença del responsable de la memòria d’autònoms elaborada 
pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00249/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya davant la Comissió d’Estudi del Treball 
Autònom
357-00250/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals 
Autònoms i Empresaris davant la Comissió d’Estudi del Treball 
Autònom
357-00251/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença d’una representació de l’Associació d’Autònoms 
Dones i Homes Emprenedors de Catalunya Segle XXI davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00252/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.
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Compareixença d’una representació de Joves Empresaris de 
Catalunya davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00253/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença d’Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, 
Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, davant 
la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00254/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

Compareixença d’una representació de Pere Condom, director del 
programa «Catalunya emprèn», davant la Comissió d’Estudi del 
Treball Autònom
357-00255/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Treball Autònom en la sessió 2, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 109.

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

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la 
Generalitat en data del 30 de setembre de 2018
334-00045/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 24774 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 20.12.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei de finances públiques 

de Catalunya, trameto els estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de 
la Generalitat de Catalunya a 30 de setembre de 2018, i l’informe sobre l’evolució 
dels resultats no financers i de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de 
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la mateixa Llei, en suport llapis de memòria, per al seu lliurament a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 12 de desembre de 201
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

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

Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en 
data del 30 de setembre de 2018
334-00046/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 24775 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 20.12.2018

Al president del Parlament 
Benvolgut President,
Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Par-

lament de Catalunya, us trameto adjunta, la informació a 30 de setembre de 2018, 
en suport llapis de memòria, a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 12 de desembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

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

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de setembre de 2018
334-00047/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 24774 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient amb 
NT 334-00045/12.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 
5813/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra les lletres c i d 
de l’apartat 15 de l’epígraf II, titulat «Institucions i administracions», 
de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la 
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència
385-00003/12

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

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

Parlamento de Cataluña y en cumplimiento del acuerdo de la Mesa de la Cámara 
de fecha 11 de diciembre de 2018, según se acredita mediante la certificación que 
se acompaña al presente escrito, comparece ante el Tribunal Constitucional y como 
mejor en derecho proceda, 

Dice
1. Que en fecha 5 de diciembre de 2018, al Parlamento de Cataluña le ha sido 

notificada la providencia dictada por el Tribunal Constitucional de fecha 28 de no-
viembre de 2018, por la que se admite a trámite la impugnación de disposiciones au-
tonómicas (título V LOTC) promovida por el Gobierno del Estado, en relación con 
las letras c y d del apartado 15 del epígrafe II, intitulado «Instituciones y adminis-
traciones», de la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 
2018, sobre la priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia.

2. Que mediante acuerdo de la Mesa de fecha 11 de diciembre de 2018, el Par-
lamento de Cataluña decidió personarse en las presentes actuaciones y formular las 
correspondientes alegaciones.

3. Que, por el presente escrito, y evacuando el trámite conferido por el apartado 
dos de la providencia a que se ha hecho referencia, pasa a formular las siguientes: 

Alegaciones

I. Inadmisibilidad de la impugnación. Especial referencia a la naturaleza 
de las resoluciones objeto de impugnación por el procedimiento del 
título V LOTC
La impugnación de la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña se fun-

damenta en el artículo 161.2 de la Constitución (CE), que atribuye al Gobierno del 
Estado la facultad de impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) las disposi-
ciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas, 
modalidad impugnatoria desarrollada en cuanto a su procedimiento por el título V 
de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional (LOTC) (arts. 76 y 77), que 
remite su sustanciación al procedimiento previsto para los conflictos positivos de 
competencia.

El contenido y los motivos que pueden justificar la utilización de este procedi-
miento impugnatorio han quedado perfilados en la jurisprudencia constitucional, 
que los ha diferenciado del resto de procedimientos constitucionales previstos en 
la Constitución y en la LOTC. Ello es relevante por cuanto, si bien el artículo 77 
LOTC hace una mención amplia al objeto y los motivos de la impugnación («sea 
cual fuere el motivo en que se base [la impugnación]»), en su tarea de delimitación 
en relación al recurso de inconstitucionalidad y al conflicto positivo de competencia, 
este Tribunal ha dispuesto, en relación al primero de ellos, que no puede utilizarse 
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para recurrir disposiciones normativas con fuerza de ley, pues este es el objeto espe-
cífico del recurso de inconstitucionalidad; y en relación al segundo, el alto Tribunal 
ha señalado que el proceso impugnatorio del título V LOTC sólo cabe, a pesar de la 
indefinición del artículo 77 LOTC, cuando se trate de vulneraciones constituciona-
les que lo sean por razones no competenciales.

En efecto, esta doctrina quedó establecida especialmente en la STC 64/1990, y 
posteriormente en el ATC 135/2004, resoluciones según las cuales los artículos 76 y 
77 LOTC regulan un procedimiento que, aunque coincida en su procedimiento con 
el conflicto positivo de competencia, encuentra su sustantividad en el supuesto en 
que se imputa un vicio de inconstitucionalidad a una disposición sin fuerza de ley o 
a una resolución de alguno de los órganos de las Comunidades Autónomas (CCAA) 
que, no consistiendo en la infracción del orden constitucional de competencias, no 
puede ser eficazmente denunciado por vía del recurso de inconstitucionalidad debi-
do a su rango inferior a ley. Asimismo, la citada doctrina constitucional ha señalado 
que tampoco sería coherente con el conflicto de competencias si su razón de ser no 
se fundamenta en una controversia que oponga al Estado y a las CCAA en relación 
con la titularidad de las competencias, según el reparto competencial realizado por 
la Constitución y los estatutos de autonomía.

Así las cosas, debemos significar ante todo que en el presente caso nos hallamos 
ante una impugnación cuyo objeto es una Resolución parlamentaria, que se impugna 
alegando una posible vulneración de los artículos 1, 2.4 y 4.1 del Estatuto de auto-
nomía de Cataluña (EAC). De entrada, ello podría quedar subsumido no solo en el 
ámbito material de los actos impugnables por la vía del título V de la LOTC, que 
incluye, como se ha dicho, las resoluciones adoptadas por los órganos autonómi-
cos, sino también en la esfera regulatoria del artículo 76 LOTC, que hace referencia 
a «cualquier» órgano. Por otra parte, los preceptos constitucionales que se alegan 
como infringidos no son de naturaleza competencial.

Ahora bien, y ello es relevante, para que pueda prosperar la vía impugnatoria del 
título V LOTC las resoluciones impugnadas deben tener, por razón de su naturaleza 
y contenido, la capacidad necesaria para producir una real y efectiva infracción del 
orden constitucional. La lógica impugnatoria exige, por consiguiente, que las dispo-
siciones o resoluciones tengan efectos normativos o efectos jurídicos derivados de 
su naturaleza, ya que sin ellos no puede existir, técnicamente hablando, una contra-
vención, infracción o vicio de inconstitucionalidad que dé contenido y sentido a la 
impugnación. Y, tratándose de una resolución, no deja de ser destacable la diferen-
cia existente, en cuanto a su capacidad de generar efectos jurídicos, entre las reso-
luciones de naturaleza administrativa y las que, como la impugnada, son de origen 
parlamentario.

En este sentido hay que recordar que «la eventual inconstitucionalidad de los ac-
tos parlamentarios sólo es relevante cuando concluyen con una resolución, disposi-
ción o acto que se integra en el ordenamiento» (ATC 135/2004, de 20 de abril) y que 
tenga, «si quiera indiciariamente, capacidad para producir efectos jurídicos» (STC 
259/2015). En este mismo sentido, los análisis doctrinales sobre el artículo 161.2 
CE y el título V LOTC se han referido a su aplicación en el ámbito de las resolucio-
nes administrativas, por lo que su utilización en el caso de resoluciones procedentes 
del ámbito parlamentario no deja de ser un supuesto extraordinario atendiendo a la 
praxis aplicativa de este procedimiento, poniéndose ello de relieve si se observa el 
escaso número de impugnaciones cuyo objeto ha sido una resolución parlamentaria.

Ello se debe, claro está, a la naturaleza de este tipo de resoluciones, exentas de 
efectos jurídicos, salvo como se ha dicho en el caso de excepciones muy concretas, 
especialmente si se trata de resoluciones que se adoptan en ejercicio de la función 
de impulso de la acción política y de gobierno y, como es el caso, el de resoluciones 
meramente declarativas.
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En suma, una resolución administrativa es capaz, por razón de su naturaleza 
y apoyada en el principio de autotutela, de producir efectos jurídicos mediante el 
ejercicio de una potestad administrativa, además de establecer una relación jurídica 
que genera derechos y obligaciones. Por el contrario, una resolución parlamentaria 
como la impugnada se mueve, como tendremos ocasión de examinar más adelante y 
con detalle, en la esfera de las relaciones políticas entre el Parlamento y el Gobierno 
o directamente con el pueblo de Cataluña, sin que de su contenido se desprendan 
consecuencias jurídicas reales y efectivas entre las instituciones afectadas, y mucho 
menos sobre los ciudadanos o sobre el ordenamiento jurídico establecido.

II. El contenido y la naturaleza de la Resolución parlamentaria como 
acto de impulso parlamentario exento de juridicidad 
El Pleno del Parlamento de Cataluña, en la sesión celebrada el 11 de octubre de 

2018, adoptó la Resolución 92/XII, sobre la priorización de la agenda social y la re-
cuperación de la convivencia. El segundo apartado, bajo la rúbrica «Instituciones y 
Administraciones», contiene un subapartado, señalado con el número 15, que con-
tiene los apartados c y d objeto de impugnación que contienen la siguiente declara-
ción: 

«El Parlamento de Cataluña, en defensa de las instituciones catalanas y las liber-
tades fundamentales: 

[…]
»c) Rechaza y condena el posicionamiento del Rey Felipe VI, su intervención en 

el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el 1 
de octubre de 2017.

»d) Reafirma el compromiso con los valores republicanos y apuesta por la aboli-
ción de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía.»

Esta Resolución fue aprobada por el Parlamento de Cataluña, órgano que, de 
acuerdo con el artículo 55 EAC, «representa al pueblo de Cataluña […] [y] ejerce la 
potestad legislativa, aprueba los presupuestos de la Generalitat y controla e impulsa 
la acción política y de gobierno. Es la sede donde se expresa preferentemente el plu-
ralismo y se hace público el debate político.» 

En concreto, fue adoptada en el marco de un debate específico de los que pre-
viene el Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC). Así, debemos recordar que 
el artículo 156 RPC regula la Iniciativa para celebrar este tipo de debates, distintos 
del debate que se sustancia al inicio del período de sesiones de septiembre, en una 
convocatoria específica, sobre la orientación política general del Gobierno (art. 154 
y 155 RPC): 

«1. Los debates generales sobre la acción política y de gobierno también pueden 
celebrarse a solicitud del presidente de la Generalidad o si lo decide la Mesa del 
Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, a iniciativa de dos grupos parla-
mentarios o de una quinta parte de los diputados.

»2. El presidente del Parlamento convoca necesariamente la sesión correspon-
diente si una cuarta parte de los diputados o un conjunto de grupos parlamentarios 
que representa, como mínimo, una quinta parte del total solicita un debate sobre la 
acción política y de gobierno. Esta solicitud puede formularse una vez en cada pe-
ríodo de sesiones.

[…]»
Como se ha dicho, el procedimiento para el debate y para la presentación y la 

votación de resoluciones es el establecido por los artículos 154 y 155. En concreto, 
el artículo 155 RPC determina que: 

«1. Finalizado el debate, la Mesa del Parlamento fija un plazo, que no puede ser 
superior a las veinticuatro horas, en el cual los grupos parlamentarios pueden pre-
sentar propuestas de resolución. La Mesa admite las que son congruentes con la ma-
teria que ha sido objeto del debate y que no significan moción de censura al Gobier-
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no, y comunica a los grupos parlamentarios las que han sido admitidas a trámite. 
Durante un nuevo plazo fijado por la Mesa, que no puede ser superior a veinticuatro 
horas, los grupos pueden estudiar las propuestas presentadas y presentar propuestas 
transaccionales que impliquen la retirada en todo o en parte de sus propuestas […] 

A este respecto, aunque es bien sabido, debemos tener presente que, bajo la de-
nominación «propuestas de resolución», se incardinan los actos parlamentarios no 
legislativos que, en la práctica parlamentaria, se conocen con distintas denomina-
ciones como mociones, resoluciones, proposiciones no de ley o recomendaciones.

Precisamente, en el Reglamento parlamentario catalán el artículo 167 dispone 
que: 

«1. Las propuestas de resolución del Parlamento para impulsar la acción política 
y de gobierno pueden dirigirse al Gobierno de la Generalidad o a los ciudadanos 
[…]»

Según el Tribunal Constitucional, la facultad de presentar este tipo de iniciativas 
a fin de suscitar el debate en el Parlamento sobre una cuestión determinada perte-
nece al núcleo de la función representativa parlamentaria e integra el ius in officium 
del parlamentario (art. 23.2 CE), por tratarse de un mecanismo de promoción del 
debate y toma de posición de la Cámara que puede traducirse en la posibilidad de 
adoptar mandatos, o incluso meras declaraciones, en ambos casos carentes de efec-
tos jurídicos vinculantes, dirigidos «a sujetos u órganos que no forman parte de la 
Cámara que los adopta [el Gobierno de la Generalidad o la ciudadanía], y, a través 
de aquella posibilidad o facultad de propuesta, participar en la función de dirección 
e impulso político y en el control de la acción de Gobierno» (STC 40/2003, de 27 de 
febrero, con cita, entre otras, de las STC 205/1990, de 13 de diciembre; 41/1995, de 
10 de enero; ATC 155/1993, de 24 de mayo).

Se trata de «meros actos de propuesta, a través de los que un grupo parlamenta-
rio insta a la Cámara para que haga suya una determinada iniciativa [...] con el desig-
nio final, propio, aunque no único, de todos los actos parlamentarios de dirección e 
impulso político y de control de la acción de Gobierno, de dar ocasión al Parlamen-
to de ejercer sus atribuciones propias» (STC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 7). 
Y la iniciativa parlamentaria, de ser asumida por la Cámara, «agota sus efectos en 
la adopción de las instrucciones, directrices o mandatos propuestos y en la respuesta 
o resultado en su caso obtenidos, sin perjuicio de la posibilidad de que éstos pue-
dan instrumentalizarse para llevar a cabo un juicio o valoración sobre una concreta 
actividad o decisión política utilizando otros instrumentos de dirección o impulso 
político o de control de la acción de Gobierno» (STC 40/2003).

En conclusión, la resolución impugnada constituye un acto parlamentario sin ca-
rácter normativo, cuya eficacia jurídica se reduce, por tratarse de una declaración 
dirigida a los ciudadanos, a un mero vehículo de expresión de una aspiración de la 
institución parlamentaria. Por ello mismo no forma parte siquiera del derecho y no 
tiene potencialidad alguna de provocar una infracción constitucional por carecer del 
elemento de juridicidad necesario.

III. Análisis del contenido material de los apartados de la Resolución 
impugnada: de los mismos no se siguen efectos jurídicos y se hallan 
emparados por la libertad de expresión
Pese a todo lo dicho hasta ahora, debe admitirse que la caracterización de los ac-

tos de impulso político realizada tradicionalmente por la doctrina constitucional ha 
venido a ser modulada en las recientes STC 42/2014 y 259/2015, donde se reconoce 
que, en determinados supuestos, los actos parlamentarios no legislativos tienen una 
eficacia que va más allá de la mera expresión de un juicio, deseo o aspiración, sien-
do susceptibles de producir efectos jurídicos. Con todo, como tendremos ocasión de 
analizar, es únicamente esa capacidad de producir tales efectos la que determina la 
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idoneidad de un acto parlamentario no legislativo para ser objeto de impugnación a 
través del procedimiento previsto en el artículo 161.2 CE.

En efecto, la citada doctrina constitucional, iniciada con la Sentencia del Tri-
bunal Constitucional sobre la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del 
pueblo de Cataluña (Resolución 5/X, de 23 de enero de 2013), reconoce la posibili-
dad de que las relaciones parlamentarias de impulso político puedan producir efec-
tos jurídicos, aunque estos no sean vinculantes. Esta doctrina, como ya hemos mani-
festado en otras ocasiones, debería ser revisada en beneficio del reconocimiento de 
la plena capacidad que debe reconocerse al Parlamento de Cataluña, y a cualquier 
instancia democrática representativa, de expresar el pluralismo político de la socie-
dad y la voluntad mayoritaria que representa. Además, se trata de una doctrina ad 
hoc, que no puede expandirse a todos los supuestos, y que, desde luego, no resulta 
coherente con el sistema de responsabilidad y de control que el derecho parlamenta-
rio establece respecto de las resoluciones y mociones parlamentarias, fundado en un 
control político según lo previsto en los reglamentos de las cámaras. De acuerdo con 
este sistema, el incumplimiento de estos actos nunca es demandable jurídicamente, 
razón por la cual su control sólo puede verificarse a través de los mecanismos pro-
pios de la relación de confianza política entre el Parlamento y el Gobierno.

A nuestro parecer, la reconsideración de la doctrina contenida en las citadas sen-
tencias resulta indispensable para preservar el equilibrio entre las instituciones, de 
manera que se garantice al Parlamento el poder ejercer las funciones que le atribu-
ye el marco constitucional y estatutario, sin que el Tribunal Constitucional pueda 
interferir en las mismas cuando ese ejercicio carezca del requisito necesario de ju-
ridicidad que lo legitime, ya que, de no ser así, se estaría admitiendo la existencia 
de un control sobre el ejercicio mismo de la libre función parlamentaria de impulso 
político, con el resultado inevitable y constitucionalmente censurable de extender la 
jurisdicción del Tribunal Constitucional a un ámbito que, de acuerdo con el prin-
cipio democrático y el derecho a promover y defender proyectos políticos en sede 
parlamentaria, debe quedarle vetado.

El Parlamento de Cataluña, una vez más, se ve en la obligación de insistir en este 
aspecto crucial y a apelar al necesario self-restraint de este Tribunal para evitar ex-
tralimitarse e invadir la esfera propia de la actuación de una cámara legislativa. Está 
en juego aquí una de las cuestiones capitales que se plantean en el Estado constitu-
cional contemporáneo, cual es la relación entre la justicia constitucional y la repre-
sentación popular, ya que a nadie escapa que una progresiva ampliación del control 
judicial sobre el poder político entraña el riesgo de suplantar el poder de los repre-
sentantes del pueblo por el gobierno de los jueces. Riesgo que pone en evidencia la 
distinta legitimación de ambos poderes y que debe evitar siempre el solapamiento 
del Tribunal Constitucional sobre el Parlamento cuando se trata de actos políticos, 
puesto que este último goza de una legitimidad democrática que no es equiparable 
a la del Tribunal Constitucional.

Todo lo manifestado debería conducir de por sí a la inadmisión de la impug-
nación por falta de objeto idóneo de un juicio de inconstitucionalidad, ya que los 
fundamentos del sistema constitucional y parlamentario obligan a distinguir el sig-
nificado y alcance de la Resolución 92/XII, en tanto que acto de impulso político, 
de las iniciativas parlamentarias o administrativas que, por su naturaleza, tengan 
capacidad para producir los efectos jurídicos necesarios para justificar, en su caso, 
la intervención del Tribunal Constitucional.

No obstante, los argumentos expuestos pueden quedar reforzados con un mero 
examen material de los apartados objeto de impugnación, donde es patente que de 
ellos no se sigue ningún tipo de efecto jurídico.

A. En efecto, el apartado II.15.c de la Resolución 92/XII, establece que «el Parla-
mento de Cataluña, en defensa de las instituciones catalanas y las libertades funda-
mentales, rechaza y condena el posicionamiento del Rey Felipe VI, su intervención 
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en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos po-
liciales el 1 de octubre de 2017».

Entiende el Abogado del Estado que de esta declaración se deriva una reproba-
ción a la actuación del Jefe del Estado, al tiempo que una imputación de responsabi-
lidad, en relación con los sucesos acaecidos en Cataluña a raíz de la celebración del 
referéndum del 1 de octubre de 2017. Añade que el cuestionamiento de la actuación 
del Rey no se encuentra entre las funciones propias de una Cámara autonómica, al 
encontrarse el Jefe del Estado al margen del sistema institucional de las comunida-
des autónomas, de donde deduce que la declaración precitada produce efectos jurí-
dicos.

Por el contrario, no debería haber a nuestro parecer ningún obstáculo –si no es 
que se trata de manejar razones de oportunidad o conveniencia política de signo ex-
trajurídico– para que una Cámara autonómica –y la variada praxis parlamentaria 
así lo pone de relieve– utilice las resoluciones, mociones o cualquier otro tipo de 
instrumentos de impulso político para formular declaraciones en que se incluyan 
valoraciones o juicios sobre la actuación de sujetos, instituciones o entidades, esta-
tales o extranjeras.

En relación con ello, procede recordar la doctrina recogida en la STC 78/2006, 
de 13 de marzo, con arreglo a la cual: 

«Desde una perspectiva general, es claro que la determinación de lo que presente 
interés para la Comunidad Autónoma [...] es una decisión que compete adoptar a sus 
órganos de autogobierno y, de forma destacada, a su Parlamento».

Además, es difícil sostener que el presente caso sea constitutivo de una manifes-
tación desvinculada totalmente de los intereses de la Comunidad Autónoma, pues 
la Jefatura del Estado –y por ende la institución de la Corona– no resulta ajena al 
ámbito de las funciones del Parlamento de Cataluña en tanto que el Rey, como Jefe 
del Estado, es el que

«[…] arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la 
más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, espe-
cialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le 
atribuyen expresamente la Constitución y las leyes» (art. 56. 1 CE).

Es por ello que, en ausencia de límites materiales expresos y de acuerdo con las 
previsiones del Reglamento del Parlamento de Cataluña, la Mesa cualificó la ini-
ciativa enjuiciada y la admitió a trámite de manera unánime y sin reparos de forma 
liminar.

Se acompaña como documento señalado de número 1 certificación del Acta de la 
sesión de la Mesa del Parlamento número 52, en fecha 10 de octubre de 2018.

Ciertamente, se trata de un juicio de valor que conecta con una intervención o 
alocución del Jefe del Estado en el marco de sus funciones de moderación y arbitra-
je, acorde con la forma constitucional de Estado (art. 56.1 CE) y de acuerdo (conven-
cionalmente) con las directrices políticas emanadas del Ejecutivo. Es esa interven-
ción, encaminada a preservar la unidad del Estado y a la defensa de la Constitución 
(«su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida 
por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017»), la que la Cámara juzgó incon-
veniente («rechaza y condena»).

Como ha declarado el Tribunal Constitucional, «el simple enunciado de una pro-
posición contraria a la Constitución no constituye objeto de enjuiciamiento por este 
Tribunal» (ATC 135/2004). El propio Consejo de Estado, en su dictamen 892/2018, 
de 25 de octubre, ha observado que no toda manifestación por parte de un Parla-
mento que incorpore una valoración negativa de la actuación de un determinado ór-
gano tiene mayor alcance que el de un juicio de valor: 

«Ésta es, sin duda, una figura que permite formular juicios de valor negativos de 
la gestión de determinados órganos, pero su existencia no excluye la posibilidad de 
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manifestar discrepancias con dicha gestión por vías distintas y ajenas a la función 
de control parlamentario entendida en sentido estricto.»

Por otra parte, una mera interpretación gramatical debe conducirnos a concluir 
que no nos hallamos ante una moción de reprobación, ni siquiera de control, por-
que por los motivos expuestos no puede serlo: se trata de una resolución, adoptada 
en el seno de un debate de impulso de la acción política y de gobierno, que, como 
ya hemos indicado, constituye un vehículo que sirve al objetivo de que la Cámara 
manifieste la opinión o valoración que le merece una actuación del Jefe del Estado, 
en concreto, su intervención institucional del pasado 3 de octubre de 2017, tras los 
sucesos acaecidos en Cataluña el día 1 de octubre anterior.

En este contexto, huelga decir que la Constitución no prohíbe ni establece límites 
al debate político, especialmente a aquel que se produce en sede parlamentaria, aun 
cuando –aunque no es este el caso– se dé una discordancia entre el proyecto o idea 
que se debate y el contenido de la Constitución. Como ha declarado reiteradamen-
te este Tribunal, la Constitución ampara el derecho de promover y defender cual-
quier proyecto político, incluso los que no coincidan o encajen con los postulados 
constitucionales vigentes, porque ese derecho tiene su fundamento en el principio 
democrático y es libre en su contenido y alcance si se formula pacíficamente, con 
respeto a los derechos fundamentales y por medios políticos. Tal y como ha reco-
nocido repetidamente el alto Tribunal, el ordenamiento constitucional no responde 
a un modelo de «democracia militante» que imponga a las instituciones públicas 
representativas un deber de adhesión positiva a dicho ordenamiento, de manera que 
la sola pretensión o posibilidad de afectarlo convierta en antijurídica la expresión de 
una voluntad política discrepante o incompatible.

En palabras del Consejo de Estado (dictamen 892/2018), 
«La idea que subyace a estas consideraciones es que el debate político no está 

sujeto, en nuestro ordenamiento, a límites materiales que impidan manifestar opi-
niones contrarias a la Constitución o al resto del ordenamiento. De este modo y 
en la medida en que tales opiniones sean realmente tales y carezcan, por tanto, de 
efectos jurídicos, no será posible proceder a su impugnación ante el Tribunal Cons-
titucional, por más que de ellas quede constancia formal y expresa en un documento 
institucional.»

Por su parte, hay que tener presente que el Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos (TEDH) ha desarrollado una prolija jurisprudencia en la que se fija una inter-
pretación amplia de la libertad de opinión política derivada del artículo 10 del Con-
venio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), dejando a los Estados un reducido 
intersticio para poder restringirlo (STEDH de 29 de marzo de 2016, Bédat c. Suiza). 
El Tribunal de Estrasburgo, además de señalar que la «libertad del debate político 
está en el mismo corazón de la sociedad democrática que impregna todo el Conve-
nio» (STEDH de 8 de julio de 1986, Lingens c. Austria, párrafo 42), ha venido sos-
teniendo una interpretación expansiva del pluralismo político (de comportamientos, 
de ideas e instituciones).

Llevadas las cosas al extremo, incluso el TEDH (v. gr. el caso Murat Vural c. 
Turquía, de 21 de octubre de 2014) ha considerado que no es un ejercicio ilegítimo 
de la libertad de expresión la conducta de cubrir de pintura efigies o estatuas de per-
sonajes representativos del Estado. Esa misma conclusión ha sido defendida en la 
STEDH del caso Christian Democratic People’s Party c. Moldavia, de 2 de febrero 
de 2010, en relación con la destrucción mediante el fuego de retratos de represen-
tantes políticos institucionales. Además, como se recordará, en sentencia de 15 de 
marzo de 2001, el Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado español a indemnizar 
a Arnaldo Otegi por violación al derecho a la libertad de expresión, después de ser 
condenado a un año de prisión por el Tribunal Supremo por injurias al Rey.

Así, ese pluralismo, del que el Estado ha de ser garante, ampara no solo las opi-
niones e ideas consideradas inofensivas, sino también «aquellas que ofenden, cho-
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can o molestan al Estado o una parte de la población», ya que «tales son las exi-
gencias del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no hay 
sociedad democrática (STEDH de 7 de diciembre de 1976, Handysyde c. Reino Uni-
do, párrafo 49). De donde el TEDH ha aceptado poquísimas excepciones a la regla 
general, basadas en la aplicación del artículo 17 del CEDH, referidas a la invocación 
o utilización de doctrinas totalitarias (KPD c. Alemania de 1957), a los discursos 
revisionistas del Holocausto (Honsik c. Austria de 1989, entre varias) o a casos de 
discriminación racial (Norwood c. Reino Unido de 2004).

Esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos entronca con 
la visión más extendida de que este tipo de actos de expresión o difusión de ideas 
o pensamientos mediante acciones de evidente plasticidad son comportamientos 
socialmente conocidos que han sido considerados como manifestación de la liber-
tad de expresión por otros Tribunales Constitucionales, señaladamente el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos [Sentencias dictadas en el caso United States v. 
O’Brien, 391 U.S. 367 (1968), en relación con la cartilla militar; en el caso Texas v. 
Johnson, 491 U.S. 397 (1989), y en el caso United States v. Eichman, 496 U.S. 310 
(1990), en relación con la bandera nacional].

En efecto, el TEDH asumió bien temprano y sin reservas la liberal jurispruden-
cia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (New York Times c. Sullivan de 
1964), en sentencias sobre la libertad de prensa (Handyside c. Reino Unido de 1979 
y Sunday Times c. Reino Unido de 1980) y en relación a injurias contra personas 
de público relieve (Lingens c. Austria de 1986, secundada por la sentencia Castells 
c. España de 1992), la primera relativa al canciller austriaco Bruno Kreisky y la se-
gunda al Gobierno español. Esta línea doctrinal pasa por diferenciar entre asuntos 
públicos y asuntos privados, personajes públicos y privados, hechos y opiniones, 
considerando que la libertad de expresión es más amplia cuando se trata de asun-
tos o personajes de proyección pública debido a que el debate o la condición de los 
mismos es hábil para la defensa de los valores democráticos que ha dicho siempre 
defender. Cuanto a la distinción entre hechos y opiniones, el TEDH ha entendido 
que esta se halla preordenada a la valoración de si los hechos divulgados están lo 
suficientemente probados, a diferencia de las opiniones, siempre libres, en caso de 
que el lenguaje que se utilice para expresarlas no sea insultante o innecesario para 
construir el discurso.

En efecto, la forma de expresar las opiniones ha sido objeto de un amplio debate 
doctrinal cuyo origen cabe situar una vez más en una relevante sentencia del Tribu-
nal Supremo norteamericano (Abrams c. Estados Unidos, 1919), que resolvió sobre 
una condena penal impuesta por difundir consignas contra la participación de aquel 
país en la Primera Guerra Mundial. En un transcendente y archiconocido voto parti-
cular, el juez O.W. Holmes sostuvo dos principios que han perdurado hasta nuestros 
días: primero, el concepto de «mercado de las ideas» como el ágora en que se con-
frontan las opiniones para poder ser valoradas, de forma que acaben prevalecien-
do las mejor aceptadas; y segundo, la legitimidad de cualquier expresión de ideas, 
cualquiera que sea su contenido y forma de expresión, salvo que conlleven un peli-
gro «claro y presente de producir un mal que el Congreso tiene derecho a prevenir».

Desde este punto de vista, el Tribunal Supremo norteamericano ha considerado 
legítimos por ejemplo discursos de tono amenazante contra la vida del presidente de 
los Estados Unidos, por no estar dirigidos a producir una inminente acción ilegal o 
no es probable que la provoquen (Brandenburg c. Ohio de 1969; Walts v. McPherson 
de 1987). Y por lo que a la forma de expresar las ideas se refiere, nada ha objetado 
sobre la quema de cruces en público por miembros del Ku Klux Klan, ni tampoco 
por la quema de la bandera de la Unión (Texas c. Johnson de 1989), y si bien el Con-
greso llegó a responder aprobando una ley para proteger la enseña (Flag Protection 
Act), la también sentencia del Tribunal Supremo United States c. Eichman de 1990 
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la anuló por considerar que la persecución de tales hechos debilitaba la libertad que 
la bandera representa.

Volviendo a nuestros lares, hay que significar que sobre el alcance del art. 20 
CE, el Tribunal Constitucional ha garantizado recientemente un interés constitucio-
nal como es «la formación y existencia de una opinión pública libre, […] condición 
previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al fundamento de 
un sistema democrático, [convertido] a su vez, en uno de los pilares de una socie-
dad libre y democrática» (STC 235/2007, FJ 4, reiterada por la STC 79/2014, FJ 6).

En conclusión, y como ha reconocido el Consejo de Estado en su dictamen 
892/2018, de 25 de octubre, la actividad parlamentaria colectiva, y por extensión 
la Resolución 92/XII, que se limita a expresar un juicio de valor carente de fuerza 
normativa o capacidad innovadora del ordenamiento, sin que de ella derive ninguna 
exigencia de responsabilidad o ninguna otra consecuencia jurídica, pues no contie-
ne instrucción, mandato o exhortación alguna, es un acto de naturaleza política que 
no posee fuerza de obligar y cuya eficacia se agota en su mera adopción, que no in-
nova el ordenamiento jurídico ni altera la situación existente en el momento en que 
fue aprobada.

Además, a este tipo de declaraciones parlamentarias les son de aplicación los 
mismos principios que a la libertad de expresión individualmente considerada. Ello 
es así porque, como ya se abundado, tanto el TEDH como el TC han venido mante-
niendo una interpretación particularmente amplia del pluralismo político (de com-
portamientos, de ideas e instituciones). Y este pluralismo, del que el Estado ha de 
ser garante, ampara no solo las opiniones e ideas consideradas inofensivas, sino 
también aquellas que ofenden, chocan o molestan al Estado o a una parte de la po-
blación.

B. En congruencia con todo lo expuesto hasta ahora, debemos significar que la 
letra d del apartado II.15 de la Resolución 92/XII, también impugnada, presenta una 
dicción respecto de la cual se hace todavía más patente la falta de juridicidad.

En efecto, en ella el Parlamento de Cataluña «reafirma el compromiso con los 
valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antide-
mocrática como la monarquía». Esto es, por una parte, el Parlamento expresa una 
voluntad referida a determinados valores (que en la tradición sociopolítica se asi-
milan al republicanismo) y que, según razonó la STC 259/2015, se encuentran con-
sagrados en la propia Constitución (libertad, igualdad y pluralismo político, etc.) 
Y, por otra, manifiesta un deseo de abolir la institución monárquica, en el sentido, 
debemos suponer, de que se trata de una institución ajena al principio democrático 
en tanto que ajena a la elección por sufragio e irresponsable en términos políticos 
(«caduca y antidemocrática»).

No puede ignorarse que distintos sectores políticos y de la opinión pública han 
llegado a plantear –con especial intensidad en los últimos tiempos– la necesidad 
de legitimar la institución en las urnas o incluso mediante un referéndum monar-
quía-república. Recientemente, ha habido iniciativas políticas como la convocatoria 
de referéndums informales en algunas universidades. El presidente del Gobierno ha 
llegado a proponer una reforma agravada de la Constitución para suprimir la invio-
labilidad de la institución y ello, con mucha probabilidad, se halla relacionado con 
la legitimación carismática y democrática de la institución.

Por otra parte, resulta inconcebible –e incluso hilarante– que pueda llegarse a 
plantear que una resolución de este estilo, independientemente de que pueda com-
partirse, esté proponiendo una modificación de la forma política de Estado definida 
constitucionalmente (art. 1.3 CE), pues ésta tiene sus cauces perfectamente estable-
cidos en el título X de la Constitución (arts. 166 a 169 CE).

Se trata, por tanto, de afirmaciones que conectan con la caracterización de las 
resoluciones parlamentarias ya expuesta, de naturaleza política y no jurídica, pues 
no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos de ningún tipo, y 
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que pretenden promover la deliberación y toma de posición de la Cámara sobre un 
determinado tema de indudable transcendencia política.

Solicita
Que, teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, junto al documen-

to que se acompaña, se sirva admitirlo y tener por personado al Parlamento de Ca-
taluña en el procedimiento de impugnación de disposiciones autonómicas (título V 
LOTC) n.º 5813-2018, en relación con las letras c y d del apartado 15 del epígrafe 
II, titulado «Instituciones y administraciones», de la Resolución 92/XII del Parla-
mento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, sobre priorización de la agenda social 
y la recuperación de la convivencia; y, seguidos que sean los trámites de rigor, tenga 
por formuladas las anteriores alegaciones, y en sus méritos, dicte sentencia por la 
que se declare la plena constitucionalidad de la misma.

Barcelona, 18 de diciembre de 2018
Joan Ridao i Martín, Letrado mayor

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

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2018

ACORD

Mesa del Parlament, sessió del 20.12.2018

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de desembre de 2018, ha acordat: 
Primer: Aprovar l’oferta d’ocupació pública parcial del Parlament de Catalunya 

per a l’any 2018, de les places vacants següents: 
Periodista: 3 places per al torn lliure
Segon: L’oferta d’ocupació pública parcial inclou les vacants dotades, la provisió 

de les quals es considera necessària, durant l’exercici pressupostari, per a l’adequat 
funcionament dels serveis a càrrec dels pressupostos del Parlament de Catalunya per 
a l’any 2018. L’articulació d’aquests processos selectius s’han d’aprovar i publicar en 
els respectius butlletins oficials en els exercicis 2018 a 2020.

Tercer: Les convocatòries no podran establir exclusions per limitacions psíqui-
ques, físiques o sensorials, si no es tracta de supòsits incompatibles amb el desenvo-
lupament de les tasques o funcions corresponents.

Quart: Les proves selectives per a les persones discapacitades que ho sol·liciten 
inclouran les actuacions necessàries perquè les puguin realitzar. Els interessats hau-
ran de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convo-
catòria.

Cinquè: En les convocatòries pot constar que el nombre de places quedarà am-
pliat en el cas que es produeixin vacants dels mateixos llocs de treball entre la data 
de la convocatòria i la de les proves.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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Declaració de la situació administrativa de serveis especials d’una 
funcionària de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, sessió del 20.12.2018

Secretaria General
El 20 de novembre de 2018, per acord de la Mesa del Parlament, Francesca 

Guardiola i Sala, funcionària de carrera tècnica de protocol del Parlament de Ca-
talunya, fou nomenada en funcions per a ocupar el lloc de treball de cap de l’Àrea 
d’Acció Exterior i Cooperació Interparlamentària, grup A1, nivell 15.

Per mitjà de l’Acord de Govern GOV/149/2018, de l’11 de desembre, Francesca 
Guardiola i Sala ha estat nomenada delegada del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya als països nòrdics.

El 13 de desembre de 2018, Francesca Guardiola i Sala ha sol·licitat ésser decla-
rada en la situació administrativa de serveis especials, de conformitat amb l’article 
69.1.b dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

D’acord amb l’apartat 2 de l’article esmentat, es computa als funcionaris de 
carrera en situació de serveis especials el temps que romanen en aquesta situació 
als efectes d’ascensos, triennis i drets passius, i tenen dret a la reserva de plaça, 
sens perjudici del dret a percebre els triennis que tinguin reconeguts com a fun-
cionaris i amb independència que en tots els casos rebin les retribucions del lloc o 
el càrrec efectiu que ocupen i no les que els corresponen com a funcionaris.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Declarar Francesca Guardiola i Sala en la situació administrativa de serveis es-

pecials, amb efectes del 20 de desembre de 2018.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 

recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que 
disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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4.90.15. Contractació i encàrrecs de gestió

Contractació del subministrament del vestuari del personal uniformat 
del Parlament de Catalunya
620-00005/12

ANUNCI

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalu-

nya, del 19 de desembre de 2019, per la qual s’acorda de convocar la licitació públi-
ca per a la contractació del subministrament del vestuari del personal uniformat del 
Parlament de Catalunya (expedient núm. PARLC-2019-00009)

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament de Recursos Humans).

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
Adquisició del vestuari del personal uniformat del Parlament de Catalunya 
CPV: 18100000

B. Durada: 
El contracte s’estableix per a un període de tres anys, amb la possibilitat de pror-

rogar-lo dos anys més com a màxim.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: no.

4. Determinació del preu
a) Pressupost base de la licitació: 95.260,00 € (IVA no inclòs).
b) Valor estimat del contracte: 156.500,00 € (IVA no inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: 5% del pressupost base de la de licitació.

6. Requisits específics de l’adjudicatari 
Els requisits específics de l’adjudicatari són els que estableix el plec de clàusules 

administratives.

7. Criteris de valoració
A. Criteris d’avaluació quantificables automàticament (de 0 a 60 punts)
Oferta econòmica (de 0 a 60 punts).

B. Criteris d’avaluació no quantificables automàticament (de 0 a 40 punts)
Memòria tècnica: general (de 0 a 6 punts).
Memòria tècnica: criteris d’ecodisseny, ambientals i d’ús de fibres reciclades (de 

0 a 3 punts).
Anàlisi de les mostres (de 0 a 25 punts).
Pla executiu (de 0 a 6 punts).

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament de Recursos Humans.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 933 046 500 (extensió 3113).
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e) Fax: 932 213 989.
f) Adreces electròniques: ytutusaus@parlament.cat i contractaciopublica@par-

lament.cat.
g) Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PARLC.
h) Horari: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 23 de gener de 2019, a les 14.00 hores.
b) Documentació que cal presentar: sobres A, B i C amb el contingut que esta-

bleix el plec de clàusules administratives.
c) Forma de presentació: mitjançant l’eina Sobre Digital de la plataforma elec-

trònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les ins-
truccions de l’annex 1 del plec de clàusules administratives.

d) Adreça electrònica per a accedir a l’eina Sobre Digital: https://contractaciopu-
blica.gencat.cat/perfil/PARLC.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: quatre mesos.
f) Admissió de variants: no.

10. Obertura dels sobres C
L’acte públic d’obertura dels sobres C tindrà lloc el 5 de març de 2019, a les 

12.00 hores, al Palau del Parlament.

11. Altres informacions
La informació restant s’especifica en el plec de clàusules administratives i en el 

plec de prescripcions tècniques.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general

NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Acord: Mesa del Parlament, 19.12.2018

Secretaria General
La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 19 de desembre de 2018, d’acord 

amb el que estableix l’apartat 23 del quadre de característiques del plec de clàusules 
administratives, que determina la composició de la mesa de contractació, ha acordat 
de nomenar-ne els membres següents: 

a) President: Xavier Muro, secretari general del Parlament, o, en substitució 
seva, Ferran Domínguez, director de l’Oficina de Contractació.

b) Vocals: 
– Maria Guiu, oïdora de comptes, o, en substitució seva, Montse Rovira, coordi-

nadora de pressupostos i comptabilitat.
– Mercè Arderiu o, en substitució seva, Anna Casas, ambdues lletrades del Par-

lament.
– Begoña Benguría, cap del Departament de Recursos Humans, o, en substitució 

seva, Manel Gil, cap de l’Àrea de Serveis Generals del Departament de Recursos 
Humans.

c) Secretària: Carme Rodríguez, secretària dels Serveis Jurídics, o, en substitució 
seva, Yasmina Garcia, tècnica de contractació.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana d’ExPresos Polítics del Franquisme amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00433/12
	Sol·licitud
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	352-00441/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00442/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci del Museu Memorial de l’Exili amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00443/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny, president de l’Associació proMemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00444/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Ricard Vinyes Ribas, comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00445/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Guixé i Coromines, director de l’European Observatory on Memories de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00446/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00447/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00448/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00449/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00450/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Enòlegs amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00451/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Sommeliers amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00452/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut Català de la Vinya i el Vi amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00453/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Empordà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00454/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Terra Alta amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00455/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Penedès amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00456/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Alella amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00457/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Costers del Segre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00458/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Priorat amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00459/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Pla de Bages amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00460/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Tarragona amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00461/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Conca de Barberà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00462/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Denominació d’Origen Montsant amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00463/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Vinícola de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00464/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut Agrari Català Sant Isidre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
	352-00465/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00466/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d’història moderna, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00467/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Manuel Azaña amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00468/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Alternatives amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00469/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Rafael del Pino amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00470/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ortega y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00471/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centro Toledo por la Paz amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00472/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial Institut Elcano amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00473/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de sociologia, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00474/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00475/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències polítiques i socials, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00476/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00477/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Ian Gibson, historiador i hispanista, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00478/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i hispanista, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00479/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Revolució Democràtica amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00480/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació l’Alternativa amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00481/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical de Mauthausen i altres Camps i de totes les Víctimes del Nazisme d’Espanya amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00482/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical de Ravensbrück amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00483/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00484/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Eduard Amouroux, representant de l’Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00485/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00486/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Pere Fortuny i Velázquez, de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00487/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Neus Roig Pruñonosa, antropòloga i presidenta de l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00488/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Esteve, arqueòleg i representant de l’Institut d’Estudis Penedesencs al Consell de Participació del Memorial Democràtic, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00489/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Francesc Abad Gómez, membre fundador del col·lectiu artístic Grup de Treball, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00490/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jorge Barbi, artista multidisciplinari, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00491/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Núria Carreras, presidenta d’Arxivers sense Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00492/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carles Vallejo, president del Consell de Participació del Memorial Democràtic, de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme i del Memorial Democràtic dels Treballadors de Seat, amb relació a la Proposició
	352-00493/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de David Bondia, professor de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona i president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00494/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Margalida Capellà i Roig, advocada experta en dret penal internacional, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00495/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Cruanyes, advocat, historiador i membre de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00496/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Raúl Digón, professor de dret constitucional i ciència política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00497/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Rafael Escudero Alday, expert en l’evolució legislativa i judicial de l’Estat espanyol i professor de filosofia del dret de la Universidad Carlos III, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalu
	352-00498/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Carles Mèlich, doctor en filosofia i lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00501/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, experta en memòria col·lectiva i identitat nacional, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00502/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ramon Arnabat, professor d’història contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00503/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Gonzalo Berger, historiador expert en les Milícies Antifeixistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00504/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Guixé i Coromines, historiador i director fundador de l’Observatori Europeu de Memòries, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00506/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Francesc Xavier Hernández Cardona, historiador i catedràtic de didàctica de les ciències socials de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00507/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marta Marín, especialista en estudis de la memòria de la Universitat Wilfrid Laurier, d’Ontario (Canadà), amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00509/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Nicolas Marty, catedràtic d’història contemporània i vicerector de Qualitat de la Universitat de Perpinyà, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00510/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Míguez Macho, historiador especialista en violències durant el franquisme, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00511/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Conxita Mir, historiadora especialista en violència política i control social durant el franquisme, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00512/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carme Molinero, historiadora experta en franquisme des de la perspectiva de gènere, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00513/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joaquim Nadal, catedràtic d’història contemporània de la Universitat de Girona i director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00514/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Borja de Riquer, professor d’història contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00515/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Queralt Solé, historiadora especialista en recuperació de fosses comunes de la Guerra Civil i el franquisme, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00516/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Francesc Vilanova, professor d’història contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, director de l’Arxiu Carles Pi i Sunyer i membre del Grup de Recerca sobre l’Època Franquista, amb relació a la Proposició de
	352-00517/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Francisco Estévez Valencia, historiador i director executiu del Museu de la Memòria i els Drets Humans de Xile, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00518/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Martha Nubia Bello, exdirectora del Museu de la Memòria Històrica de Colòmbia, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00519/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de la directora general del Patrimoni Cultural amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00520/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Andreu Caralt, periodista expert en espais i turisme de memòria, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00522/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Monique Eckmann, sociòloga especialitzada en educació contra el racisme i l’antisemitisme, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00523/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marta Simó, sociòloga especialitzada en la memòria de l’Holocaust a Espanya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00524/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Magda Oranich i Solagran, advocada, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00525/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Alfons Aragoneses Aguado, professor d’història del dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00526/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Margalida Capellà i Roig, professora de dret internacional públic de la Universitat de les Illes Balears, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00527/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Amical de Ravensbrück amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00528/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Amical de Mauthausen i altres Camps i de totes les Víctimes del Nazisme d’Espanya amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00529/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Queralt Solé i Barjau, professora d’història contemporània de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00530/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Rosa Ana Alija Fernández, professora de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00531/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jaume Claret i Miranda, professor d’història contemporània de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00532/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Calvet i Bellera, investigador del Servei d’Història, Patrimoni i Documentació de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00533/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, advocat, historiador i membre de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00534/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00535/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Núria Ricart i Ulldemolins, professora del Departament d’Arts i Conservació-Restauració de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalun
	352-00536/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Guixé i Coromines, historiador i director fundador de l’Observatori Europeu de Memòries, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00537/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Duch Plana, catedràtica d’història contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00538/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Memòria contra la Tortura amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00539/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Triangle Blau amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00540/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Xavier Antich i Valero, doctor en filosofia de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00541/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Baptista Culla, professor d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00542/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Palou Loverdos, president de la Fundació Carta de la Pau, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00543/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Miquel Àngel Vallès, advocat, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00544/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Rosa Toran Belver, historiadora, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00545/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Boadas, arxiver de l’Ajuntament de Girona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00546/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Salomó Marquès, professor de pedagogia de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00547/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’estat dels treballs i el contingut del reglament de desplegament de la Llei 9/2017, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec 
	356-00285/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Javier Hernández García, president de l’Audiència Provincial de Tarragona, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació de les seus judicials de Tarragona
	356-00286/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre els beneficis fiscals i les possibilitats de futur amb relació a l’eliminació dels regressius
	356-00289/12
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Llorach, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva posició amb relació al Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
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