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Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat
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Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12
Rectificació del text presentat
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat
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Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament
infantil
202-00037/12
Presentació: GP Cs
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per al millorament dels
habitatges
250-00406/12
Esmenes presentades

20

Proposta de resolució sobre el projecte Jardins de Sa Riera, a Begur
250-00451/12
Esmenes presentades
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Proposta de resolució sobre la millora del servei de la línia E2 d’autobusos exprés
de Lleida
250-00484/12
Esmenes presentades
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Proposta de resolució sobre la millora del trànsit entre Lleida i Montblanc
250-00485/12
Esmenes presentades
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Proposta de resolució sobre la sobreocupació d’autobusos interurbans
250-00487/12
Esmenes presentades
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Proposta de resolució de condemna de la banalització de l’imperialisme i el colonialisme
250-00526/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

22
22

Proposta de resolució sobre la situació de la innovació a Catalunya
250-00528/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’impuls de la transparència en l’acció exterior de la
Generalitat
250-00529/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

23
23

Proposta de resolució sobre el millorament de la transparència sanitària dels directius del sistema sanitari públic
250-00530/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

23
23

Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’auditoria del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
250-00531/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

23
23

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

24
24

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-00533/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

24
24

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

24
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Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús sexual en la infància
250-00535/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

24
25

Proposta de resolució sobre la consideració de l’Institut Català de Finances com a
establiment financer de crèdit
250-00536/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

25
25

Proposta de resolució sobre la síndrome de Behçet
250-00537/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

25
25

Proposta de resolució sobre les víctimes de desaparició forçosa a Mèxic
250-00538/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

25
25

Proposta de resolució de rebuig a la detenció d’estudiants marxistes i de sindicalistes a la Xina
250-00539/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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26

Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya
250-00540/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’oferta de la llengua de signes catalana i espanyola
com a part del currículum de l’educació primària i secundària
250-00541/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre les persones sordes en la sanitat
250-00542/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

27
27

Proposta de resolució sobre el tractament de la violència masclista en els mitjans
de comunicació
250-00543/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

27
27

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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

27
27

Proposta de resolució sobre la dinamització de l’Observatori Català de la Família
250-00545/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

28
28

Proposta de resolució sobre el Programa de protecció de defensors i defensores
dels drets humans
250-00546/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

28
28

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions democràtiques enfront
de l’extrema dreta
250-00547/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

28
28

Proposta de resolució sobre les subvencions a entitats que estan en contra del dret
a l’avortament
250-00548/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

29
29

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de comptes dels acords
de col·laboració
250-00549/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

29
29

Proposta de resolució sobre el canvi de zonificació tarifària del sistema integrat de
Castellar del Vallès
250-00550/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

29
29

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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

30
30

Proposta de resolució sobre l’educació financera a les aules
250-00552/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

30
30

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals
250-00553/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de formació per als funcionaris
interins de l’Administració de justícia
250-00554/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

31
31

Proposta de resolució sobre la protecció del funcionament normal de l’economia
catalana
250-00555/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

31
31

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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

31
31

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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

32
32

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a augmentar la seguretat de
certs barris de Figueres
250-00558/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

32
32

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch i Darné a
Figueres
250-00559/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

32
32

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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

33
33

Proposta de resolució sobre l’equiparació laboral i retributiva dels docents del Cos
de Professors Tècnics de Formació Professional al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari
250-00561/12
Presentació: GP CatECP

33

Proposta de resolució sobre l’ampliació de places d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans
250-00562/12
Presentació: GP CatECP

35

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgència al CAP Gavà 1 i la
reobertura del dispensari de salut al barri de Gavà Mar
250-00563/12
Presentació: GP CatECP

36

Proposta de resolució sobre el tancament de diversos parcs de bombers
250-00564/12
Presentació: GP Cs

37

Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura mòbil de qualitat a l’Alt
Pirineu i Aran
250-00565/12
Presentació: GP PSC-Units

39

Proposta de resolució sobre les actualitzacions de les causes mèdiques d’exclusió
en l’accés a les ofertes públiques d’ocupació
250-00566/12
Presentació: GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la demanda d’un mapa inventari de recursos sanitaris
assistencials de Catalunya
250-00567/12
Presentació: GP CatECP

41

Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional
250-00568/12
Presentació: GP PSC-Units

42

Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors de la llar
250-00569/12
Presentació: GP PSC-Units, GP CatECP

43

Proposta de resolució sobre la neutralitat de l’Administració perquè el Cos de Mossos d’Esquadra pugui actuar sense pressions polítiques i de conformitat amb l’Estatut i la Constitució
250-00570/12
Presentació: GP Cs

44

Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del deute de la Generalitat
250-00571/12
Presentació: GP Cs

46

Proposta de resolució sobre els efectes econòmics que tenen per al teixit empresarial les jornades de protesta
250-00572/12
Presentació: GP Cs

47

Proposta de resolució sobre el garantiment de la destinació del 0,7% dels ingressos
propis no condicionats a polítiques públiques de cooperació internacional
250-00573/12
Presentació: GP PSC-Units, SP CUP-CC, GP CatECP

49

Proposta de resolució sobre la transmissió a les estacions receptores de molt alta
tensió d’Ifercat de la línia 9 del metro a Transports Metropolitans de Barcelona
250-00574/12
Presentació: GP CatECP

50

Proposta de resolució sobre l’impacte de la contaminació acústica del projecte
BRAIN a Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès
250-00575/12
Presentació: GP CatECP

52

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica policial de Premià
de Mar per a garantir la seguretat ciutadana
250-00576/12
Presentació: GP Cs

55

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats i la construcció
d’un edifici definitiu per a l’Escola Ponent de Tarragona
250-00577/12
Presentació: GP Cs

56

Proposta de resolució sobre el servei d’al·lergologia de l’Hospital de Figueres
250-00578/12
Presentació: GP Cs

57

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a la Jonquera
250-00579/12
Presentació: GP Cs

58

Proposta de resolució sobre la gestió de la política comercial del teixit econòmic
250-00580/12
Presentació: GP Cs

59

Proposta de resolució sobre la lluita contra el virus de la immunodeficiència humana
250-00581/12
Presentació: GP Cs

60

Proposta de resolució sobre la presentació del projecte de pressupostos de la Generalitat al Parlament i als grups parlamentaris
250-00582/12
Presentació: GP Cs

Taula de contingut

61

5

BOPC 238
17 de gener de 2019

Proposta de resolució sobre el reconeixement del poble gitano de Catalunya
250-00583/12
Presentació: GP CatECP

62

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial d’Arenys
de Mar per a garantir la seguretat ciutadana
250-00584/12
Presentació: GP Cs

64

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial de Mataró
per a garantir la seguretat ciutadana
250-00585/12
Presentació: GP Cs

65

Proposta de resolució sobre el fons de liquiditat autonòmic
250-00586/12
Presentació: GP CatECP

65

Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció residencial i d’atenció diürna
250-00587/12
Presentació: GP CatECP

66

Proposta de resolució sobre el record de les persones desaparegudes
250-00588/12
Presentació: GP PSC-Units

67

Proposta de resolució sobre el reglament dels centres d’acollida d’animals abandonats
250-00589/12
Presentació: GP Cs

68

Proposta de resolució sobre l’ús del programari lliure a les administracions públiques
250-00590/12
Presentació: GP Cs

69

Proposta de resolució sobre l’impuls del centre Arts Santa Mònica com a centre
pluridisciplinari de creació contemporània
250-00591/12
Presentació: GP Cs

70

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges
250-00592/12
Presentació: GP Cs

71

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’andanes en el projecte de la
nova estació d’autobusos de Lleida
250-00593/12
Presentació: GP Cs

72

Proposta de resolució sobre el foment de la lectura en els centres docents
250-00595/12
Presentació: GP Cs

73

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’enllumenat públic en un tram de la carretera GI-600 al pas per Blanes
250-00596/12
Presentació: GP Cs

74

Proposta de resolució sobre la construcció d’una escola d’educació especial a la
Selva
250-00597/12
Presentació: GP Cs

75

Proposta de resolució sobre la posada en marxa del programa de cooperació interterritorial de campus transnacionals
250-00598/12
Presentació: GP Cs
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre les subvencions de la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, corresponent al 2016
256-00021/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a proposar compareixences

77
77

3.30. Altres tramitacions
3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
Informe del Síndic de Greuges titulat «La Sindicatura Municipal com a Ombudsman
independent. La situació a Catalunya»
360-00010/12
Tramitació en Comissió

78

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura corresponent al 2018
360-00011/12
Presentació: síndic de Greuges

78

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o
memòries de la Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2018, sobre les despeses i la contractació administrativa de l’Ajuntament de Lleida, corresponent al 2015
258-00013/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a demanar la presentació de l’informe

79
79

4. Informació
4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.14. Comissions específiques d’investigació
Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la
Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12
Adscripció de diputats del GP ERC

80

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 35/XII, sobre el reglament de regularització
de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges de propietat o gestionats per administracions o entitats públiques
290-00021/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

80

Control del compliment de la Resolució 61/XII, sobre la carretera C-352 al pas per
Granollers, o ronda Sud
290-00046/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

81

Control del compliment de la Resolució 62/XII, sobre el projecte d’ampliació de la
carretera C-16 entre Berga i Bagà
290-00047/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

81

Control del compliment de la Resolució 63/XII, sobre les obres de millora de la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú
290-00048/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

82

Control del compliment de la Resolució 74/XII, sobre l’aplicació a Catalunya de la
història clínica digital del Sistema Nacional de Salut
290-00059/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes
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Control del compliment de la Resolució 78/XII, sobre els sistemes de protecció per
a motoristes a la xarxa de carreteres
290-00063/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

83

Control del compliment de la Resolució 81/XII, sobre la instal·lació de desfibril·ladors als jutjats
290-00066/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

84

Control del compliment de la Resolució 88/XII, sobre les actuacions de prevenció
en matèria de consum amb relació al transport aeri
290-00073/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

84

4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament anul·lada
i suspesa pel Tribunal Constitucional
390-00005/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes

84
85

Control del compliment de la Moció 30/XII, sobre l’atenció primària i comunitària
390-00030/12
Designació de la Comissió competent

85

Control del compliment de la Moció 31/XII, sobre la funció pública
390-00031/12
Designació de la Comissió competent

85

Control del compliment de la Moció 32/XII, sobre la lluita contra les violències masclistes
390-00032/12
Designació de la Comissió competent

85

Control del compliment de la Moció 33/XII, sobre els drets civils i polítics dels
membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya constituïda a l’empara de la Llei
19/2017, del referèndum d’autodeterminació
390-00033/12
Designació de la Comissió competent

86

Control del compliment de la Moció 34/XII, sobre la necessitat de cuidar els professionals de la salut
390-00034/12
Designació de la Comissió competent

86

Control del compliment de la Moció 35/XII, sobre la situació de les plantilles dels
cossos de mossos d’esquadra i bombers
390-00035/12
Designació de la Comissió competent

86

Control del compliment de la Moció 36/XII, sobre la situació dels cossos de mossos
d’esquadra i bombers
390-00036/12
Designació de la Comissió competent

86

Control del compliment de la Moció 37/XII, sobre el contingut dels llibres de text i
de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya i sobre la convivència en els centres educatius
390-00037/12
Designació de la Comissió competent

86

Control del compliment de la Moció 38/XII, 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
390-00038/12
Designació de la Comissió competent

87

Control del compliment de la Moció 39/XII, sobre el retorn social del rescat bancari
390-00039/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció 40/XII, sobre la gestió de les infraestructures
390-00040/12
Designació de la Comissió competent

87

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 el document amb vint-i-un punts que va lliurar al president del Govern
d’Espanya en la reunió al Palau de Pedralbes el 20 de desembre de 2018
361-00008/12
Sol·licitud

87

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Proposta d’audiència en ponència de Mercè Bieto, subdirectora regional de Salut
Pública a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00313/12
Retirada de la sol·licitud

88

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la situació del Cos de Bombers de la Generalitat
355-00048/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

88

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
Programa anual d’actuació estadística per al 2019
334-00048/12
Presentació: conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

88

4.70.10. Altres comunicacions
Informe del seguiment del primer any d’execució del Pacte nacional per a la indústria
335-00002/12
Presentació: consellera, del Departament d’Empresa i Coneixement

89

Informe sobre l’aplicació i l’efectivitat de la renda garantida de ciutadania
335-00003/12
Presentació: conseller, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

89

Acord del Govern pel qual s’autoritza els departaments de la Generalitat a realitzar
les actuacions oportunes per a garantir als expresidents de la Generalitat l’atenció
i el suport que corresponen a les altes funcions exercides
335-00004/12
Presentació: Govern de la Generalitat

90

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’anàlisi de la presència de
continguts de promoció del joc i les apostes en línia
337-00015/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 18.01.2019 al 31.01.2019).
Finiment del termini: 01.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 25115 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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,
comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural (tram. 202-00036/12) presentada el 14/12/18 i amb número de registre 24464.
On hi diu:
«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 especial, 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.»
Hi ha de dir:
«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 especial, 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.»
Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 18.01.2019 al 31.01.2019).
Finiment del termini: 01.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.
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Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del
maltractament infantil
202-00037/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, presidenta, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley:
Proposición de ley de medidas para la prevención y el tratamiento del
maltrato infantil
Exposición de motivos
I

El maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias en el menor que pueden durar toda la vida. La Organización Mundial de la Salud ha definido como maltrato infantil los abusos y la desatención de que son objeto los menores
de 18 años que incluya cualquier tipo de maltrato físico o psicológico, abuso sexual,
desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan
causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del menor, o poner en peligro su
supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
Los poderes públicos tienen el deber de impulsar medidas que tengan como objeto la protección del derecho a la vida y la integridad física y moral de los menores
y la lucha contra cualquier forma de maltrato infantil, de manera integral y transversal.
En este sentido, el artículo 40 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece
que los poderes públicos deben garantizar la protección de los niños, especialmente,
contra cualquier forma de maltrato y en todas las actuaciones llevadas a cabo por los
poderes públicos el interés superior del niño debe ser prioritario.
Lamentablemente, las cifras sobre el maltrato infantil son alarmantes. En particular, en España un 9% de los estudiantes considera que ha sufrido acoso en los
últimos dos meses y un 7% se considera víctima de ciberacoso, 8 menores murieron
por violencia de género y 24 quedaron huérfanos por el asesinato de sus madres y
las denuncias por abusos sexuales pasaron de 3502 en 2015 a 4056 en el 2016.
El conjunto de la sociedad demanda a los poderes públicos que se impulsen medidas eficaces en el abordaje de cualquier forma de maltrato infantil. Por ello, el objetivo principal de esta ley es impulsar medidas de carácter transversal que impulsen una protección efectiva en las situaciones de maltrato infantil.
II

La presente Ley se estructura en 27 artículos, agrupados en V títulos, una disposición adicional y dos disposiciones finales.
El Título I, en particular los artículos 1, 2, 3 y 4 establecen el objeto de la Ley, su
ámbito de aplicación, el principio de actuación principal y los derechos del menor.
El Título II, esta dividido en 7 artículos, del artículo 5 al artículo 11 y se regula
un sistema asistencial especial de atención y prevención del maltrato infantil. Este
sistema asistencial estará compuesto por centros asistenciales distribuidos territorialmente.
El objetivo de estos centros asistenciales es disponer de un espacio único multidisciplinario formado por profesionales especializados y coordinados en aras de dar
una respuesta completa al matrato infantil: (i) reduciendo las evaluaciones y entrevistas a menores víctimas de maltrato; (ii) proporcionando un entorno adecuado a
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los menores para realizar la evaluación sin poner en peligro su bienestar y (iii) disponiendo de profesionales formados y especializados en la evaluación de menores.
El Título III, en particular los artículos 12 a 15, regula el marco regulatorio del
maltrato infantil en los centros educativos. En particular, se incoporan nuevas herramientas que ayudan a los centros de enseñanza y a su personal a afrontar la prevención y el tratamiento de situaciones de maltrato infantil.
El Título IV, en los artículos 16 a 23, se regula el registro único de indicios y denuncias.
El Título V, en particular los artículos 28 a 31, regulan medidas de sensibilización y de formación de los operadores sanitarios, policiales, educativos y jurídicos
responsables de la prevención y tratamiento del maltrato infantil.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans, presenta la siguiente:
Proposición de ley de medidas urgentes para la prevención y
tratamiento de las situaciones de maltrato infantil
Título I. Objeto y aplicación de la ley
Artículo 1. Objeto

Esta ley tiene por objeto actuar contra el maltrato infantil, establecer medidas
para proteger al menor de todas las formas de maltrato existente, así como prevenir y
tratar el maltrato prestando una asistencia integral y multidisciplinar a los menores.
Artículo 2. Ámbito de aplicación de la ley

1. Esta ley se aplica a cualquier menor que se encuentre en Cataluña, sin perjuicio de las normas que resuelven los conflictos de leyes internacionales o interregionales.
2. Se considera menor, toda persona física menor de edad de conformidad con
la legislación vigente.
Artículo 3. Principio de actuación. Interés superior del menor

El principio rector que se basa esta ley es el interés superior del menor. En concreto, el menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado
como primordial en todas las acciones y decisiones que le correspondan.
Artículo 4. Derechos del menor

A los efectos de esta ley, el menor tendrá:
a) Derecho a ser oído. El menor tiene derecho a ser informado, oído y escuchado
y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.
b) Derecho a ser protegido. Los menores tienen que ser protegidos de cualquier
forma de maltrato, que incluya el maltrato físico, psicológico, la negligencia, el trato indigno, la explotación laboral, la explotación y el abuso sexual o cualquier otra
forma de abuso.
c. Derecho a no ser discriminado. Las Administraciones públicas han de garantizar el principio de igualdad y eliminar cualquier tipo de discriminación.
Título II. Sistema asistencial
Artículo 5. Sistema asistencial especializado de atención y prevención
del maltrato infantil

Se crea en el ámbito de la administración catalana el sistema asistencial especializado de atención y prevención del maltrato infantil, destinado a los menores que
hayan sufrido maltrato o estén en riesgo de sufrir maltrato, con el objetivo de disponer de un sistema único multidisciplinar dotado de profesionales especializados y
coordinados con las siguientes finalidades:
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a. Prestar atención y asistencia especializada a los menores que hayan sufrido
maltrato o puedan sufrir maltrato y en su caso a sus familias.
b. Disminuir la victimización secundaria de los menores que hayan sufrido o
puedan sufrir maltrato y en su caso a sus familias.
c. Detectar posibles casos de maltrato infantil.
Artículo 6. Centros asistenciales

1. El sistema asistencial estará compuesto por centros asistenciales distribuidos
territorialmente.
2. Los centros asistenciales contarán con un equipo interdisciplinar y estarán diseñados de acuerdo a un ambiente adecuado para los menores.
3. En estos centros asistenciales los menores podrán ser entrevistados y examinados por profesionales de las diferentes áreas con fines tanto asistenciales como
forenses recibiendo todos los servicios terapéuticos pertinentes por parte de los mismos.
Artículo 7. Espacios adecuados para los menores

1. Las instalaciones de estos centros asistenciales estarán ubicadas en áreas residenciales en los cuales los servicios sociales, los cuerpos de seguridad, el Ministerio
Fiscal, los médicos forenses y el personal sanitario puedan consultar y colaborar,
en las etapas iniciales de la investigación preliminar y la investigación social de los
presuntos casos de maltrato infantil.
2. Las instalaciones de los centros asistenciales tendrán un entorno amigable
para los menores y en concreto deberán disponer como mínimo de:
– Equipamiento completo para la sala de espera y entrevistas.
– Material apropiado para las diferentes etapas del desarrollo del menor.
– Habitaciones privadas e insonorizadas.
– Accesibilidad de los servicios para todos los menores.
Artículo 8. Coordinación interdepartamental

1. En los centros asistenciales se llevará a cabo una coordinación activa entre todos los profesionales que participen en el diagnóstico o tratamiento de los casos de
posible maltrato velando en todo momento por el mejor interés del menor.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, para cada caso de posible
maltrato se designará a un profesional del equipo que será quien supervise y coordine la respuesta multidisciplinar adecuada para el menor. El supervisor monitorizará
la respuesta multidisciplinar con el objetivo de asegurar el apoyo continuo al menor
y en su caso a sus familiares y cuidadores, así como el seguimiento de todo proceso.
3. El proceso garantizará en todo momento el derecho a la privacidad y honor
del menor.
3. La Administración establecerá un procedimiento adecuado y conforme a la
legislación aplicable para manejar la información confidencial de los menores, el almacenamiento de esta información y quién accede a ella.
Artículo 9. Entrevista forense

Para garantizar la calidad de la evidencia obtenida en el centro asistencial y minimizar la influencia del entrevistador, las entrevistas forenses tendrán las siguientes
características:
a. Serán realizadas por personal especializado.
b. Se llevará a cabo de acuerdo con la práctica y los protocolos basados en la
evidencia.
c. Se adaptará a las características de fondo específicas del menor, teniendo en
cuenta la edad, el desarrollo, los antecedentes culturales y si tiene necesidades especiales.
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Artículo 10. Examen médico

Los exámenes médicos y el tratamiento se realizarán de manera rutinaria en las
instalaciones del centro asistencial y serán efectuados por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña o por médicos forenses de
las Unidades Multidisciplinarias especializados y capacitados para reconocer los
indicadores de maltrato o abuso físico, sexual y emocional, así como la negligencia
infantil.
Artículo 11. Formación continuada

La Administración promoverá programas de formación adecuada para todos los
profesionales que trabajen en los centros asistenciales.
Título III. Maltrato infantil en los centros educativos
Artículo 12. Deber de constatación

La Administración velará por que todo centro de enseñanza en Cataluña, con
independencia de su titularidad pública o privada, adopte y aplique un protocolo
específico de actuación destinado a la prevención, actuación y tratamiento de las
situaciones de maltrato infantil.
Artículo 13. Protocolo específico en el ámbito educativo

El protocolo específico deberá contener y aplicar medidas relativas a:
a. La formación del personal del centro de enseñanza;
b. La idoneidad personal y formativa del personal del centro educativo en las situaciones de maltrato infantil;
c. La definición de una estructura funcional preventiva y de tratamiento de las
situaciones de maltrato infantil que:
– Implique de manera efectiva todo el personal docente y no docente.
– Asegure que el personal docente y no docente conoce efectivamente tanto su
papel de personas de confianza de los menores como sus deberes de notificación y
actuación a efectos de prevenir y tratar el maltrato infantil.
– Designe estructuras organizativas que eviten la obstaculización que por cualquier motivo pudiesen dificultar la prevención del maltrato infantil.
– Aplique políticas que incentiven y faciliten las denuncias realizadas y que permitan la máxima confidencialidad posible del denunciante y del menor o menores
afectados por posibles maltratos. Además, debe establecerse mecanismos que aseguren que, en aras a la confidencialidad del denunciante y el o los menores que hayan podido sufrir maltrato, el registro, seguimiento y tratamiento de indicios y/o
denuncias sea conocido por el menor número de personas.
– Difundan mecanismos de información continua del teléfono de Ayuda a Niños
y Adolescentes (116 111).
– Garantice que el órgano de dirección del centro de enseñanza reciba periódicamente un estado de las denuncias recibidas e indicios sobre maltratos a menores
notificados.
– Asegure que el órgano de dirección del centro adopte todas aquellas medidas
necesarias y exigibles para la detección, notificación, prevención, actuación y tratamiento de situaciones de maltrato a menores.
– Actúe de manera diligente y sin dilación en la adopción de medidas de denuncia y medidas cautelares de prevención ante casos de maltrato.
– Revise periódicamente y, en su caso, adaptar en función del grado de cumplimiento y efectividad el protocolo inicialmente adoptado.
– Garantice que el tratamiento de los datos personales que puedan tratar a resultas de la aplicación del protocolo es conforme con la normativa de protección de
datos.
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Artículo 14. Especial protección de los menores con necesidades
educativas especiales

1. La Administración y los centros educativos velarán por que los menores con
necesidades educativas especiales no sufran situaciones de maltrato y/o discriminación motivada por sus circunstancias físicas, psíquicas o sociales.
2. La Administración educativa garantizará la existencia en los centros educativos de un tutor por cada cinco alumnos con necesidades educativas especiales.
3. Dicho tutor deberá desempeñar un rol activo en las medidas específicas diseñadas y destinadas a los menores con necesidades especiales en el aprendizaje por
el centro educativo en el marco de su protocolo para la detección, notificación, prevención, actuación y tratamiento de los maltratos a menores.
4. Las personas que desempeñen la función de tutor deberán tener una carga
lectiva adecuada a los efectos de que puedan desempeñar de manera efectiva su
función.
Artículo 15. Deber de notificación del centro de enseñanza

1. Los centros de enseñanza que detecten indicios o reciban denuncias de maltrato infantil deberán comunicarlas al Departamento competente en materia de protección a la infancia y la adolescencia.
2. Salvo cuando los indicios detectados apunten al sufrimiento de maltrato al
menor en el ámbito familiar del mismo, los centros de enseñanza deberán comunicar los indicios detectados a las personas que ostenten la tutela del menor o menores afectados, al menos, con carácter simultáneo a la comunicación que realicen al
Departamento competente en materia de protección a la infancia y la adolescencia.
Título V. Sobre el Registro único de indicios y denuncias sobre el
maltrato infantil
Artículo 16. Del Registro Único de Indicios y Denuncias

1. El Registro Único de Indicios y Denuncias sobre maltrato infantil es un registro de titularidad pública que incorporará todos los indicios comunicados y las denuncias comunicadas por las administraciones públicas, sus centros, departamentos,
u organismos dependientes, las entidades del sector público o privado y cualquier
persona física.
2. La finalidad del Registro Único de Indicios y Denuncias es la obtención de
datos globales y anonimizados que permitan la prevención y tratamiento de los maltratos a menores.
3. El Departamento competente en materia de protección a la infancia y la adolescencia será el responsable del Registro Único de Indicios y Denuncias.
Artículo 17. Principios aplicables al Registro Único de Indicios y
Denuncias

1. El Registro Único de Indicios y Denuncias es un registro personal que trata
sobre la identidad del menor de los que se haya comunicado indicios o denuncias
relativas a maltrato de menores.
2. El Registro Único recabará información disponible contenida en los comunicados y denuncias relativas a maltratos a menores únicamente para el cumplimiento
de los objetivos de prevención, actuación y tratamiento de los maltratos de menores
previstos en esta ley.
3. El tratamiento y cesión de los datos personales incorporados al registro único
quedará sujeto a lo dispuesto en la legislación en materia de protección de datos de
carácter personal. No obstante y cuando ello afecte a la persecución de infracciones
penales, de conformidad con la normativa de protección de datos, no será preciso
informar a los afectados acerca de la inclusión de sus datos en los ficheros a los que
se refiere este artículo.
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4. Asimismo y sin perjuicio de su posible comunicación a los cuerpos de seguridad, el Registro Único de Indicios y Denuncias no incorporará datos personales de
terceras personas diferentes al menor.
5. El Registro Único de Indicios y Denuncias garantizará la anonimidad de las
personas físicas que comuniquen indicios o denuncias sobre maltratos a menores.
No obstante, el registro deberá conservar la indicación de la administración pública
o entidad privada de la que dependa, por cuenta de la cual o con la que esté relacionada la persona física en cuestión.
6. El Registro Único debe respetar el principio de calidad de los datos previsto en
la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
7. El Registro Único, a los efectos de dar efectivo cumplimiento a sus finalidades, solicitará y conservará los mínimos datos personales posibles del menor o los
menores de los que se haya comunicado indicios o denuncias.
8. El Registro Único debe ser técnicamente interoperable con otros registros
autonómicos, nacionales y comunitarios que tengan por finalidad esencial la detección, notificación, prevención, actuación y tratamiento de los maltratos a menores.
9. En todo caso, el Registro Único deberá implantar y aplicar las medidas de seguridad de nivel alto previstas en la normativa de protección de datos de carácter
personal.
Artículo 18. Deber de conservación

1. El Registro Único conservará los datos personales de menores un período mínimo de siete años y un máximo de diez años.
2. Cada nuevo indicio o denuncia comunicada relativa a un menor permitirá iniciar nuevamente, desde su fecha de comunicación al Registro Único, los plazos anteriormente indicados en relación con todos los indicios o denuncias que relativos al
mismo se hayan comunicado hasta dicha fecha.
3. El deber de conservación de los datos personales tiene como finalidad su uso
en toda investigación que tenga por objeto la prevención, actuación y tratamiento de
los casos de maltratos a menores.
4. A partir del momento en que cese el deber de conservación de conformidad
con lo previsto en los apartados anteriores, o cuando así se decrete por las administraciones competentes o los tribunales de justicia, los datos personales contenidos en
el Registro Único serán bloqueados de conformidad con la normativa de protección
de datos personales y se conservarán a los solos efectos de determinar la adecuación en el tratamiento de los mismos por parte de la administración competente o
los tribunales de justicia.
Artículo 19. Deber de confidencialidad

En relación con los datos personales contenidos en el Registro Único, el Departamento competente en materia de protección a la infancia y la adolescencia debe
observar el deber de confidencialidad previsto en la normativa de protección de datos personales. No obstante, la observancia de dicho deber deberá ser respetuosa y
acorde con los deberes previstos en esta ley y la restante legislación vigente a los
efectos de detectar, prevenir, tratar y perseguir los maltratos de menores.
Artículo 20. Deber de colaboración

1. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia deberá colaborar con los cuerpos de seguridad, las restantes administraciones públicas, el ministerio fiscal y los tribunales de justicia en la prevención, tratamiento y persecución
de los maltratos a menores.
2. Asimismo, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, en atención a criterios objetivos y a partir de un número mínimo de indicios
o denuncias comunicadas, o sin límite cuantitativo alguno cuando las especiales
circunstancias de los mismos así lo exijan, pondrá en inmediato conocimiento del
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ministerio fiscal, la autoridad judicial o los cuerpos de seguridad cuando aprecie la
existencia razonable de maltrato de menores o riesgo de maltrato de menores.
3. Las comunicaciones de datos personales que realice la Dirección General de
Atención a la Infancia y la Adolescencia a dichos entes o entidades en cumplimiento las finalidades de esta ley no requerirán ni del consentimiento del afectado ni la
comunicación al mismo.
Artículo 21. Funcionamiento del Registro Único de Indicios y Denuncias

1. El Registro Único recibirá las comunicaciones sobre indicios o denuncias, garantizando la anonimidad del comunicante.
2. El comunicante podrá comunicar sin consentimiento o comunicación al menor o menores afectado/s aquellos datos personales del mismo necesarios para la
detección, prevención y tratamiento del maltrato de menores, siempre y cuando haya
tenido acceso a dichos datos de manera lícita.
3. Los menores y las personas que en cada momento ostenten su representación
legal, o cualquier persona interesada cuyos datos personales hayan podido ser incorporados al Registro Único podrán ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de sus datos personales ante el Departamento competente en
materia de protección de la infancia y la adolescencia en los términos previstos en la
legislación en materia de protección de datos personales.
4. No obstante y sin perjuicio de la tutela administrativa y judicial que el interesado pueda recabar ante las administraciones competentes o los tribunales de justicia, el Departamento competente en materia de protección a la infancia y la adolescencia podrá, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección
de datos, denegar el ejercicio de los indicados derechos cuando ello sea objetiva y
razonablemente necesario para la consecución efectiva de las finalidades de esta ley
y en especial, para la persecución de infracciones penales.
Artículo 22. Acusación particular

En todos aquellos procedimientos de naturaleza penal relativos a maltratos a menores acaecidos en centros de enseñanza de Cataluña contra personas individuales,
la Generalitat de Cataluña se presentará y permanecerá como acusación particular
hasta la terminación definitiva del mismo.
Artículo 23. Conflicto de interés

La Generalitat de Cataluña deberá adoptar protocolos de actuación tendentes a
evitar y tratar los posibles conflictos de interés que los centros educativos pudiesen
tener en la detección y notificación de situaciones de maltratos a menores, asegurándose que prevalece siempre el interés superior del menor.
Título V. Formación especializada y campañas de sensibilización
Artículo 24. Formación para los profesionales sanitarios

1. Las Administraciones competentes promoverán actuaciones y formación específica para los profesionales sanitarios en aras detectar precozmente el maltrato
infantil. En particular, se desarrollarán programas de sensibilización y formación
continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico
precoz, la asistencia y la rehabilitación de los menores en las situaciones de maltrato infantil.
2. Las Administraciones competentes asegurarán que en los ámbitos curriculares de las licenciaturas y diplomaturas, y en los programas de especialización de
las profesiones sociosanitarias, se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación
para la prevención, la detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de esta
forma de maltrato.
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Artículo 25. Formación para el profesorado

1. Las administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias para que
en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en el maltrato a menores, para la detección precoz del mismo.
2. Las Administraciones competentes asegurarán que en los ámbitos curriculares de las licenciaturas y diplomaturas, y en los programas de especialización de las
profesiones educativas, se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación para la
prevención, la detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de esta forma
de violencia.
Artículo 26. Formación para los menores

Todo menor que curse cualquier tipo de estudios en centros de enseñanza de Cataluña, con independencia de cualquier otra circunstancia, tendrá derecho a recibir
formación específica destinada a la prevención y el tratamiento de situaciones de
maltrato.
Artículo 27. Campañas de sensibilización contra el maltrato infantil

La Administración competente realizará campañas de sensibilización contra el
maltrato infantil y en la prevención y erradicación de este tipo de violencia.
Disposición adicional primera. Modificación de Decreto Legislativo
1/1997, de 31 de octubre, por el cual se aprueba la refundición en un
texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes
en Cataluña en materia de función pública

Se añade al artículo 115 la siguiente letra:
q) el incumplimiento del deber de notificación previsto en el artículo 9 de la Ley
de medidas urgentes para la prevención y tratamiento de las situaciones de maltrato
infantil en el ámbito educativo de las circunstancias ciertas que conociere relativas
al acaecimiento de maltrato infantil.
Se añade al artículo 116 la siguiente letra:
u) el incumplimiento del deber de notificación previsto en el artículo 9 de la Ley
de medidas urgentes para la prevención y tratamiento de las situaciones de maltrato
infantil en el ámbito educativo de los indicios que conociere o sospechas que tuviere
relativos al posible acaecimiento de maltrato infantil.
Disposición final primera

El Gobierno de la Generalitat desarrollará reglamentariamente en el plazo máximo de tres meses la normativa necesaria para la efectividad de esta ley.
Disposición final segunda

Esta ley entra en vigor al día siguiente de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña a excepción de las medidas que supongan un
aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el presupuesto
vigente, que no entrará en vigor, en la parte que suponga una afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en vigor de la presente
normativa.
Palacio del Parlamento, 19 de diciembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per al
millorament dels habitatges
250-00406/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 23782 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.01.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 23782)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició del punt 1

1. Ampliar, d’acord amb el marc del Plan Estatal de Vivienda, el termini de
presentació de sol·licituds de la propera convocatòria de subvencions per a finançar
actuacions per a la conservació, la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat i
l’accessibilitat, per tal que sigui una convocatòria oberta durant tot l’any amb un inici i un tancament que garanteixi, d’una banda, un termini més ampli per a la presentació de sol·licituds i a la vegada asseguri la concurrència competitiva i la resolució
adequada de les sol·licituds presentades, acompanyada també d’un increment de les
transferències aportades a la Generalitat de Catalunya en el marc del Plan que com
a mínim se situï als nivells de l’any 2010, de manera immediata.

Proposta de resolució sobre el projecte Jardins de Sa Riera, a Begur
250-00451/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 25138 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.01.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 25138)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició del punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Estudiar i Impulsar les mesures necessàries per aturar el projecte Jardins de
protegir la Cala Sa Riera a Begur (Baix Empordà) 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 en el punt 2

2) Modificar el pla director urbanístic del sistema costaner o aprovar altres figures jurídiques equivalents per permetre la desclassificació de sol urbanitzables que
no han estat desenvolupats.
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Proposta de resolució sobre la millora del servei de la línia E2
d’autobusos exprés de Lleida
250-00484/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 25091 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.01.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 25091)

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
Efectuar, conjuntament amb l’ATM de Lleida, un seguiment de l’evolució de la
demanda de la línia de bus exprés E2, entre Lleida i Alfarràs, per garantir que en
tot moment l’oferta de places és suficient amb l’establiment dels serveis de reforç que
resultin necessaris.

Proposta de resolució sobre la millora del trànsit entre Lleida i
Montblanc
250-00485/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 25092 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.01.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 25092)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a
fer les gestions necessàries davant l’Administació general de l’Estat perquè, com
administració titular i concedent, amplïi les actuals bonificacions per als vehicles
pesants, aprovades pel Reial Decret 1110/2018, de 31 d’agost, en el tram Lleida/Soses i les Borges Blanques de l’autopista AP-2, establint les mesures i instruments de
coordinació necessaris entre les dues administracions per fer-ho possible.

Proposta de resolució sobre la sobreocupació d’autobusos interurbans
250-00487/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 25093 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.01.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 25093)

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

Continuar amb el reforç de l’oferta de serveis de transport de bus interurbà, per
tal de garantir que el servei es presta en les condicions de qualitat adequades, evi3.10.25. Propostes de resolució
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tant el transport de viatgers dempeus de forma recurrent i garantint una cobertura
adequada de la demanda de mobilitat existent.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

Dur a terme un seguiment permanent de l’evolució de la demanda per a detectar
les línies que poden presentar sobreocupació i preveure les mesures d’increment de
la demanda que es requereixin.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

Efectuar una valoració dels serveis que cobreixen pols específics de mobilitat,
com les universitats, per tal de garantir que l’oferta de servei és adequada i que el
servei es presta en uns nivells de qualitat adequats.

Proposta de resolució de condemna de la banalització de
l’imperialisme i el colonialisme
250-00526/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre la situació de la innovació a Catalunya
250-00528/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de la transparència en l’acció
exterior de la Generalitat
250-00529/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

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

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’auditoria del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
250-00531/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.
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Proposta de resolució sobre la sol·licitud d’auditoria del Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)
250-00532/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-00533/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

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

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

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

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

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

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre la síndrome de Behçet
250-00537/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre les víctimes de desaparició forçosa a
Mèxic
250-00538/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.
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Proposta de resolució de rebuig a la detenció d’estudiants marxistes
i de sindicalistes a la Xina
250-00539/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
250-00540/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

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

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.
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Proposta de resolució sobre les persones sordes en la sanitat
250-00542/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre el tractament de la violència masclista
en els mitjans de comunicació
250-00543/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

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
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.
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Proposta de resolució sobre la dinamització de l’Observatori Català
de la Família
250-00545/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre el Programa de protecció de defensors i
defensores dels drets humans
250-00546/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions
democràtiques enfront de l’extrema dreta
250-00547/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.
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Proposta de resolució sobre les subvencions a entitats que estan en
contra del dret a l’avortament
250-00548/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de
comptes dels acords de col·laboració
250-00549/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre el canvi de zonificació tarifària del
sistema integrat de Castellar del Vallès
250-00550/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.
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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
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre l’educació financera a les aules
250-00552/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015 de
formació i qualificació professionals
250-00553/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de formació per als
funcionaris interins de l’Administració de justícia
250-00554/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre la protecció del funcionament normal de
l’economia catalana
250-00555/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

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
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.
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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
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a augmentar la
seguretat de certs barris de Figueres
250-00558/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme
Guasch i Darné a Figueres
250-00559/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.
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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
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.01.2019 al 28.01.2019).
Finiment del termini: 29.01.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Proposta de resolució sobre l’equiparació laboral i retributiva dels
docents del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional al
Cos de Professors d’Ensenyament Secundari
250-00561/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 24896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Yolanda López Fernández, diputada, Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Lucas
Silvano Ferro Solé, diputat 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 la equiparació laboral i retributiva dels docents del cos de professors tècnics de formació professional (PTFP) al cos de professors d’ensenyament secundari (PES), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:
Exposició de motius

Davant la discriminatòria situació laboral en la qual es troben milers de professor/es tècnics de formació professional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, demanem al Departament la immediata regulació de l’equiparació laboral i retributiva dels docents del cos de professors tècnics de formació
professional (PTFP) al cos de professors d’ensenyament secundari (PES) adscrits al
Departament d’Ensenyament.
Aquesta situació en què es troba el col·lectiu de professors tècnics d’FP a Catalunya, uns 3.000 docents, i arreu l’Estat espanyol, uns 34.000 es repeteix des de fa
molts anys.
Aquest greuge, difícil d’entendre, va començar amb l’entrada en vigor de la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre de 1990, d’ordenació general del sistema educatiu
(LOGSE), derogada per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació (LOE),
modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), ja que, d’acord amb la seva disposició addicional desena,
es va constituir el cos de PTFP, amb la finalitat, entre d’altres, d’oferir una solució
parcial i conjuntural al col·lectiu de professors mestres de taller en unificar els centres de batxillerat amb els que impartien formació professional reglada.
Aquesta solució ha suposat que durant vint-i-vuit anys milers de professor/es de
l’administració pública espanyola hagin patit una discriminació que no només afecta les seves condicions laborals salarials i de promoció professionals sinó també la
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pensió de jubilació, en la mesura que l’haver regulador d’un pensionista PTFP és
8.638,54 euros bruts inferior al d’un professor del cos de professors d’ensenyaments
secundaris.
Atès que segons la normativa actual, els requisits d’accés a la funció pública
docent són els mateixos per a l’ingrés als cossos de PTFP i de PS, ja que l’Estatut
bàsic de l’empleat públic (EBEP) recollí la reforma provocada per l’aplicació a l’Estat espanyol del marc europeu d’estudis superiors, el qual transformava les titulacions universitàries existents (llicenciatures, arquitectures i enginyeries superiors,
diplomatures, enginyeries tècniques i arquitectures tècniques) en graus universitaris.
L’EBEP estructura i classifica en diferents grups els llocs de treball d’acord amb la
titulació requerida per ingressar-hi i la responsabilitat del lloc de treball. Dels tres
grups regulats (A, B i C), es reserva el GRUP A per als titulats en grau universitari,
i depenent de la responsabilitat del lloc de treball que s’ocupi i de les proves per accedir-hi, el lloc de treball s’ubica al subgrup A1 o A2. Doncs bé, els requisits d’accés
són idèntics tant per al cos PTFP com per al cos PES.
Atès que s’exhaureixen les diferències en la titulació d’accés, excepte en només
10 especialitats d’un total de 29 (Annex VI RD 276/2007) eminentment pràctiques
que no tenen ensenyaments universitaris, i s’accepten titulacions de grau superior
declarades equivalents a l’efecte de docència. Aquests docents, provinents normalment del món laboral, tenen un nivell de coneixements pràctics molt elevat. Aquests
coneixements, que no s’ensenyen a cap universitat són imprescindibles per a la formació dels i les alumnes d’aquestes famílies professionals.
Atès que moltes de les especialitats de FP, especialment les de les famílies professionals abans descrites es troben sense professorat, no podent per la gran mancança que hi ha, com per exemple 628 Soldadures, 611 Mecanització i manteniment
de màquines entre altres, no podent cobrir les substitucions per aquesta manca.
A partir de l’entrada en vigor de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, el professorat del cos PTFP s’hauria d’haver integrat en el subgrup
A1 i no pas en l’A2, en la mesura que els requisits d’accés són idèntics i realitza les
mateixes funcions i el mateix horari i té la mateixa responsabilitat en els mateixos
nivells educatius que el professorat del cos PS, el qual sí que va ser integrat en el
subgrup A1.
Atès que poden dur a terme les mateixes funcions, els professors tècnics opten
també als mateixos càrrecs: tutor, cap de departament, coordinador, cap d’estudis o
director entre d’altres.
Atès que la normativa que assigna determinats mòduls o crèdits a un o un altre
cos docent dins el currículum del cicle formatiu és en general arbitrària, discriminatòria i interessada. La realitat, però, és que a molts centres educatius no es té en
compte, i s’atribueixen al o la docent amb major competència, independentment que
sigui PS o PT.
No es pot permetre que l’Administració discrimini una part del professorat d’FP
fent valer una llei anterior en què les titulacions eren clarament diferenciades i encara menys quan els requisits d’accés a la funció pública docent i les funcions i obligacions són les mateixes per a tot el professorat de les diferents especialitats d’FP.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El parlament insta el Govern:
1. Sol·licitar al Govern de l’Estat d’Espanya que realitzi les gestions necessàries
per a la creació d’un únic cos de professors d’FP en el marc del subgrup A1 establert per l’EBEP.
2. Establir un complement per als professors tècnics de formació professional
(PTFP) adscrits al subgrup professional A2, equiparant els seus salaris als profes3.10.25. Propostes de resolució
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sors d’educació secundària (PES), adscrits al subgrup professional A1, mentre no hi
ha una equiparació per part del Govern de Espanya.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Yolanda López Fernández, Lucas Silvano
Ferro Solé, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’ampliació de places d’anglès de
l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans
250-00562/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 24897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’ampliació de places d’anglès de la
EOI de Viladecans, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:
Exposició de motius

Com a conseqüència de la crisi econòmica moltes persones han optat per millorar la seva formació, complementant ben la seva experiència laboral o la seva formació acadèmica amb estudis i cursos.
En aquest sentit, millorar les competències lingüístiques en idiomes estrangers
s’ha consolidat com una prioritat formativa, que ha experimentat una espectacular
demanda els últims anys.
I especialment en aquells municipis costaners, on el turisme, nacional i estranger, és normalment el pilar de l’economia local, i el sector on moltes persones podrien aconseguir un lloc de treball amb els coneixements idiomàtics adequats.
– Tenint com a exemple les llargues cues que hi ha per estudiar idiomes a les escoles oficials d’idiomes durant el mes de setembre cada any.
– Tenint en compte les moltes persones que es queden sense plaça per la forta
demanda que existeix i les poques places que s’ofereixen, especialment en el primer
curs d’anglès.
– Tenint en compte que es presenten cada any entre 200 i 300 sol·licituds de persones de Viladecans i Gavà per estudiar 1r d’anglès i es queden sense plaça a EOI de
Viladecans malgrat sol·licitar-ho al setembre.
– Tenint en compte que es presenten cada any entre mes de 200 sol·licituds de
persones de Viladecans i Gavà per estudiar 2on d’anglès i es queden sense plaça a
EOI de Viladecans malgrat sol·licitar-ho al setembre.
Tenint en compte que els nostres estudiants acaben els estudis bàsics amb un
nivell baix/mitjà d’anglès i sol·liciten plaça en els nivells de Tercer, Quart, Cinquè
de l’EOI de Viladecans. I difícilment poden accedir a una plaça per la gran manca
d’oferta actual en aquests nivells.
Per aquests motius i per la històrica reivindicació del municipi de Gavà, de
comptar amb la seva pròpia Escola Oficial d’Idiomes, cobra actualitat i rellevància,
i es justifica plenament per la demanda constatada entre els veïns del municipi.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
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Proposta de resolució

El parlament de Catalunya insta el Govern:
1. Posar en marxa l’escola Oficial d’Idiomes de Gavà per al curs 2019/2020.
2. Destinar al pressupost 2019 una partida per donar compliment el punt anterior.
3. Ampliar les places d’anglès de la EOI de Viladecans donada la gran demanda
que hi ha cada any.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Yolanda López Fernández, Lucas Silvano
Ferro Solé, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgència al
CAP Gavà 1 i la reobertura del dispensari de salut al barri de Gavà Mar
250-00563/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 24898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Yolanda López Fernández, diputada, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
recuperació del serveis d’urgència al CAP 1 de Gavà, la reobertura del dispensari
de salut al barri de Gavà Mar, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de
Salut, amb el text següent:
El Parlament de Catalunya, en les darreres legislatures, ha acordat diverses resolucions instant el Govern al restabliment o creació de diferents serveis i equipaments
d’atenció primària, claus per garantir l’accessibilitat, l’equitat i la qualitat al sistema
de salut pública de Catalunya per part de la ciutadania de Gavà.
En el cas dels serveis d’urgències al CAP 1 de Gavà, tot i que la resolució 514/IX
del Parlament de Catalunya instava el Govern, l’any 2012, a mantenir el servei, la
resolució 729/IX (amb el servei ja sense funcionar), demanava el seu restabliment i
el 2013, a través de la resolució 317/X el Parlament va instar a prioritzar la reobertura d’aquest servei, la realitat que en la data actual aquest recurs, fonamental en la
qualitat de vida de la població, no s’ha reobert.
Pel que fa a la reobertura del dispensari de salut del barri de Gavà Mar, diferents
resolucions de la X i XI legislatures també instaven el Govern de Catalunya a reobrir aquest servei, necessari pels veïns i les veïnes d’aquesta zona de Gavà i també
per als visitants de les platges de la zona.
A conseqüència de la falta de personal, les llistes d’espera per poder ser visitat
pel metge de capçalera estan entre 2 i 4 setmanes, depenent del calendari. És per
aquest motiu que és necessari ampliar el personal de salut dels centres d’assistència
primària per potenciar la prevenció i evitar que molta gent ompli les urgències de
l’hospital de Viladecans.
Recordem la impossibilitat per part de les veïnes i veïns, especialment les persones de major edat de poder anar a la farmàcia de La Pava, especialment a la nit,
per la gran distància que existeix des del centre del poble i la falta de transport públic a la nit.
Per últim, respecte del servei de farmàcia d’urgència nocturna, a partir del decret
de la Generalitat que regulà la prestació del servei de farmàcia al conjunt de Catalunya, les farmàcies de Gavà poden deixar de prestar el servei d’urgències nocturn.
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Aquesta decisió es deriva de la reducció d’horaris dels serveis nocturns als Centres d’Atenció Primària, i va comportar que des del mes d’octubre de 2011 s’eliminés
la ronda de farmàcies de guàrdia durant la nit a Gavà, una ciutat de més de 46.500
habitants i mes del 20% dels habitants amb mes de 65 anys.
Exposició de motius

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El parlament insta el Govern:
1. Elaborar durant l’any 2019 un calendari d’execució per a la recuperació del
servei d’urgència al CAP 1 de Gavà, la reobertura del dispensari de salut al barri
de Gavà Mar, així com l’obertura d’un servei de radiologia en algun dels centres
d’atenció primària de la ciutat fins que es disposi del que hi ha d’haver al nou CAP 3.
2. Dialogar i proposar al Col·legi Oficial de Farmacèutic la recuperació del servei
de farmàcies d’urgència nocturna a Gavà.
3. Reobrir el dispensari de salut al barri de Gavà Mar per donar servei públic a
tota la ciutadania que viu en aquest barri durant tot l’any.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el tancament de diversos parcs de
bombers
250-00564/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el cierre
de diferentes parques de Bomberos, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La situación actual del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat ha llevado a la
desprotección de los ciudadanos ante las actuaciones de emergencia que realiza dicho cuerpo, lo que ha llevado a sus profesionales a adoptar medidas drásticas para
presionar al Govern de la Generalitat para que aborde las soluciones que se reclaman desde los sindicatos que representan a los bomberos de la Generalitat.
Actualmente hacen faltan aproximadamente 1.200 efectivos para cubrir las necesidades mínimas del cuerpo, así como una renovación del material, vehículos y
mejora de los parques de bomberos.
Entre 2000 y 2016 no se convocaron oposiciones y actualmente nos enfrentamos
a un grave problema de escasez de bomberos debido a jubilaciones, lo que provoca a
su vez un gran envejecimiento de la plantilla.
A modo de ejemplo, existe una falta evidente de mangueras para los vehículos
de extinción y numeroso material caducado que no cumple con la normativa y que
debe desecharse a pesar de no haber recibido material nuevo.
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El colectivo está muy preocupado por no poder solucionar estos problemas de
cara a la temporada de verano, cuando las actuaciones del cuerpo se producen con
más intensidad y con una complejidad mayor.
Son los bomberos los que salvan las carencias del sistema del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat realizando horas extra para cubrir la falta de personal llegando
a superar las 350 horas extra anuales máximas establecidas, que se hacen de manera voluntaria hasta que la plantilla se ha visto desbordada y ha decidido no realizar
horas extra para forzar a la Generalitat y en concreto al Departamento de Interior
a llevar a cabo las promesas incumplidas desde hace tantos años. Tanto es así, que
en 2017 los bomberos tuvieron que realizar 500.000 horas extra para cubrir las deficiencias del sistema de emergencias.
Recientemente, el Departamento de Interior se ha comprometido a «considerar»
la convocatoria de 1000 plazas en los próximos 4 años y más inversión en material
y equipamiento, a pesar de no existir presupuesto para tal promesa.
Pero el cuerpo de bomberos de la Generalitat no confía más en las buenas palabras del Departamento de Interior por la ausencia de hechos, realizando una huelga
de horas extra, así como diferentes manifestaciones en favor del colectivo.
Todo ello ha provocado el cierre de varios parques de bomberos de la Generalitat
por ausencia de personal, como en los parques de Torelló, Torroella, Calonge, Vall
d’Aro, Santa Coloma de Farners, Cardona, Ulldecona, Ascó, Vandellós y Hospitalet
de l’Infant.
Asimismo, también ha provocado que diferentes parques de bomberos de la Generalitat de referencia en las provincias de Cataluña se encuentren bajo mínimos,
como son los parques de Girona, Figueres, Olot, Lloret de Mar, Maçanet, Tarragona, Reus, Cambrils, Valls, Tortosa, Ripoll, Tàrrega, Mollerussa, Cervera, Tremp,
Sort i Lleida.
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. Dotar al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de un presupuesto adecuado
para revertir las carencias actuales para renovar y adquirir material de trabajo.
2. Dotar al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de un presupuesto adecuado
para la adquisición de nuevos equipos de protección individual (EPIs).
3. Dotar al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de un presupuesto adecuado
para revertir las carencias actuales para la renovación y adquisición de vehículos de
emergencia.
4. Dotar al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de un presupuesto adecuado
para revertir las carencias actuales para la renovación de Parques de Bomberos.
5. Asegurar que todos los parques puedan permanecer abiertos con el suficiente
personal necesario sin que ninguno de ellos esté obligado a realizar horas extra para
conseguirlo.
6. Realizar un inventario de todo el material disponible y realizar la renovación
de aquel que esté deteriorado, caducado u obsoleto.
7. Informar a los ciudadanos sobre las necesidades del Cuerpo de Bomberos
de la Generalitat y las acciones del Govern para subsanarlo, a través del Portal de
Transparencia.
8. Crear una mesa de negociación con los sindicatos de Bomberos de la Generalitat para establecer los acuerdos que regirán el futuro del cuerpo.
9. Establecer una retribución por hora extra superior a la hora ordinaria.
10. Revertir los recortes que ha realizado el Govern de la Generalitat y aplicar
los complementos e incrementos salariales oportunos que no se han realizado o se
han recortado desde 2006.
11. Contemplar el aumento de horas de la jornada laboral en la retribución anual.
3.10.25. Propostes de resolució
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12. Convocar todas las oposiciones necesarias para cubrir la plantilla faltante en
un plazo no superior a dos años.
Palacio del Parlamento, 20 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura mòbil de
qualitat a l’Alt Pirineu i Aran
250-00565/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 25100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 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 per garantir la cobertura mòbil de qualitat a l’Alt Pirineu i Aran,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, amb el text següent:
Exposició de motius

El territori de l’Alt Pirineu i Aran és dels que concentra més forats negres pel que
fa a cobertura per a telefonia mòbil, tal com ha reconegut el mateix Govern i com
poden demostrar cada dia milers de ciutadans de les valls d’aquesta zona.
Els darrers diagnòstics ens mostren com la regió pirinenca és on s’ha detectat
més espais amb accés deficient o bé nul, en contrast amb la ciutat de Barcelona, que
és on hi ha menys zones fosques.
Algunes zones viuen directament sense senyal, i la majoria les podem trobar ubicades a l’Alt Pirineu i Aran. Es tracta especialment d’indrets despoblats o bé amb
pocs habitants, però que sumen un important trànsit d’excursionistes i aficionats a la
natura en general. És el cas, pel que fa a l’Alt Urgell, de punts de les serres del Cadí
i de Boumort, al límit amb la Cerdanya i el Pallars Jussà, i també de l’extrem nord
del Pallars Sobirà, a les muntanyes que delimiten amb Andorra i l’Arieja. Alhora,
en segon lloc, hi ha les zones de muntanya del Baridà, el sud de l’Alt Urgell, el nord
de l’Aran i l’àrea del Parc Nacional d’Aigüestortes.
Tot i ser zones amb poca població, fent-les poc atractives per les grans operadores de telefonia, el Govern té l’obligació de garantir una bona comunicació a tot el
territori. A més, si volem combatre el despoblament del món rural, cal dotar-lo de
totes les facilitats tecnològiques i comunicatives necessàries per fer-lo accessible a
un entorn hiperconnectat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar un pla de
xoc, a través dels pressupostos del 2019, per tal de garantir la cobertura de telefonia
mòbil a les diferents valls del Pirineu que no en tenen o que és deficitari, recuperant
les partides d’inversió per aquest concepte de l’any 2010.
Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre les actualitzacions de les causes
mèdiques d’exclusió en l’accés a les ofertes públiques d’ocupació
250-00566/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 25101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les
actualitzacions de les causes mèdiques d’exclusió a l’accés a les ofertes públiques
d’ocupació, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública, amb el text següent:
Exposició de motius

El Consell de Ministres, a proposta de la ministra de Política Territorial i Funció
Pública, va aprovar l’Acord pel qual s’actualitza el catàleg de les causes mèdiques
d’exclusió en l’accés a l’ocupació pública que encara operava en determinats àmbits,
com els referits als cossos i forces de seguretat de l’Estat, les forces armades, els
cossos de vigilància duanera i el personal d’institucions penitenciàries.
És una mesura de justícia social amb suport de tots els grups parlamentaris a
través de diverses iniciatives presentades a les Corts, i és una mesura que el Govern
de l’Estat ha volgut abordar per posar fi a una discriminació històrica que han suportat més de 7 milions de persones que tenen algun dels diagnòstics contemplats
en l’Acord.
Concretament, l’Acord proposa eliminar el VIH, la diabetis, la malaltia celíaca i
la psoriasi de les causes genèriques d’exclusions mèdiques exigibles per a l’accés a
l’ocupació pública i, en conseqüència, promoure la modificació, pels departaments
ministerials competents, d’aquelles normes reglamentàries que contemplin aquestes
i altres malalties com a causa d’exclusió a l’ocupació pública.
Aquesta mesura s’aplicarà a totes les convocatòries (personal funcionari, estatutari i laboral, civil i militar) que es convoquin amb posterioritat a la data d’adopció
d’aquest Acord i, en tot cas, a partir de les derivades de l’oferta d’ocupació pública
de l’any 2020, adaptant les mateixes a l’evidència científica actual i valorant sempre
la situació clínica de l’aspirant i no només el seu diagnòstic.
De la mateixa manera s’acorda revisar i actualitzar la resta de causes previstes
en els catàlegs d’exclusions mèdiques exigibles per a l’accés a l’ocupació pública, de
manera que es puguin aplicar aquestes mesures a totes les convocatòries derivades
de l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2021.
Finalment es constituirà un grup de treball interministerial, presidit pel secretari
d’Estat de Funció Pública, per a l’impuls i seguiment del que disposa aquest Acord.
Davant del desconeixement detectat per part d’algunes administracions sobre
l’actualització de les causes mèdiques, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adequar, immediatament, els procediments de contractació pública de personal a l’Acord del 30 de
novembre pel qual s’aproven les instruccions per actualitzar les convocatòries de proves selectives de personal funcionari, estatutari i laboral, civil i militar, amb vista a
eliminar certes causes mèdiques d’exclusió en l’accés a l’ocupació pública.
Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la demanda d’un mapa inventari de
recursos sanitaris assistencials de Catalunya
250-00567/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 25104 i 25339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de demanda d’un mapa inventari de recursos sanitaris assistencials de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El 2015 l’Ajuntament de Barcelona va publicar un estudi, fet en col·laboració amb
el Consorci Sanitari, sobre el mapa de recursos sanitaris assistencials de la ciutat
finançats pel CatSalut: naturalesa jurídica de les entitats, àmbits (hospitalització,
atenció primària, sociosanitaris, salut mental, rehabilitació, transport, teràpia respiratòria domiciliaria, hemodiàlisi) i tipus i quantitats de financiació (contractes, concerts subcontractacions, derivacions, pertanyents al SISCAT, etc.).
L’estudi ha resultat molt útil i pedagògic pel coneixement real de la complexitat
del sistema i per millorar les oportunitats de participació i control transparent dels
recursos públics.
Es va anunciar en aquells moments per part del conseller de Salut la realització
d’un estudi i publicació similar de l’àmbit de tot Catalunya. No tenim notícia de que
s’hagi dut a terme un estudi d’aquestes característiques i el considerem interessant i
necessari per a l’avaluació del funcionament del nostre sistema sanitari públic.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. En cas de que l’estudi sobre el mapa de recursos sanitaris assistencials de Catalunya finançats pel CatSalut s’hagi dut a terme, lliurar-ne còpies a tots els grups
parlamentaris en el termini d’una setmana a partir de l’aprovació d’aquesta resolució.
2. En cas de que no s’hagi elaborat l’estudi sobre el mapa de recursos sanitaris
assistencials de Catalunya finançats pel CatSalut, posar els mitjans adequats i necessaris per tal de dur-lo a terme o bé lliurar les dades corresponents (naturalesa
jurídica de les entitats, àmbits i tipus i quantitats de financiació) a tots els grups parlamentaris en el termini d’un mes a partir de l’aprovació d’aquesta resolució.
Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la
Publicitat Institucional
250-00568/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 25113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, 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 resolució sobre la Comissió Assessora sobre la Publicitat
Institucional, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent:
Exposició de motius

La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional (CAPI) és l’òrgan encarregat de garantir que la publicitat institucional de les administracions públiques serveixi amb objectivitat els interessos generals i s’adeqüi als principis en què s’inspira
la legislació aplicable a Catalunya en matèria de publicitat institucional.
Són funcions de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional, de conformitat amb les normes que n’estableixen el seu règim jurídic:
a) Informar i assessorar les administracions públiques de Catalunya, i entitats i
empreses públiques que en depenguin, en relació a les consultes que li formulin per
raó de la publicitat institucional que realitzin en els àmbits d’actuació corresponents.
b) Proposar mesures per tal de coordinar les campanyes de publicitat institucional de diverses administracions quan tinguin un mateix objecte. A aquests efectes,
les administracions de Catalunya podran trametre a la Comissió Assessora sobre la
Publicitat Institucional una previsió semestral de les seves campanyes de publicitat
institucional.
c) Informar preceptivament les campanyes de publicitat institucional de l’Administració de la Generalitat i de les entitats i empreses públiques que en depenen, així
com informar les campanyes d’abast general que li remetin, amb caràcter facultatiu,
les altres administracions públiques de Catalunya.
d) Fer el control i el seguiment dels resultats i de l’anàlisi de l’impacte de les
campanyes de l’Administració de la Generalitat i de les entitats i empreses públiques
que en depenen.
e) Informar el calendari semestral de publicitat institucional de l’Administració
de la Generalitat i les entitats i empreses públiques que en depenen.
f) Qualsevol altra relacionada amb aquestes funcions que li pugui encarregar
l’òrgan competent de l’Administració pública, organisme o empresa pública corresponent.
La Comissió elabora una memòria anual a través de la qual s’informa el Parlament de Catalunya sobre la publicitat institucional feta des de la Generalitat i des
dels ens locals que voluntàriament han informat la Comissió.
Les mateixes normes sobre el règim jurídic de la Comissió Assessora sobre la
Publicitat Institucional fixen la composició que ha de tenir.
Malgrat la importància d’aquest òrgan col·legiat, en el moment present la seva
composició no està nomenada ni, per tant, en funcionament, pel que no pot acomplir
les seves funcions i no es dóna estricte compliment a allò previst a la Llei 18/2000,
de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional, i a la resta de
normes sobre publicitat institucional.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Dur a terme els tràmits i accions pertinents per completar la composició de
la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional, a la major brevetat possible.
2. Remetre davant la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional totes
aquelles campanyes realitzades per la Generalitat, entitats o empreses que en depenguin, difoses durant en el període en el que la Comissió no ha estat en actiu, amb
tota la informació necessària per tal que la Comissió pugui emetre l’informe preceptiu, encara que sigui en aquest cas amb caràcter posterior a la seva difusió.
Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada; Ferran Pedret
i Santos, portaveu adjunt, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors de la llar
250-00569/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP CATECP
Reg. 25116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya
en Comú Podem, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, 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 sobre els drets de les
treballadores i treballadors de la llar, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

Les treballadores i treballadors de la llar i les cures són un dels col·lectius que
més precarietat pateixen, a més, no tenen dret a subsidi d’atur ni la possibilitat de
jubilació anticipada i tampoc poden gaudir de prestacions per a més de 55 anys. El
treball domèstic continua sense estar reconegut social i econòmicament de manera
adequada.
Els sindicats demanen que es professionalitzi el sector i que l’Administració
prengui mesures per obligar a la part ocupadora a donar d’alta a la seguretat social
a aquests treballadors.
L’any 2011 l’OIT va aprovar el Conveni número 189 i la Recomanació núm. 201
sobre el treball decent per les treballadores o treballadors domèstics. Una gran part
de les treballadores de la llar encara romanen en l’economia informal el que provoca
que els seus drets laborals que garanteixen aquestes normatives, es vegin minvats.
La Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre l’actualització, adequació i modernització del
Sistema de Seguretat Social, obligava a donar d’alta a la seguretat social a les treballadores de la llar sense tenir en compte la durada de la jornada de treball i, a més,
regulava de manera més garantista la relació laboral especial dels treballadors a la llar
familiar. Però l’any 2012 el Govern de l’Estat va tornar al règim anterior de la Llei
27/2011 el que va provocar un retrocés en els drets de milers de treballadores.
La ratificació del Conveni 189 suposa un pas més en la visibilització i el reconeixement del treball domèstic i avançar en l’equiparació dels drets d’aquest col·lectiu
als de la resta de treballadores i treballadors.
Per aquests motius, presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar el Govern
de l’Estat a:
1. Ratificar, el Conveni 189 de la OIT i la recomanació 201 sobre el treball decent per les treballadores i treballadors de la llar.
2. Portar a terme les mesures necessàries per a:
a. incloure les treballadores i treballadors de la llar en l’àmbit d’aplicació dels
articles 197.4 i 209.1.b) de la Llei General de la Seguretat Social, perquè se’ls considerin els períodes no cotitzats en el càlcul de les pensions d’incapacitat permanent
derivada de contingències comuns i de jubilació en els termes establerts en els articles.
b. integrar a les treballadores i treballadors de la llar en el règim general de la
seguretat social en els termes en què estava previst en la D.T. 16’ de la Llei General
de la seguretat social.
c. aconseguir l’equiparació plena de drets per les treballadores i treballadors de la
llar i de cura, i per aplicar plenament el règim d’extinció del contracte de treball de
la relació laboral comú que estableix l’estatut dels treballadors a la relació laboral
de caràcter especial del servei de la llar familiar.
3. Establir un sistema de protecció per desocupació adaptat a les peculiaritats de
l’activitat del servei de la llar familiar que garanteixi els principis de contributivitat,
solidaritat i sostenibilitat financera.
Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units.
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la neutralitat de l’Administració
perquè el Cos de Mossos d’Esquadra pugui actuar sense pressions
polítiques i de conformitat amb l’Estatut i la Constitució
250-00570/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la proposta resolució
sobre la neutralitat de la Administració Pública, per a que el cos de Mossos d’Esquadra pugui actuar sense pressions polítiques i de conformitat amb l’Estatut i la
Constitució, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text
següent:
Exposició de motius

Bona part dels representants sindicals de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra han vingut denunciant la manca d’interlocució lleial i efectiva amb la direcció política del Departament d’Interior, la qual cosa ha malmès greument la confiança dels agents i ha minvat la cohesió i la moral del Cos. Aquesta denúncia continuada fa especial menció de la manca de voluntat política de posar solucions damunt
la taula, per pal·liar la manca d’efectius, dotar els equips i dels mitjans materials
necessaris per garantir l’eficàcia i la seguretat dels agents en el desenvolupament de
les seves tasques policials, recuperar les retribucions pendents de cobrar, millorar
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les condicions de servei i el manteniment de les instal·lacions, i un llarg etcètera que
s’emmarca en unes reivindicacions justes i raonables.
Des que el Govern de la Generalitat de l’XI Legislatura va iniciar el seu cop a
la Democràcia, i de forma especial durant la preparació i l’execució del dispositiu
que, de forma coordinada amb els responsables d’altres Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, havia de donar compliment a l’ordre judicial que prohibia la celebració d’una mena de consulta popular l’1 d’octubre de 2017, declarada il·legal pel
Poder Judicial, els agents s’han vist abocats a prestar el seu servei amb ordres contradictòries i incompletes, sovint rebudes verbalment, que els ha generat una greu
inseguretat jurídica.
L’actuació dels Mossos d’Esquadra en la jornada prèvia i el mateix 1 d’octubre
de 2017, sota la direcció política del Govern i amb l’aparent connivència de la cúpula jeràrquica policial, ha generat una manca de seguretat jurídica enorme i, de moment, el nombre d’agents investigats per part de diferents tribunals a Catalunya en
relació amb les actuacions del CME en els esdeveniments d’aquella jornada infausta, és de 72 agents de totes les escales i diferents graduacions, incloent-hi al Major
en Cap i, el que és més greu, a 42 agents de l’Escala Bàsica.
És per això que, en defensa de la seguretat jurídica dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra, i per tal de garantir que en totes les seves actuacions, siguin ordinàries o extraordinàries, qualsevol que sigui el motiu que les generi, no hi hagi cap
tipus de pressió o d’ingerència política i es desenvolupin d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Constitució Espanyola i la resta de les lleis i reglaments
que conformen el nostre ordenament democràtic, el Grup Parlamentari de Ciutadans
presenta la següent:
Proposta de resolució

1) Condemna i rebutja qualsevol intent d’utilització política, ideològica i partidista del Cos de Mossos d’Esquadra, una força de seguretat armada que té com una de
les seves funcions fonamentals el manteniment de la seguretat ciutadana i de l’ordre
públic, garantint en tot moment la salvaguarda dels drets dels ciutadans i de les llibertats públiques, conforme el previst a les lleis.
2) Insta el Govern de la Generalitat a mantenir la neutralitat política en l’àmbit
del Departament d’Interior, exercint la seva facultat governativa i de direcció del
Cos de Mossos d’Esquadra sense cap biaix partidista i de conformitat amb la legalitat vigent. En aquest sentit, ha de vetllar perquè no es produeixi, ni des de l’àmbit
del Govern ni en el si del propi cos policial, qualsevol tipus d’instrucció o ingerència
política que pugui posar en risc la neutralitat en llurs actuacions i comportar qualsevol tipus d’inseguretat jurídica per a la força actuant.
3) Insta el Departament d’Interior de la Generalitat a disposar que en totes les
reunions de preparació de l’activitat diària, els anomenats briefings, en totes les unitats policials, es detalli de forma clara i entenedora les instruccions operatives que
permetin afrontar, amb plenes garanties, qualsevol incidència que pugui produir-se
durant la jornada corresponent.
4) Insta el Departament d’Interior de la Generalitat a disposar que totes les ordres i planificacions dels diferents serveis i dispositius, siguin específics o ordinaris,
quedin ressenyats per escrit i a disposició dels agents que integrin el dispositiu o
prestin el servei, especificant en cada cas el comandament responsable de gestionar
i decidir en les diferents incidències que puguin produir-se.
5) Insta el Govern de la Generalitat a que mantingui un diàleg social fluid i lleial amb els sindicats policials, que els informi puntualment sobre l’organització dels
dispositius específics i que incentivi la seva col·laboració i participació en la definició dels plans d’organització i actuació dels Mossos d’Esquadra.
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6) Reitera i es reafirma en el fet que en democràcia i en un Estat de Dret no
existeix cap dret ni llibertat fonamental que empari les accions violentes i que és
un deure de les autoritats públiques prevenir-les i impedir-les de manera proactiva.
Palau del Parlament, 21 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat,
diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del
deute de la Generalitat
250-00571/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat, Maialen
Fernández Cabezas, 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 millora de la qualificació del deute de la Generalitat, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text
següent:
Exposició de motius

El rating de Catalunya, qualificació del deute emès per la Generalitat, ve patint
un deteriorament continu i persistent des de desembre de 2009. En aquella data, les
agències ens varen assignar un rating d’A1. Des d’aquell moment hem vist com la
qualificació ha caigut fins el nivell Ba3.
El nivell Ba3, que en la actualitat tenim, correspon a la següent definició:
Una qualificació creditícia Ba3 / BB indica que el vincle és de naturalesa especulativa amb certa exposició al risc. Els bons classificats amb Ba3 / BB proporcionen
una taxa de rendiment a venciment (YTM) que està molt per sobre dels bons amb
qualificacions més altes.
Tanmateix, és important que els inversors s’adonin que aquesta taxa de rendiment més alta serveix de compensació per invertir diners en una empresa o govern
que pot no ser financerament racional i pot provocar la pèrdua de la inversió.
El nivell Ba3, del que tenim una perspectiva estable, és a dir, que pensen mantenir-la, està un grau per damunt de la qualificació «Risc Substancial», el conegut popularment com a «bono basura». El risc actual es el denominat «Grau Especulatiu»
i s’arriba després de perdre el «Grau d’Inversió».
Hem de tenir present que aquesta qualificació es dona tenint present que el Regne d’Espanya actua com a garant del deute, de la qual ja n’és propietari d’un 85%.
Aquestes dades són significatives, ja que marquen el nivell dels tipus d’interès
que els mercats ens demanen quan anem a demanar finançament.
El Govern de la Generalitat ha demanat 8.071 milions d’euros al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) per al 2019 i podria ser superior si s’admet l’augment del
límit del dèficit al 0,3%, com s’està parlant, cas en què la quantitat puja fins als 8.500
milions d’euros.
Des de la implantació del FLA, Catalunya ha obtingut més de 78.000 milions de
euros, el que significa una tercera part del total per a tot Espanya.
Aquest finançament ha tingut un cost del 0% des del 2015. Això ha suposat una
subvenció directa a la nostra Comunitat Autònoma de 5.300 milions entre 2012 i
2016 segons la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
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Els tipus dels bons Ba3, per exemple la República Turca, actualment estan pagant uns tipus del 5% a un venciment entre 5 i 8 anys.
L’actual volum de deute de la Generalitat puja, a juny de 2018, uns 78.500 milions de euros que representa un 25% del total de deute autonòmic total.
És a dir, si anéssim als mercats ara mateix, en l’actual nivell de rating, finançar
el nostre deute ens costaria uns 4.000 milions de euros anuals. A hores d’ara, recordem-ho, ens financem gratis.
En cas de perdre l’actual qualificació i que solament baixéssim un esglaó, a B1,
el tipus a pagar seria superior, i ens igualaríem a països com Armènia, Albània,
Hondures, Jordània, o una d’aquestes repúbliques balcàniques que tant agraden els
separatistes com Montenegro, serien els nostres companys.
No hi ha cap mena de dubte que els mercats tenen una lectura molt negativa de
l’empitjorament de la situació política a Espanya provocada per la conflictivitat institucional esperonada pel govern d’una de les comunitats autònomes més important
en tots els sentits.
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) Presentar un Pla d’Actuació per a restituir la confiança dels mercats financers
reduint l’actual situació de confrontació oberta amb el Govern d’Espanya.
2) Executar el compromís, acceptat al demanar voluntàriament el finançament
del FLA, de participar en el grup de treball, creat en el si del Consell de Política
Fiscal i Financera, per a la racionalització i millora de l’eficiència de la despesa pública autonòmic.
3) Prendre les mesures de racionalització i millora de l’eficiència de la despesa
pública amb l’objectiu de reduir el dèficit fiscal de la Comunitat Autònoma i poder
millorar la nostra qualificació deutora.
Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martí Pachamé Barrera, Maialen Fernández
Cabezas, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre els efectes econòmics que tenen per al
teixit empresarial les jornades de protesta
250-00572/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, María
Luz Guilarte Sánchez, diputada, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167
y 168 del Reglamento del Parlamento, presenta la Propuesta de resolución sobre los
efectos económicos para el tejido empresarial de las jornadas de protesta en Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

El separatismo, que desde el propio Govern de la Generalitat y sus instituciones
perpetraron el pasado mes de septiembre de 2017 un golpe a la Democracia, subvirtiendo el ordenamiento jurídico y constitucional, violando así los derechos de
millones de catalanes, sigue instalado en alimentar a cualquier precio el ya manifiestamente fracasado procés.
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El cual, entre sus principales objetivos tiene el de blindar a sus máximos representantes políticos frente a cualquier tipo de responsabilidad por la gravísima corrupción acumulada y la incapacidad y dejadez en la gestión de lo público durante
las últimas décadas.
De este modo persisten también en evitar cualquier control y rendimiento de
cuentas ante este Parlamento, y por lo tanto ante la ciudadanía, con mayor énfasis
cuando se trata de reconocer las nefastas consecuencias sociales y económicas a
medio y sobre todo largo plazo, que su desafío está provocando a Cataluña, especialmente con la pérdida de oportunidades y competitividad para el tejido empresarial catalán.
Esta práctica del «cuanto peor, mejor para el procés», se plasma con gran claridad en la justificación, connivencia e inacción del Govern de la Generalitat ante
las acciones y jornadas violentas de protesta que se vienen sucediendo en Cataluña
durante el último año, de manos tanto de grupos y comandos separatistas, y entidades afines y subvencionadas en su mayoría por el propio Govern, que convocan a su
antojo acciones del todo ilegales tales como las calificadas por ellos mismos como
«aturades de país» que incluyen cortes de carreteras, corte de vías ferroviarias, bloqueo de tránsito de mercancías y personas, acceso aeropuertos, actos vandálicos y
asedios a personas y edificios públicos, agresiones a profesionales de las fuerzas de
seguridad y un largo etcétera.
Lejos de obedecer a convocatorias de huelgas autorizadas, donde se garantizan
el derecho de los no convocantes/participantes a desarrollar su actividad con un despliegue de servicios mínimos y sin perjuicios que afecten de forma severa a la ciudadanía; estos actos condicionan la actividad diaria de todos los ciudadanos que no
pueden acudir a sus puestos de trabajo o llevar a sus hijos al colegio, acudir a visitas
médicas, abrir sus comercios, hacer circular mercancías (tanto perecederas como no).
La actividad económica de las ciudades se ve especialmente perjudicada y paralizada con consecuencias tanto de reputación (turismo, congresos y ferias), como
el coste de horas de trabajo y ventas pérdidas, daños materiales, falta de suministros, etc.
Por lo tanto, ante la evidente responsabilidad, también patrimonial de la Administración Pública, actuando ésta de forma activa (animando) o pasiva (por omisión)
como coorganizadora y participante de hechos como los ocurridos el 21 de Diciembre de 2018 en Barcelona (jornada alentada por el Govern a modo de una nueva
«aturada de país»), creemos que los ciudadanos afectados tienen derecho a conocer
y reclamar ante la Administración todas aquellas responsabilidades y compensaciones por las pérdidas económicas sufridas.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1. Elaborar un informe exhaustivo sobre el coste y la afectación a la economía
catalana, cada vez que se produzcan jornadas de protesta en Cataluña negligidas o
alentadas desde las propias instituciones o representantes públicos, (ya sea de forma
proactiva o por omisión), que impidan o condicionen el libre ejercicio de la actividad económica en perjuicio de los agentes económicos y la competitividad de las
empresas.
2. Presentar dicho informe en sede parlamentaria en un máximo de un mes con
posterioridad a que se produzcan tales jornadas de protesta, así como su posterior
publicación para conocimiento de la ciudadanía, de manera que los afectados puedan
conocer e interponer en su caso, por vía legal, si procede, las reclamaciones y denuncias pertinentes contra la propia Administración Pública por los perjuicios sufridos.
Palacio del Parlamento, 21 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Luz Guilarte Sánchez, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la destinació del 0,7%
dels ingressos propis no condicionats a polítiques públiques de
cooperació internacional
250-00573/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, SP CUP-CC, GP CATECP
Reg. 25220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
Carles Riera Albert, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent, Susanna Segovia Sánchez, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 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 la que es demana al Govern de
la Generalitat que garanteixi destinar el 0,7% dels ingressos propis no condicionats
a polítiques públiques de Cooperació Internacional, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb
el text següent:
Exposició de motius

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de
Cooperació al Desenvolupament; la Llei 26/2001, en el seu article vuitè, de Pla
Director, explicita que l’Administració de la Generalitat ha d’elaborar amb una periodicitat quadriennal un pla director que estableixi les previsions de recursos i les
prioritats geogràfiques i sectorials que s’hauran de respectar i concretar en els plans
anuals de cooperació al desenvolupament.
La disposició addicional tercera de dita Llei, de Recursos de l’Administració de
la Generalitat destinats a la cooperació al desenvolupament, exigeix que l’Administració de la Generalitat ha d’augmentar gradualment les aportacions destinades a la
cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional fins a assolir l’aportació
del 0,7% dels seus ingressos corrents incondicionats, en els pressupostos per a l’any
2010, com a màxim.
Mai no s’ha assolit el 0,7%, tot i que la Llei de Cooperació preveia que s’havia
d’assolir aquest percentatge com a màxim l’any 2010.
L’actual Pla Director pel període 2015-2018, encara vigent, obliga a incrementar
el pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) en
30 milions d’euros dins aquest període i que en realitat aquest augment ha estat tan
sols de 15 milions d’euros. L’actual Pla Director també preveu assolir el 0,4% dels
ingressos propis no condicionats per a l’any 2018 i que segons el pressupost destinat
per enguany aquest percentatge tan sols arribarà al 0,15%.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Incorporar al V Pla Director de Cooperació de la Generalitat, ara en fase de
redacció, per al període 2019-2022, una aposta clara i decidida cap a la consecució
del 0,7% dels ingressos corrents no condicionats, mitjançant els pressupostos de la
Generalitat, tal i com l’obliga la Llei de Cooperació de l’any 2001 en la seva disposició addicional tercera.
2. Assolir en un màxim de 6 anys la fita del 0,7% de manera que: per a l’any
2019 l’import destinat a cooperació internacional representi un mínim del 0,22%
Fascicle segon
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dels ingressos propis no condicionats, pel 2020 el 0,3%; pel 2021 el 0,4%; pel 2022
el 0,5%; pel 2023 el 0,6% i pel 2024 el 0,7%.
3. Destinar aquest increment de manera exclusiva a l’Agència Catalana de Cooperació Internacional (ACCD), ja que és l’ACCD l’òrgan de l’administració catalana
que té per objecte executar i gestionar la política de cooperació del desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya.
4. Incrementar el pressupost de l’ACCD en xifres absolutes 15 milions el 2019 i
15 milions el 2020 en relació als anys anteriors i en 25 milions d’euros per cadascuna de les anualitats del 2021, 2022, 2023 i 2024, fins a incrementar el pressupost de
l’ACCD en un total de 130 milions d’euros.
5. Nodrir de fons públics aquest increment de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament, ja que només és possible vertebrar una veritable política pública de cooperació i de promoció i defensa de la pau i els drets humans si el Govern disposa d’un
pressupost propi, que sigui estable i previsible en el temps, i que li permeti establir
plans estratègics a mig i llarg termini.
Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, GP PSC-Units; Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus a la CAERIT

Proposta de resolució sobre la transmissió a les estacions receptores
de molt alta tensió d’Ifercat de la línia 9 del metro a Transports
Metropolitans de Barcelona
250-00574/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 25290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
transmissió receptores MAT d’IFERCAT (L9) a TMB, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

Amb la construcció de la L9 del metro de Barcelona IFERCAT va construir dues
estacions receptores a molt alta tensió, MAT, de 220.000 V a la Zona Franca (ZAL)
i a Sagrera. Allà es transforma l’electricitat a 30.000 V amb la que s’alimenten les
línies 9/10 Sud i Nord. La resta de la xarxa de metro de TMB s’alimenta per un procediment diferent, a través de 42 estacions transformadores a 25.000 V esteses per
tota la xarxa. A la xarxa de metro de TMB hi ha, per tant, 2 tensions, 30.000 V per al
sistema L9/L10 i 25.000 V per a la resta.
L’avantatja d’estar connectat a una receptora de molt alta tensió és que es pot
comprar l’electricitat a molt millor preu, atès que la connexió es fa directament a la
xarxa de transport (Red Elèctrica Española, REE) sense passar pels operadors elèctrics tradicionals.
A cada receptora hi ha 4 grups de potència cadascun de 60 MW. En una de les
receptores, dos d’aquests grups seguirien alimentant la L9 mentre que els altres dos
es podrien destinar a la xarxa convencional, fent adaptació per tal que transformin
a 25.000 V enlloc dels 30.000 V actuals.
El consum punta de la xarxa convencional de metro és de 45 MW. Suposant que la
L9 un cop acabada consumeixi 15 MW de potència de punta, això suposa un consum
3.10.25. Propostes de resolució
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total de 60 MW per a tota la xarxa de metro de TMB. Per tant, sobre els 240 MW
que té assignats IFERCAT a la L9, els d’una de les dues receptores, hi ha un excedent
enorme de potència, de 180 MW. A més, existeix l’excedent de 240 MW de l’altra receptora.
Els servis tècnics de metro TMB han calculat que si tota la xarxa de metro convencional se subministrés amb energia procedent de la MAT hi hauria un estalvi
molt important en la factura elèctrica, que baixaria de 25 a 19 milions EUR amb
preus de 2017. Per tant, un estalvi de 6 milions EUR, aproximadament 4 d’ells deguts a la reducció del factor de potència, per tant, estalvi fix i independent del consum, i la resta perquè s’hi pot accedir a una tarifa més econòmica en tractar-se de
la MAT. La disminució s’aconsegueix sobre tot en el terme de potència perquè hi ha
una tarifa molt més econòmica.
Tota la xarxa de metro convencional de TMB està electrificada amb una xarxa
elèctrica que discorre pels túnels a 6.000 V. Però al voltant del 35% de la xarxa a
25.000 V necessària ja es troba instal·lada en túnels en forma de línies d’escomesa
d’Endesa o bé de línies d’interconnexió.
Els serveis tècnics de metro de TMB han calculat el rendiment de la construcció d’aquesta anella a 25.000 V per fases, de més a menys rendible. La inversió
per a la primera fase s’amortitza en només dos anys i el temps d’amortització de la
resta de fases va augmentat fins que arriba al seu màxim a la darrera fase amb un
temps de 9,7 anys. Sempre períodes curts de retorn. Un cop completades les obres
l’estalvi és de 6 sobre els 25 MEUR de facturació elèctrica actual, un 24%. En 10
anys l’estalvi arribaria a 60 MEUR.
De l’estalvi també podria beneficiar-se FGC, Tramvia i Renfe, ja que és fàcil interconnectar les xarxes elèctriques dels operadors des de TMB.
La cessió via venta o permuta d’IFERCAT a Barcelona d’un del quatre grups de
60 MW de les dues receptores, la de la ZAL, és una petició que TMB ha vingut realitzant de forma reiterada a IFERCAT sense que fins el moment aquesta petició hagi
estat atesa. Cada any de retard en prendre aquesta decisió ha suposat una increment
de costos operatius per al sistema de transports de 6 milions d’EUR.
La solució tècnica ha estat estudiada pels serveis tècnics de Metro a nivell
d’avantprojecte en aquesta operació de reconversió elèctrica i la viabilitat tècnica
està plenament garantida.
En el passat IFERCAT va treure a concurs la cessió durant 40 anys de les dues
subestacions de 240 MW en una operació de caire financer (execució de l’obra + capitalització de l’estalvi + marge Concessionària a canvi de la gestió energètica durant
40 anys). IFERCAT demanava una retribució de 80 milions d’EUR, però cap companyia elèctrica s’hi va presentar al concurs degut a les enormes incerteses que hi ha
en el preu de l’energia elèctrica, ja que ningú no es veu capaç de predir que passarà
en 40 anys.
D’altra banda, d’acord amb el Pla de metro de TMB, s’esperen uns increments de
demanda energètica pel metro molt importants en els punts actuals de subministrament (25 kV), sense descartar, fins i tot, la necessitat de construir noves subestacions
de tracció. A més, l’extensió del bus elèctric requerirà de nous punts de recàrrega al
carrer, amb connexió a 25.000 V.
Abordar aquests increments de potència amb el «model tradicional» d’escomeses
a 25.000 V implica haver de pagar sempre per adequar/reforçar la xarxa de 25.000 V)
d’Endesa i, cas de nous punts de subministrament, cal estendre noves línies de
25.000 V pels carrers. Són obres cares. El cost d’aquestes actuacions en els darrers
perllongaments a les L2 i L5 ha pujat entre 1,5 i 2,5 milions EUR/escomesa, inversions que malauradament es fan a fons perdut perquè se cedeixen a Endesa un cop
acabades, segons la reglamentació vigent RD 1955/2000.
Es dóna la circumstància afegida que en alguns punts de l’àrea Metropolitana,
Endesa té ja actualment problemes de cobertura de demanda, per la qual cosa que
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algunes peticions requereixen d’inversions enormes i, fins i tot en alguns casos, resulten pràcticament inabordables.
Un fenomen col·lateral d’interès per a la ciutat és que amb les connexions a les
receptores de la L9 s’alliberaria molta potència a la xarxa de distribució de 25.000 V
d’Endesa que quedaria a disposició per a altres usos de la ciutat, beneficiós no solament per a la ciutat, sinó també per a Endesa i seus clients.
Addicionalment, en el sistema metro es produeix un estalvi extra degut a la reducció de la potència contractada, ja que la connexió de tota la xarxa de Metro a 1 o
2 punts (receptores) enlloc dels 42 actuals farà que la corba de càrrega en mitja tensió
s’aplani i es produeixin puntes de potència menors per al metro. Nous estalvis que
cal afegir en el còmput.
Però també es produeix un estalvi afegit en el consum de tracció per ajust de
la tensió de sortida a catenària, ja que controlar la xarxa a 25.000 V permet també
controlar alhora la tensió de sortida de tracció –1200/1500 Vcc– i estalviar energia,
segons mostra l’experiència del Metro de Bilbao. Enguany, amb escomeses individuals i no controlades, això no es pot fer.
També es produeixen altres avantatges derivats dels estalvis assolits en poder
fer una gestió energètica «Smart» a la xarxa pròpia. Però els avantatges no s’acaben
aquí, sinó que n’hi ha d’altres de suplementaris proporcionats per la Micro-Grid
TMB de metro, potser petits, però no menors.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya Insta al Govern de la Generalitat a:
A què ordeni a IFERCAT la cessió a TMB d’una o les dues estacions receptores de molt alta tensió, situades a Zona Franca i a Sagrera, per tal que el sistema de
transport públic elèctric, en la seva globalitat, pugui beneficiar-se de les millores i
estalvis que el subministrament a través d’aquest sistema de molt alta tensió suposa.
Palau del Parlament, 2 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’impacte de la contaminació acústica
del projecte BRAIN a Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès
250-00575/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 25291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
l’Impacte de la Contaminació Acústica del Projecte BRAIN als municipis d’Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

L’empresa ENAIRE, que forma part del Grupo Fomento (Ministerio de Fomento), és l’encarregada de gestionar la navegació i l’espai aeri a Espanya. La tardor de
2017 va començar el procés per implantar noves maniobres d’aproximació a l’Aeroport de Barcelona - El Prat, sota el nom de Proyecto BRAIN, que ha culminat amb
la posada en funcionament de les noves rutes el dijous 26 d’abril de 2018.
3.10.25. Propostes de resolució
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Sintèticament, el projecte redissenya les rutes d’aproximació dels avions a l’aeroport i els crea una mena d’autopistes fixes per on han de circular mentre s’acosten
a l’aeroport per aterrar.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente va publicar al BOE del dijous 15 de febrer de 2018 una Resolució de 29 de gener de 2018,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, per
la qual es formulava l’informe d’impacte ambiental del projecte «Rediseño del área
de control terminal del aeropuerto de Barcelona: proyecto BRAIN».
A la resolució s’explica que el 26 de setembre de 2017, l’ens públic empresarial
ENAIRE demana l’avaluació ambiental del Proyecto BRAIN a la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.
Segons la resolució, el 7 d’octubre de 2017, la Subdirección General de Evaluación Ambiental inicia la fase de consultes a les administracions públiques afectades
i conclou que cap dels tres ajuntaments presenta resposta a la consulta (Argentona,
Òrrius i Vilanova del Vallès). Tampoc respon la Direcció General de Polítiques Ambientals ni la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Per contra, cap dels 3 ajuntaments té constància d’haver rebut aquesta consulta
per part de la Subdirección General de Evaluación Ambiental i manifesten que han
estat informats del projecte amb posterioritat a l’entrada en vigor de les noves rutes
i per part dels veïns.
Pel que fa l’anàlisi d’impacte acústic, la resolució tan sols presenta gràfics comparatius de l’àrea al voltant de l’aeroport fins davant del port de Barcelona. No esmenta ni fa mesuraments a zones transitades per les noves rutes d’aproximació, més
allunyades de l’aeroport.
La majoria d’avions van a una altitud d’entre 1.000 i 2.500 metres sobre el nivell
del mar, malgrat la distància sobre els habitatges sigui menor, ja que hi ha nuclis que
es troben a uns 300 m d’altitud, com ara Òrrius. No obstant això, alguns dels avions
passen tan sols a 900 metres per damunt dels habitatges. Els avions que aterren fan
maniobres de desacceleració i descens i, per tant, fan molt soroll.
L’empresa indica que es prioritzen les rutes sobre el mar i només s’utilitza aquesta ruta sobre el terra quan el trànsit és molt intens. A la pràctica, circulen avions per
la ruta terrestre malgrat la marítima no estigui plena. En dies de trànsit elevat, la
ruta s’ha utilitzat més enllà de les 23 h, fins a la 1 de la matinada.
El nombre d’avions que passen per la ruta cada hora oscil·la bastant segons el dia
de la setmana, l’hora i la meteorologia:
És freqüent que passin 4 o 5 avions per hora en dies normals, sense aturador entre les 7 h i 23 h. S’han registrat molts dies en què el trànsit ha estat de 10 avions o
més en una hora, fet que significa un avió cada 6 minuts.
Hi ha hagut puntes de trànsit màxim i sostingut com ara:
– 22 juny 2018, entre 20 h i 21 h, 18 avions (1 avió cada poc més de 3 minuts)
– 24 juny 2018, de 19 h a 22 h, 14, 13 i 12 avions cada hora, respectivament
– 15 juliol 2018, amb 6 hores diferents superant els 10 avions per hora
– 16 setembre 2018, 14 avions a les 17 h, 12 a les 19 h, 17 a les 20 h i 11 a les 21 h
Pel que fa a nombre d’avions per dia, tenint en compte registres d’uns 100 dies:
La mitjana és d’uns 50 avions al dia, comptant que entre la 1 h i les 5 h pràcticament no en passen.
Hi ha hagut dies de més de 100 avions al dia:
– 106 avions, 15 de juliol de 2018
– 104 avions, 22 de juny de 2018
– 104 avions 16 setembre de 2018
Principalment, els nuclis afectats són:
– Urbanitzacions Can Cabot, Can Raïmi i Can Ribosa a Argentona
– Nucli d’Òrrius i disseminats, especialment la zona d’Aquença
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– Urbanització Can Nadal a Vilanova del Vallès
Els nuclis afectats comparteixen la característica que queden particularment aïllats de les grans infraestructures de transport, que són més sorolloses, com ara
trens i autopistes. Alguns també estan situats a una altitud de vora els 300 m sobre el
nivell del mar i tots estan envoltats de muntanyes. Per tant, els nivells de contaminació acústica mitjana que suporten són inferiors als dels municipis de l’entorn. En el
cas de les urbanitzacions d’Argentona i, sobretot, d’Òrrius, la seva situació a la vall
entre muntanyes més altes podria fer rebotar el so que s’hi produeix i amplificar-lo.
D’aquesta manera, sense mesures de so disponibles fins al moment, el problema de
contaminació acústica derivaria del diferencial de soroll entre els moments sense
pas d’avions i els moments d’activitat aèria.
A més, una vegada analitzades les rutes reals dels avions, tant d’entrada com de
sortida del Prat, tot sembla indicar que l’àrea del cercle vermell ha estat escollida
com a zona calenta de pas. Aquest fet contradiu la lògica perquè:
– Fa passar elements sorollosos per indrets tranquils on són molt més perceptibles.
– Aquests nuclis estan molt lluny de l’aeroport per haver de suportar un trànsit
tan alt.
– Els fa circular per sobre el Parc de la Serralada Litoral, amb alt interès natural
i protecció.
Actualment, la ruta d’aproximació dissenyada per ENAIRE transcorre per sobre
de bona part dels paratges protegits pel Parc de la Serralada Litoral.
A més, està en curs una actualització dels límits del Parc, que impliquen que una
àrea encara més gran de la zona afectada pel pas d’avions es converteixi en parc natural, amb la normativa específica corresponent.
Pel que fa al municipi d’Òrrius, bona part de la seva extensió ja forma part del
Parc i, amb l’ampliació, diversos habitatges del municipi estaran dins l’àmbit protegit.
Així, és un gran contrasentit que l’administració pública protegeixi aquests paratges a nivell de terra pel seu valor i interès natural i, alhora, el seu espai aeri es
converteixi en una autopista per les rutes d’avions comercials, amb els problemes
derivats de contaminació acústica i ambiental per la fauna, flora i població local. Tot
això decidit també per l’administració pública, malgrat de diferent àmbit territorial.
Amb tota la informació de què disposen els veïns i veïnes continuen sol·licitant
un canvi en el disseny del Proyecto BRAIN a causa de les molèsties evidents que
està causant a la població el pas dels avions. Algunes raons significatives:
– L’alt impacte acústic que suporta la població de la zona.
– En l’elaboració de l’informe d’impacte ambiental no es va fer cap mesura d’impacte acústic que garanteixi que els nivells de contaminació acústica estan dins el
que marca la normativa.
– Com que no s’ha fet estudi d’impacte acústic, no s’ha tingut en compte l’orografia de la zona, que fa el so reboti i s’amplifiqui. Tampoc s’ha considerat que és
una zona semi-rural sense grans infraestructures que provoquin un soroll ambiental
alt (carreteres alta capacitat, ferrocarrils, indústria, etc.). Per tant, el so ambiental és
molt inferior a la mitjana de zones més poblades i el diferencial de contaminació
acústica quan passen els avions és molt alt.
– El Proyecto BRAIN prioritza que la ruta afecti a poc volum de població, en
lloc de mesurar com de gran és l’impacte per la població que realment afecta.
– Després de les queixes dels veïns, tampoc s’ha fet, per part d’ENAIRE, cap
mesurament acústic a la zona. Simplement han descartat la possibilitat de superar
els llindars a causa de la distància a l’aeroport. Aquest és un supòsit totalment arbitrari.
– Aquesta precisament és la reivindicació dels veïns: un municipi a 55 km de
l’aeroport no hauria de suportar sorolls com si fos al costat de l’aeroport.
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– Gran part de l’àrea afectada forma part del Parc de la Serralada Litoral, que
actualment està ampliant la seva extensió. Així, el nucli urbà d’Òrrius quedarà totalment envoltat de Parc natural i, fins i tot algunes zones del municipi s’integraran
al Parc, amb les restriccions i normativa corresponent. És un contrasentit ampliar la
protecció ambiental de la zona afectada a nivell de terra però, a la vegada, permetre
que l’espai aeri de la mateixa àrea sigui una autopista d’aterratge d’avions que passen a menys de 1.000 metres dels paratges naturals que gaudeixen d’especial protecció. I més quan aquesta circulació aèria és del tot evitable, ja que el Parc es troba
prou allunyat de l’aeroport com per quedar fora de la ruta d’aterratge.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
– Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya a
reunir-se amb veïns i veïnes afectats.
– A posar-se en contacte amb el Ministeri de Foment per reclamar el canvis amb
el projecte BRAIN, a partir de les propostes presentades pels veïns i veïnes afectats.
– Realitzar una campanya de mesuraments acústics per tal de comprovar-ho als
municipis d’Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès.
– Estudiar si aquesta contaminació acústica pot tenir impacte en la fauna del
Parc de la Serralada del Litoral.
Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica
policial de Premià de Mar per a garantir la seguretat ciutadana
250-00576/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, José María Cano Navarro, diputado, Sergio
Sanz Jiménez, diputado, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de
Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento
del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el aumento de medios en
el Área Básica Policial (ABP) de Mossos d’Esquadra de Premià de Mar (Maresme)
para garantizar la seguridad ciudadana, para que sea sustanciada ante la Comissió
d’Interior, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Diversos alcaldes de la comarca del Maresme reclamaron, en una reunión con
el conseller de Interior, un aumento de efectivos de Mossos d’Esquadra en la zona,
dado el incremento de robos en viviendas que se ha producido en los últimos años.
En Premià de Mar, por ejemplo, ha habido un incremento significativo de la inseguridad ciudadana, con un aumento de alunizajes, hurtos y robos.
La seguridad es un elemento fundamental en el bienestar de la ciudadanía, siendo obligación de los poderes públicos su preservación mediante el despliegue de
aquellas políticas que tengan por objetivo garantizarla. Así, hay que actuar en las
causas que originan la marginalidad, el incivismo y la comisión de delitos que causan inseguridad, así como garantizar los medios necesarios para impedirlos y sancionarlos.
3.10.25. Propostes de resolució
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Actualmente el Área Básica Policial (ABP) de Premià de Mar da cobertura a los
municipios de Alella, Cabrils, el Masnou, Montgat, Premià de Dalt, Premià de Mar,
Teià, Tiana, Vilassar de Dalt y Vilassar de Mar.
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 destinar los recursos necesarios, incluidos los presupuestarios, con el objetivo de ampliar la plantilla
de Mossos d’Esquadra del Área Básica Policial (ABP) de Premià de Mar.
Palacio del Parlamento, 4 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; José María Cano Navarro, Sergio Sanz Jiménez, Matías Alonso Ruiz, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats i la
construcció d’un edifici definitiu per a l’Escola Ponent de Tarragona
250-00577/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la
eliminación de los barracones de la Escola Ponent de Tarragona y la construcción
de un edificio definitivo, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament,
con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La Escola Ponent es una escuela situada en la Avda. Tarradellas, en la zona Norte
de Campclar de Tarragona, que fue creada en 2008 directamente en módulos prefabricados y, como tal, de manera provisional. Abarca educación infantil de segundo
ciclo y primaria (de P-3 a sexto de primaria) y cuenta con unos 400 alumnos aproximadamente.
Diez años después de su entrada en funcionamiento, la escuela sigue siendo un
conjunto de barracones, puesto que los diferentes Governs de la Generalitat no han
sido capaces de destinar los recursos necesarios a la construcción de un edificio en
condiciones, haciendo sufrir a los alumnos las consecuencias de su mala gestión
presupuestaria.
Por ende, tampoco cuenta con las instalaciones propias de cualquier escuela,
como un patio o pista deportiva, teniéndose que trasladar al pabellón de deportes
más cercano, incluso para realizar la asignatura de educación física.
Han sido numerosas las reivindicaciones realizadas desde los diferentes colectivos: AMPA, Ayuntamiento de Tarragona, así como el Grupo Parlamentario de
Ciudadanos, que ya planteó una iniciativa para esta escuela en la pasada legislatura,
solicitando que se eliminasen estos barracones. A pesar de ello, hoy en día la realidad es que la supuesta provisionalidad de los mismos se ha convertido en la normalidad. Hay alumnos que empezaron P-3 en esta escuela y están a punto de finalizar
sus estudios de primaria sin haber conocido un colegio definitivo.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
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Propuesta de resolución

1. Destinar los recursos necesarios a la Escola Ponent de Tarragona, incluyendo
una partida en el presupuesto de 2019 para la construcción de un edificio escolar,
patio y demás infraestructuras pertinentes, eliminando los barracones actuales.
2. Incluir el proyecto de la Escola Ponent en el Plan de Infraestructuras Educativas.
3. Potenciar la coordinación y colaboración entre los diferentes departamentos
de la Generalitat implicados en dicho proyecto y el Ayuntamiento de Tarragona, con
el objetivo de tener redactado el anteproyecto, el proyecto básico y ejecutivo, el estudio de seguridad y salud, así como cualquier otro que fuere necesario, en el primer
semestre del presente año 2019.
4. Garantizar la puesta en funcionamiento del edificio escolar, patio y demás infraestructuras pertinentes de la Escola Ponent para el inicio del curso 2020-2021.
Palacio del Parlamento, 7 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el servei d’al·lergologia de l’Hospital de
Figueres
250-00578/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María del Camino Fernández Riol, diputada,
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 el servicio de alergología en el Hospital de
Figueres (Alt Empordà), para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

Las enfermedades alérgicas están adquiriendo cada vez más importancia sanitaria, dado el gran predominio de los casos, el crecimiento en los últimos años y el
impacto negativo en la vida del paciente.
Actualmente, entre el 20 y el 25% de la población presenta alguna patología alérgica, entre las cuales destacan la enfermedad alérgica respiratoria, que supone entre
el 15% y el 20% de los casos, y la alergia alimentaria, entre el 3% y el 5%.
En un gran número de casos estas patologías son atendidas por médicos no especialistas en alergología, y en algunos hospitales de referencia no hay médicos de
esta especialidad, con lo que solo se atiende una parte de la patología alérgica y se
deriva a otros centros.
El Hospital de Figueres, hospital comarcal y centro de referencia del Alt Empordà, es uno de estos centros que carecen de un especialista en alergología. Esto
conlleva que los pacientes deban desplazarse entre 40 y 70 kilómetros para acudir al
Centro de Atención Continuada Güell, en Girona, para poder realizarse las pruebas
alérgicas y las revisiones correspondientes.
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 garantizar la cobertura del servicio en la especialidad de alergología en el Hospital de Figueres (Alt
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Empordà), asegurando este servicio durante el primer trimestre de 2019, para cubrir
la temporada alta de alergias.
Palacio del Parlamento, 20 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María del Camino Fernández Riol, Héctor
Amelló Montiu, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a la Jonquera
250-00579/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María del Camino Fernández Riol, diputada,
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 el servicio de pediatría en La Jonquera, para
que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El Centro de Atención Primaria (CAP) de La Jonquera (Alt Empordà) tiene un
servicio de pediatría que atiende a toda una zona rural, comprendida por once municipios (Agullana, Biure d’Empordà, Boadella, Cantallops, Capmany, Darnius, Les
Escaules, Maçanet de Cabrenys, Pont de Molins, La Vajol y Tapis), además de los
propios de la localidad. En total atiende a una población pediátrica de unos 1.050
niños de edades comprendidas entre 0 y 14 años.
En la actualidad cuenta con una sola unidad de pediatría, compuesta por una sola
enfermera y un pediatra que visita 10 horas semanales, siendo la enfermera quien se
encarga de los cribajes, revisiones y vacunaciones.
A pesar de que se han realizado pequeños apoyos al centro por las tardes, sigue
sin solucionarse una situación que está llevando a que la atención a la población infantil sea cada vez más deficitaria.
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 aumentar el número de profesionales asignados al Área Básica de Salud (ABS) de La Jonquera,
con el objetivo de mejorar la atención pediátrica de los niños de dicha zona y poder
ofrecer un servicio integral.
Palacio del Parlamento, 18 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María del Camino Fernández Riol, Héctor
Amelló Montiu, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la gestió de la política comercial del
teixit econòmic
250-00580/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado, Maialen
Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con
lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan
la Propuesta de resolución sobre la gestión de la política comercial del tejido económico catalán por parte de la Generalitat, para que sea sustanciada ante la Comissió
d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En el informe del mes de noviembre de 2018 de la OCDE sobre España se evidencian una serie de riesgos que podrían tener un fuerte impacto en la economía
española.
De estos riesgos, solo hay uno interno de nuestro país, la actual situación política
en Cataluña como posible fuente de impacto negativo para la economía española. El
resto son elementos externos: el Brexit, las tensiones en la zona euro o el aumento
del proteccionismo a nivel global.
El único sobre el que podemos incidir, el problema interno, tiene un claro impacto negativo, al producir un daño en la confianza empresarial y social y en el turismo.
En este sentido, el informe también explica que se podría producir un desvío de la
atención sobre el proceso de reformas pendientes en España, reduciendo las expectativas de crecimiento a medio y largo plazo en todo el país.
La economía catalana tiene una profunda relación con la del resto de España y,
por extensión, con la UE. Se calcula que un 80% de las ventas catalanas va a esos
destinos, un 40% de ellas a otras comunidades españolas y el restante 40% a otros
socios comunitarios.
Los datos de 2016 sobre balanzas comerciales indicaban que, pese a ser una
economía abierta y con un marcado acento exportador, Cataluña tiene como cliente principal a otra comunidad autónoma española, Aragón. A la comunidad vecina,
con 1,3 millones de habitantes, le vendemos más que a Francia, que cuenta con casi
67 millones de habitantes, o a Alemania, con 82,7 millones.
Exportamos tanto a Estados Unidos como a Cantabria, teniendo en cuenta que
la comunidad española es 1.300 veces más pequeña en términos de PIB que la primera potencia mundial.
A Aragón le vendíamos en 2016 productos por valor de 10.781,9 millones de
euros; a Francia 10.460,4 millones de euros; a Alemania 7.736,3 millones; a Italia
5.932,3 millones y a la Comunidad Valenciana un total de 4.993,9 millones. Le siguen en orden de importancia, Portugal, la Comunidad de Madrid, Reino Unido,
Andalucía y Baleares.
Las cinco principales comunidades clientes de nuestra comunidad, representadas
por 22 millones de personas, tienen un peso tan grande en la facturación de las empresas catalanas como los otros cinco países poblados por 286 millones de personas.
Se ha hecho referencia a todos estos datos para hacer evidente algo que no debería ser motivo de sorpresa: la economía catalana y la del resto de España están fuertemente correlacionadas, lo que va bien para unos va bien para los otros y viceversa.
El Departament d’Economia i Hisenda y la Generalitat en su conjunto deberían
hacer todo lo posible para contribuir a un crecimiento fuerte y ordenado en toda España. Ese crecimiento, sin duda, favorece a la economía catalana puesto que, como
se ha evidenciado, mantiene una importante relación comercial, así como en otros
3.10.25. Propostes de resolució
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aspectos como los familiares, históricos y culturales. Es mucho más productivo y
eficiente invertir en profundizar y contribuir al crecimiento de los mercados internos que en los internacionales.
La internacionalización de las economías en un mundo global es absolutamente
necesario, pero ello no debe ser la excusa para abandonar el mercado interno.
La Generalitat debe cesar en el mantenimiento de la tensión política basada en
buscar que cuanto peor, mejor en las relaciones con el resto de España, y en la profundización en la creación de divisiones y tensiones innecesarias.
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) Asistir activamente y participar en todas las convocatorias, debates y votaciones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en cuantos foros multilaterales se
habiliten en el ámbito económico y financiero, para retomar la posición de liderazgo
que históricamente ha tenido nuestra comunidad autónoma en estos temas.
2) Profundizar, en colaboración con el resto de comunidades autónomas, en las
medidas que desarrollen y fortalezcan las relaciones económicas entre todas ellas,
analizando y eliminando las barreras administrativas que existen actualmente.
Palacio del Parlamento, 18 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martí Pachamé Barrera, Maialen Fernández
Cabezas, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la lluita contra el virus de la
immunodeficiència humana
250-00581/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la lluita contra el
virus VIH a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut,
amb el text següent:
Exposició de motius

A Espanya cada any contrauen el virus VIH unes 3.500 persones, afectant ja a
unes 150.000 persones. Dels nous diagnòstics, un 45% són realitzats de forma tardana, el que fa més complicat el tractament i el pronòstic. En l’actualitat, encara unes
1.000 persones l’any moren per malalties associades al SIDA.
Unes 50.000 persones que tenen el virus no saben que el tenen, el que fa augmentar les possibilitats de nous infectats. El Pla Nacional de SIDA ha anat veient
retallades pressupostàries i destinant menys diners a les campanyes de prevenció i a
la recerca específica d’aquesta malaltia.
Dels nous diagnòstics, vuit de cada deu corresponen a homes d’entre 29 i 45
anys. Aproximadament un 46% dels nous diagnòstics són tardans, la majoria d’ells
(63,1%) en casos d’homes heterosexuals. Els homes suposen el 85,9% dels diagnòstics nous i, quant a l’edat, la taxa més alta es registra en el grup de persones entre 26
i 29 anys, si bé la majoria dels nous diagnòstics es troben entre els 30 i els 39 anys.
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Avui en dia la via de transmissió més freqüent és la sexual, en un total del 79%
dels casos, dels quals el 53% són casos d’homes que han mantingut relacions amb
persones del seu mateix sexe, i el 25%, en persones heterosexuals.
Al desembre de 2014 alcaldes de tot el món van signar una declaració comprometent-se a aconseguir en 2020 la meta de 90-90-90 del Programa Conjunt de les
Nacions Unides sobre el VIH/Sida. Aquests objectius consisteixen en aconseguir
que un 90% de persones que viu amb VIH conegui el seu diagnòstic; que un 90%
de persones que viu amb VIH i coneix el seu diagnòstic pugui accedir al tractament
antiretroviral; i que un 90% de pacients en tractaments posseeixi un nivell de càrrega vírica indetectable.
Tal com diu la Declaració de París sobre la SIDA d’1 de desembre de 1994, ens
trobem en un moment històric per a la resposta a la SIDA. Gràcies als avanços científics, l’activisme comunitari i el compromís polític amb uns objectius comuns, tenim l’oportunitat real de posar fi a l’epidèmia de Sida a escala mundial per a l’any
2030.
Durant l’XI Legislatura al Parlament de Catalunya, per iniciativa del Grup Parlamentari de Ciutadans, es va aprovar la Resolució 654/XI sobre el VIH a Catalunya,
que establia una sèrie de mesures en l’àmbit d’aquesta malaltia i a la qual encara no
s’ha donat compliment per part del Govern.
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) Desenvolupar campanyes de prevenció del VIH per a conscienciar a la població respecte a l’ús del preservatiu i de realitzar-se les proves de detecció, especialment dirigida a la població jove.
2) Garantir el desplegament del Pla d’acció enfront del VIH i altres infeccions
de transmissió sexual 2016-2020 en la seva totalitat i, en especial, pel que fa a les
competències d’afectivitat i salut sexual en els joves.
3) Garantir l’accessibilitat a les proves de detecció ràpida del VIH i altres infeccions de transmissió sexual a les oficines de farmàcia.
4) Incrementar un 10% la inversió en recerca en el VIH.
5) Assolir l’any 2020 l’anomenat «Objectiu 90-90-90» del Programa conjunt de
les Nacions Unides sobre el VIH/Sida, segons el qual el 90% de persones amb VIH
ha de poder conèixer el seu diagnòstic; el 90% de persones amb VIH que coneix el
seu diagnòstic ha de poder accedir al tractament antiretroviral, i el 90% de pacients
en tractament ha d’arribar a tenir un nivell de càrrega vírica indetectable.
Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la presentació del projecte de
pressupostos de la Generalitat al Parlament i als grups parlamentaris
250-00582/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la presentació
del projecte de pressupostos de la Generalitat al Parlament i als Grups Parlamenta3.10.25. Propostes de resolució
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ris, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb
el text següent:
Exposició de motius

La necessitat que tenen el Grups Parlamentaris d’una anàlisis comparativa immediata del projecte de pressupostos en curs en relació als pressupostos dels anys
anteriors fa imprescindible la presentació de les dades pressupostàries en un format
de full de càlcul.
Aquest format permetria als diferents Grups Parlamentaris poder fer una anàlisi més acurada i un treball molt més eficient en la gestió i desenvolupament del
procediment relacionat amb el projecte de pressupostos presentat pel Govern de la
Generalitat.
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) Presentar les dades del pròxim i futurs projectes de pressupostos de la Generalitat de Catalunya al Parlament i als Grups Parlamentaris en un full de càlcul,
facilitant l’anàlisi i comparativa del projecte de pressupostos en tràmit parlamentari
amb els pressupostos d’exercicis anteriors.
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre el reconeixement del poble gitano de
Catalunya
250-00583/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 25430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament
del Parlament, presenta la Proposta de resolució reconeixement del poble gitano de
Catalunya, garantint el seu coneixement, inclusió i empoderament, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent:
Exposició de motius

El poble gitano és la minoria ètnica autòctona d’Europa, la més nombrosa i, també, una de les més discriminades i oblidades.
El 26 de novembre de 1415 Tomàs de Saba va arribar a Perpinyà. Va ser el primer gitano a trepitjar el territori català del que es té constància. La ciutat de Figueres, segons els documents de l’època, va ser on es van acollir als primers nuclis de
la població gitana a Catalunya. A partir de llavors, van anar arribant a aquestes terres diferents grups de gitanos a la recerca d’unes millors condicions de vida. Actualment, molts dels gitanos de Catalunya són descendents d’aquells primers gitanos
que van arribar fa sis segles, i les seves arrels i cultura són part indissoluble de la
cultura i els valors catalans.
En el decurs històric la població gitana catalana, ha passat des d’una favorable i
hospitalària acollida a la seva arribada a una sistemàtica persecució en segles posteriors, el que va motivar la pèrdua d’una gran part de la seva cultura i de la seva llengua. Només a Espanya, entre 1499 i 1783, es van promulgar més de 250 legislacions
antigitanes fins a la constitució de 1978.
3.10.25. Propostes de resolució
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El 30 de juliol de 1749 fou també un dia especialment tràgic per a la població
gitana, ja que va ser l’inici de diferents pràctiques d’un projecte d’extermini, o genocidi, en termes moderns. En aquest dia, dimecres negre en la història del Poble
gitano, es va decidir «acabar amb tots els gitanos pel sol fet de ser gitanos» amb el
propòsit d’aconseguir «extingir-los d’una vegada».
En l’actualitat, fruit del treball i la pressió exercida pels moviments socials gitanos i progitanos a nivell internacional, s’ha encunyat el terme «antigitanisme» com
a forma específica de racisme cap al poble gitano, sent aquesta una de les principals causes de desigualtat i discriminació que pateixen els gitanos i les gitanes al
segle xxi.
La història dels gitanos i gitanes ha estat construïda majoritàriament des d’una
anàlisi extern, d’incomprensió cap a la identitat i valors com a poble, carregada d’estigmes, falses creences i estereotips.
Els pobles han d’apreciar les aportacions d’uns envers altres, ja que una cultura és molt més fecunda i rica en la mesura en què és capaç d’assimilar elements
culturals forans. Un adequat coneixement de la cultura gitana, sens dubte facilitarà
la creació d’una consciència social crítica, davant de situacions de discriminació i
injustícia.
Pel que fa necessari reconstruir la història del poble gitano des d’un paradigma
que permeti reconèixer d’igual a igual, i així integrar-la en la història de Catalunya.
Quan en diferents punts de la geografia europea, espanyola i catalana sorgeixen
brots racistes i xenòfobs necessitem més que mai contribuir a la seva eradicació, treballant en favor d’aquells sectors de la comunitat gitana més desfavorits, facilitant
la difusió de la seva cultura perquè sigui coneguda, valorada i respectada per tots i
totes.
Una situació important de tractar a Catalunya, ja que segons les estimacions, en
el nostre territori habiten més de 80.000 persones d’ètnia gitana, sent al voltant de
725.000 a 750.000 Espanya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Reconeixement del poble gitano de Catalunya com a minoria ètnica pròpia de
Catalunya.
2. Declarar el dia 8 d’abril com a dia internacional del poble gitano.
3. Declara el 30 de juliol com dia de lluita contra el antigitanisme i qualsevol altra forma de racisme i xenofòbia a Catalunya.
4. Commemorar anualment el 26 de novembre com el dia dels gitanos i gitanes
de Catalunya, per tal de trencar estereotips, millorar el coneixement d’una de les
cultures que conviu a Catalunya i suprimir definitivament les barreres del rebuig, la
intolerància i la marginació cap al col·lectiu social.
5. Vigilar i combatre qualsevol expressió o acte que vulneri els drets fonamentals
de la població gitana a Catalunya i / o que fomenti el racisme antigitano.
6. Combatre el desconeixement de la població gitana mitjançant la inclusió de la
història i cultura gitana al currículum escolar oficial de primària i secundària, tal
com es recomana en l’Estratègia Nacional per a la Inclusió Social de la Població
Gitana 2012-2020.
7. Desenvolupar un programa específic d’intervenció amb les comunitats gitanes
migrants de l’Est, per afavorir l’eliminació de barreres socioculturals.
8. Impulsar models d’escola inclusiva que combatin la segregació escolar a les
diferents zones on hi ha més nombre de població gitana a Catalunya.
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9. Desenvolupar programes d’ajudes i beques per a la continuïtat d’estudis mitjans i superiors a la joventut gitana, posant especial atenció en l’apoderament de les
adolescents.
10. Acompanyar i prestar assistència tècnica al moviment associatiu gitano per
promoure el seu empoderament i facilitar la seva participació en espais consultius i
col·laboratius (fòrums, xarxes i similars) on s’aborden matèries que concerneixen a
la comunitat gitana.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP
CatECP

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica
policial d’Arenys de Mar per a garantir la seguretat ciutadana
250-00584/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, José María Cano Navarro, diputado, Sergio
Sanz Jiménez, diputado, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de
Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento
del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el aumento de medios en
el Área Básica Policial (ABP) de Mossos d’Esquadra de Arenys de Mar (Maresme)
para garantizar la seguridad ciudadana, para que sea sustanciada ante la Comissió
d’Interior, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Diversos alcaldes de la comarca del Maresme reclamaron, en una reunión con
el conseller de Interior, un aumento de efectivos de Mossos d’Esquadra en la zona,
dado el incremento de robos en viviendas que se ha producido en los últimos años.
La seguridad es un elemento fundamental en el bienestar de la ciudadanía, siendo obligación de los poderes públicos su preservación mediante el despliegue de
aquellas políticas que tengan por objetivo garantizarla. Así, hay que atacar las causas que originan la marginalidad, el incivismo y la comisión de delitos que causan
inseguridad, pero también disponer de los medios necesarios para impedirlos y sancionarlos.
Actualmente el Área Básica Policial (ABP) de Arenys de Mar da cobertura a los
municipios de Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Canet de Mar, Malgrat de
Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant
Pol de Mar, Santa Susanna y Tordera.
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 destinar los recursos necesarios, incluidos los presupuestarios, con el objetivo de ampliar la plantilla
de Mossos d’Esquadra del Área Básica Policial (ABP) de Arenys de Mar (Maresme).
Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; José María Cano Navarro, Sergio Sanz Jiménez, Matías Alonso Ruiz, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica
policial de Mataró per a garantir la seguretat ciutadana
250-00585/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, José María Cano Navarro, diputado, Sergio
Sanz Jiménez, diputado, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de
Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento
del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el aumento de medios
en el Área Básica Policial (ABP) de Mossos d’Esquadra de Mataró (Maresme) para
garantizar la seguridad ciudadana, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Diversos alcaldes de la comarca del Maresme reclamaron, en una reunión con
el conseller de Interior, un aumento de efectivos de Mossos d’Esquadra en la zona,
dado el incremento de robos en viviendas que se ha producido en los últimos años.
La seguridad es un elemento fundamental en el bienestar de la ciudadanía, siendo obligación de los poderes públicos su preservación mediante el despliegue de
aquellas políticas que tengan por objetivo garantizarla. Así, hay que atacar las causas que originan la marginalidad, el incivismo y la comisión de delitos que causan
inseguridad, pero también disponer de los medios necesarios para impedirlos y sancionarlos.
Actualmente el Área Básica Policial (ABP) de Mataró da cobertura a los municipios de Argentona, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Dosrius, Mataró, Òrrius, Sant
Andreu de Llavaneres y Sant Vicenç de Montalt.
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 destinar los recursos necesarios, incluidos los presupuestarios, con el objetivo de ampliar la plantilla
de Mossos d’Esquadra del Área Básica Policial (ABP) de Mataró (Maresme).
Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; José María Cano Navarro, Sergio Sanz Jiménez, Matías Alonso Ruiz, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el fons de liquiditat autonòmic
250-00586/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 25457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el
Fons de Liquidat Autonòmica FLA, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent:
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Exposició de motius

El passiu total de l’Administració catalana, 78.459 milions d’euros, va suposar
fins a la primera meitat de l’exercici actual més d’una quarta part del deute autonòmic total (293.246 milions), segons les dades del Banc d’Espanya.
De l’endeutament total de Catalunya, 57.119 milions corresponien fins al juny al
Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i altres instruments per proporcionar recursos
a les autonomies. Aquesta quantitat suposa el 72,8% del passiu total.
La Generalitat amb un 34,8% respecte el PIB té molt difícil accedir als mercats
per finançar el deute en condicions raonables a causa del seu nivell d’endeutament
sense un refinançament del seu volum total.
Aquesta dificultat es pot veure agreujada per la fi dels programes de compra de
deute del BCE a finals d’any i per la previsible pujada del preu del diner a mitjans
del 2019, incrementant de manera substancial els interessos del deute que paga el
govern de la Generalitat.
Aquesta refinançament s’hauria d’implementar amb un programa de tres anys
durant els quals es continuarà sota les condicions del FLA, relaxant-se paulatinament i desapareixent un cop acabat el programa. Aquests refinançaments permetran
el retorns als mercats de les administracions autonòmiques de manera progressiva i
abandonar les condicions de control de les finances a través del FLA de les Comunitats Autònomes.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes davant el
Ministeri d’Hisenda per acordar un programa de reducció del deute de la Generalitat contreta a través dels mecanismes de liquiditat extraordinària. L’Administració
General de l’Estat, en un programa a tres anys, hauria de refinançar progressivament
el deute de les Comunitats Autònomes adquirida a través dels mecanismes extraordinaris de liquidat en un termini de 75 anys a tipus d’interès zero.
Palau del Parlament, 9 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció residencial i
d’atenció diürna
250-00587/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 25464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Yolanda López Fernández, diputada, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

El 2 de desembre de 2011 el Departament de Benestar Social i Família mitjançant l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials –l’ICASS–, va signar un acord
de caràcter transitori per a la flexibilització del Servei d’atenció residencial i d’atenció diürna en el qual també van participar les principals patronals del sector.
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L’objectiu d’aquest acord se centrava en la reducció de les ràtios d’atenció fins
a un 8%, i l’autonomia per a cada centre per aplicar-la en les àrees que cada centre
considerés.
Una situació que ha anat empitjorant cada vegada més les condicions laborals
dels i les treballadores d’aquests centres, així com de la qualitat dels serveis d’atenció residencial i d’atenció diürna, existint una bretxa cada vegada més gran entre
els diferents centres en funció de la seva titularitat (privada, concertada i pública).
D’altra banda, també s’observa que en els plecs per a l’acreditació dels requisits
que han de tenir les empreses d’entitats privades d’iniciativa social o mercantil, no
es recull en cap dels seus apartats la necessitat que l’entitat jurídica estigui totalment
lliure de qualsevol tipus de procés judicial que pogués estar relacionat amb els serveis anteriorment esmentats.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Deixar sense efectes qualsevol acord que s’hagi realitzat des de 2012 per a la
flexibilització dels serveis d’atenció residencial i d’atenció diürna, i garantir les ràtios de personal necessàries, per tal de garantir els serveis justos i dignes en els centres d’atenció residencial i atenció diürna.
2. Introduir com a requisit per a l’adjudicació de serveis públics per a empreses
privades d’iniciativa social o mercantil, que realitzin atenció residencial o atenció
primària, estar lliure de qualsevol tipus de procés judicial que pogués estar relacionat amb els serveis anteriorment esmentats.
Palau del Parlament, 9 de gener de 2019
Yolanda López Fernández, diputada; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta;
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el record de les persones desaparegudes
250-00588/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 25475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat, Rafel Bruguera Batalla, 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 record a les persones desaparegudes, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

L’any 2017 es varen registrar a Catalunya un total de 4.331 denúncies per desaparició de persones i des de 2009 la xifra acumulada de desaparicions actives (no
resoltes) s’eleva a 276. Estem parlant, doncs, d’un problema real que afecta molt especialment a la famílies de les persones desaparegudes.
Tant a nivell de l’estat espanyol amb l’informe del Senat de 2013-2014 o la creació del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), com de Catalunya amb la creació, el 2014, de l’Oficina d’Atenció als familiars de persones desaparegudes, s’ha
avançat positivament en el tractament integral de la problemàtica de la desaparició
de persones, però encara resta molt camí per recórrer.
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El 10 de novembre de 2010 el Congrés de Diputats va declarar el dia 9 de març
com el Dia de les persones desaparegudes sense causa aparent.
El Ple del Parlament de Catalunya del 2 de març de 2016 va aprovar per assentiment una Declaració Institucional sobre persones desaparegudes sense causa aparent, demostrant la sensibilitat del Parlament envers aquest problema. Un dels acords
presos demanava al Govern de la Generalitat «continuar treballant la coordinació
institucional per a la investigació i recerca de les persones desaparegudes i avançar
en millorar l’atenció i suport als seus familiars».
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a organitzar algun
tipus d’iniciativa en forma d’acte institucional el dia 9 de març de cada any, Dia de
les persones Desaparegudes, per tal de recordar a les persones desaparegudes, solidaritzar-se amb les seves famílies i mantenir viva la seva causa.
Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el reglament dels centres d’acollida
d’animals abandonats
250-00589/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el
desarrollo del Reglamento de los centros de acogida de animales abandonados, para
que sea sustanciada ante la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Con el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, se aprobó el Texto refundido
de la Ley de protección de los animales que recoge en un texto único la Ley 22/2003,
de 4 de julio, de protección de los animales, y la parte vigente de la Ley 3/1988, de
4 de marzo, de protección de los animales, con las modificaciones introducidas en las
dos leyes por la Ley 12/2006, así como las previsiones de esta última Ley referentes
a protección de los animales que no modifican preceptos concretos de las leyes anteriores. Asimismo, al amparo de la habilitación para regularizar, aclarar y armonizar
las disposiciones legales objeto de refundición, se ajustó la estructura y numeración
de los artículos y las remisiones entre artículos, unificándose la terminología y subsanándose defectos de concordancia y de redacción.
En su artículo 18.3 se establece que «los centros de recogida de animales abandonados deben disponer de las correspondientes medidas de seguridad para garantizar la integridad física y psíquica de los animales, evitar su huida y limitar el
número de animales que convivan en grupos para evitar peleas y la propagación de
enfermedades infecto-contagiosas. Se deben fijar por reglamento los requisitos que
dichos centros deben reunir para cumplir lo que establece esta Ley. El control de los
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requisitos previstos en este apartado corresponde a los ayuntamientos tanto en sus
centros propios como en los centros concertados».
Diez años después de la aprobación de este texto refundido, todavía no se ha desarrollado el preceptivo reglamento.
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. Establecer el reglamento con los requisitos que los centros de acogida de animales deben reunir para dar cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente
sobre protección de los animales.
2. Notificar a los diputados de la Comisión de Medi Ambient i Sostenibilitat la
calendarización de los trabajos para la elaboración del mismo en sede parlamentaria
en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta resolución.
Palacio del Parlamento, 30 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’ús del programari lliure a les
administracions públiques
250-00590/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la implementación en la AAPP del software libre, para que sea sustanciada ante la Comissió
de Polítiques Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El actual status, casi monopolístico, del sector informático es un elemento de
reflexión por los peligros que puede derivar en una sociedad tecnológica que acabará dependiendo de los intereses de un solo proveedor, sin apenas contrapeso ni
contrapoder.
La dependencia de los sistemas operativos y paquetes de ofimática de Microsoft
otorgan a la citada compañía un alarmante predominio.
En el año 2002 el Parlamento de Cataluña aprobó una moción por unanimidad
en la que se obligaba a la Generalitat a fomentar el uso de software libre (GNULinux), pero la realidad es que las Administraciones Públicas, incluido nuestro sistema educativo, no están atendiendo este mandato que cada vez se deviene más necesario.
Nuestros escolares disponen de ordenadores portátiles en los que se instala el
paquete ofimático Microsoft Office, en sus diferentes versiones, lo que implica un
gasto innecesario y la creación de una inercia laboral futura hacia el programario
comercial en lugar del libre.
Existen paquetes como el Open Office capaces de realizar idénticas funciones
que los paquetes comerciales (procesador de texto, base de datos, hoja de cálculo)
sin coste añadido legalmente, siendo de libre distribución y similares prestaciones
que los de marcas comerciales.
Idéntico escenario sucede en la mayoría de los ordenadores que utilizan los funcionarios públicos, que aparte del software específico para el desarrollo de su fun3.10.25. Propostes de resolució
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ción, siempre acaban necesitando y teniendo instalado un paquete Office de Microsoft con el consiguiente gasto y no un Open Office para resolver las pequeñas tareas
cotidianas.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Sustituir los paquetes Office de Microsoft por el paquete Open Office de libre
distribución en todos los ordenadores de las Administraciones Públicas donde no
implique una merma en el óptimo funcionamiento laboral.
2. Realizar campañas de formación para los funcionarios en el manejo del Open
Office.
3. Exigir como requisito en la compra de nuevo hardware para la administración
la compatibilidad de drivers para sistema Linux.
Palacio del Parlamento, 30 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’impuls del centre Arts Santa Mònica
com a centre pluridisciplinari de creació contemporània
250-00591/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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 para mantener
e impulsar el Arts Santa Mónica como un centro pluridisciplinar de creación contemporánea, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente
texto:
Exposición de motivos

El Arts Santa Mónica es un centro de arte de Barcelona que desde su inauguración ha sufrido constantes cambios de denominación fruto de las erráticas y arbitrarias políticas culturales para fijar un proyecto a largo plazo.
Muestra de esta falta de continuidad en 2017, el exconseller Lluis Puig anunció
el cierre temporal de sus puertas para convertir el Arts Santa Mònica en un centro
de arquitectura provocando una intensa campaña de movilización a favor de la continuidad del espacio como centro de arte pluridisciplinar donde dar cabida a propuestas experimentales y alternativas especialmente vinculadas al arte emergente y
las nuevas tecnologías.
Por otra parte, en septiembre de 2017 fue cesado el director del Arts Santa Mònica, sin que en la actualidad se haya vuelto a convocar un concurso público para
dotar al centro de una nueva dirección.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Generalitat a:
1. Mantener e impulsar el Arts Santa Mònica como centro de arte pluridisciplinar dedicado a impulsar la creación contemporánea de calidad, principalmente de
artistas emergentes en Cataluña y con especial atención a la cultura digital.

3.10.25. Propostes de resolució

70

BOPC 238
17 de gener de 2019

2. Descartar definitivamente la transformación del Arts Santa Mònica en un
centro de arquitectura, comprometiéndose a la búsqueda de un equipamiento alternativo más adecuado a los requerimientos técnicos que un centro de arquitectura
precisa.
3. Redactar las bases de un concurso público para proveer la plaza de dirección
del Proyecto Arts Santa Mònica, Centre de Creativitat de Barcelona y convocar la
plaza de director durante el año 2019.
4. Solicitar al CoNCA la realización de una evaluación estratégica del Arts Santa Mònica para señalar las posibilidades de mejora de este equipamiento cultural.
Palacio del Parlamento, 11 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Institut
Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges
250-00592/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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 del centro educativo Francesc Cambó i Batlle del municipio de Verges
(Baix Empordà), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

El Institut Escola Francesc Cambó i Batlle acoge alumnos de Verges y municipios de los alrededores (Colomers, Foixà, Garrigoles, Jafre, La Tallada, Parlavà,
Rupià, Ultramort, entre otros municipios), en total son aproximadamente 500 alumnos distribuidos en las diferentes etapas educativas desde infantil y primaria hasta
la etapa de secundaria obligatoria.
Actualmente el centro se divide en varias instalaciones que albergan los diferentes ciclos educativos con un edificio principal y una zona externa al edificio principal que aloja el ciclo de educación Infantil y primaria, siete módulos prefabricados
externos a unos 700 metros del edificio principal en el que se encuentran las instalaciones de secundaria y otras aulas de servicios educativos complementarios.
Según ha denunciado reiteradamente la Associació de Famílies d’Alumnes
(AFA) el edificio de educación infantil y primaria presenta un evidente deterioro,
falta de aulas de especialidades y de espacio en general que obliga a usar los pasillos e instalaciones precarias. Además, el edificio de secundaria se encuentra en barracones en otro sector de la localidad que requiere cruzar una transitada carretera
para acceder.
Esta situación dificulta el desarrollo de un proyecto educativo integrado y supone
que la comunidad educativa realice sus funciones pedagógicas en unas condiciones
insostenibles y que suponen un gran desgaste personal.
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. Contemplar en el presupuesto de 2019 una partida suficiente para realizar el
proyecto, la obra y todos los trámites necesarios para construir un nuevo edificio
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para el Institut Escola Francesc Cambó i Batlle en los terrenos cedidos por el ayuntamiento.
2. Realizar la licitación del proyecto para construir el nuevo Institut Escola Francesc Cambó i Batlle antes de 2 meses desde la aprobación de esta propuesta.
3. Garantizar que el curso 2020-21 comenzara en el nuevo edificio del Institut
Escola Francesc Cambó i Batlle.
Palacio del Parlamento, 12 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’andanes en el
projecte de la nova estació d’autobusos de Lleida
250-00593/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el incremento del número de andenes en el proyecto de la nueva estación de autobuses de
Lleida, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Durante la anterior legislatura se aprobó una Propuesta de Resolución en la que
se solicitaba la priorización del proyecto de la nueva estación de autobuses en Lleida, teniendo en cuenta las deficiencias estructurales de la actual estación, obsoleta
en espacio, características y prestaciones.
Recientemente se hizo público un anteproyecto para la nueva estación en la
Avinguda de Tortosa, con 27 andenes, teniendo la actual una capacidad de 24 andenes, lo que supone un incremento de tan solo 3 andenes con los que se pretende
absorber las nuevas líneas y las pausas reglamentarias de los conductores.
Según las propias compañías que la operan en la actualidad, la nueva ubicación,
junto a la estación de ferrocarril Lleida Pirineos, favorecerá la intermodalidad y el
incremento de viajeros de este transporte público, por lo que la estructura que lo ha
de soportar debería estar dimensionada en relación al servicio actual y al futuro inmediato y que actualmente ya es insuficiente.
La gestión y optimización de los recursos públicos debe ser una prioridad de
cualquier gobernante responsable, desestimando las innecesarias obras faraónicas
y adecuándolas a la prestación de los servicios actuales, pero también con previsión
de futuro.
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:
Considerar la posibilidad de incrementar en el actual proyecto el número de andenes para la nueva estación de bus de Lleida para, así poder absorber el incremento de viajeros de este transporte público, en la actualidad y en el futuro inmediato.
Palacio del Parlamento, 11 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el foment de la lectura en els centres
docents
250-00595/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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 el
fomento de la lectura en los centros docentes, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La promoción de la lectura, los hábitos lectores y la competencia lingüística son
factores claves para la educación y el crecimiento personal. La lectura perfecciona
el lenguaje, mejora la expresión oral, la redacción y la ortografía, aumenta el vocabulario, la comprensión lectora, la creatividad, la imaginación y abre nuestra mente
a nuevos mundos. Al mejorar nuestra comunicación se facilitan nuestras habilidades sociales y nos permite exponer y organizar con mayor claridad nuestras ideas.
Son muchos los beneficios que el hábito de la lectura proporciona y es indiscutible la importancia de incorporarlo en nuestras vidas. El mejor momento para hacerlo es desde la infancia, no solo por aprender sino también por entretenimiento, gusto
y diversión. Es desde aquí desde donde se puede establecer un proyecto de futuro
que enlace el entretenimiento con el saber.
El Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020 en España establece que «los primeros años de vida, hasta que se supera el umbral de la juventud, son esenciales en
la consolidación de los hábitos de lectura, al ser el momento en que se desarrolla la
comprensión lectora». La comunidad educativa, consciente del enorme reto que enfrenta en la sociedad del conocimiento, trabaja para fomentar la práctica y oportunidades lectoras, la pasión y el gusto por la lectura sabedores que esta práctica es un
objetivo indispensable para afrontar el futuro con garantías, desarrollar el espíritu
crítico y el éxito personal. La escuela y la comunidad educativa están comprometidas en la construcción de una comunidad lectora, un modelo lector y asegurar un
entorno clave para el desarrollo de buenos hábitos lectores.
Los Clubs de Lectura pueden ser una herramienta educativa con la que reforzar
los hábitos lectores de las niñas, los niños y los jóvenes. Convierten la práctica lectora en un hábito placentero y compartido con otros compañeros, con los profesores,
con la familia y condición previa para motivar a los alumnos. En los Clubs de Lectura los alumnos encuentran personas que les orientan en sus lecturas, donde pueden
hablar de libros, compartir su experiencia lectora, satisfacer su curiosidad personal,
intercambiar experiencias; los Clubs de Lectura convierten la práctica lectora en una
experiencia colectiva y donde el hábito individual, solitario, silencioso y concentrado de la lectura se transforma en una experiencia social y compartida. Los Clubs de
Lectura escolar se muestran como propuestas creativas para impulsar la literatura
en la escuela y desarrollar hábitos lectores por placer.
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. Desarrollar un programa de Clubs de Lectura Escolar para centros de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.
2. Impulsar Clubs de Lectura Escolar en todos los centros de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato de Cataluña.
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3. Coordinarse con el Servicio de Bibliotecas del Departament de Cultura para
dar apoyo a los Clubs de Lectura Escolar, en aquellos casos que sea necesario, poniendo a su disposición fondos de lotes de libros disponibles, colaborando con la
presencia de autores y facilitando el acceso a la plataforma virtual que permite gestionar clubs de lectura y que integra herramientas 2.0.
Palacio del Parlamento, 27 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’enllumenat públic en un
tram de la carretera GI-600 al pas per Blanes
250-00596/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la instal·lació de
l’enllumenat públic en un tram de la carretera GI-600 del municipi de Blanes (Girona), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text
següent:
Exposició de motius

El municipi de Blanes, situat a la província de Girona i també anomenat Portal
de la Costa Brava, disposa d’una Ciutat Esportiva. És una instal·lació pública polivalent per acollir grans esdeveniments, ja siguin esportius, lúdics, d’empresa, etc....
i està considerat dins el circuit esportiu com un dels més innovadors i importants
de tot Espanya.
La Ciutat Esportiva de Blanes té una superfície de més de 7.000 metres quadrats,
quatre pistes i una capacitat per acollir més de 4.000 espectadors. Està situada en el
tram de la carretera GI-600, competència del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la sortida del municipi.
Va ser un projecte que va trigar nou anys a construir-se i es va inaugurar el 20
de febrer de 2011, amb un cost de més de 30 milions d’euros finançats a través d’un
crèdit de l’Institut Català de Finances.
L’encarregat del disseny i construcció de les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Blanes va ser el Consorci Portal de la Costa Brava - Illa de Blanes que es va
crear el 18 de març del 2002. Els membres d’aquest consorci eren la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament
de Blanes.
Amb una instal·lació esportiva que va tenir un cost de construcció de més de 30
milions d’euros, l’accés no està en òptimes condicions. El trajecte de la carretera
GI-600, des de la girola del barri de Mas Cremat fins a la Ciutat Esportiva de Blanes, no té llum, ni un fanal, són 400 metres de foscor. Convé destacar que la franja
horària de més utilitat de la Ciutat Esportiva és a partir de les 17 hores fins a les 22
hores, és a dir, en horari de tarda i nit, i el que és més important, aquest tram està
molt transitat per vehicles de tot tipus, vianants, nens i nenes que fan les activitats
esportives extraescolars, adolescents i gent gran.
En altres paraules, la Ciutat Esportiva de Blanes es va inaugurar al febrer del
2011, i des d’aleshores, el tram d’accés de la carretera GI-600 per arribar a la Ciutat
Esportiva no té enllumenat públic, està a les fosques.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Portar a terme la instal·lació de l’enllumenat públic, abans del segon trimestre de 2019 del tram a la carretera GI-600 i del carril bici adjacent des de la girola
de Mas Cremat, inclosa, fins a la Ciutat Esportiva de Blanes amb fanals que siguin
adients per a aquesta zona.
Palau del Parlament, 27 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Héctor Amelló Montiu, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la construcció d’una escola d’educació
especial a la Selva
250-00597/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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 una nueva escuela de educación especial en la comarca de La Selva
(Girona), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La Escuela Ventijol, situada en Blanes, es una escuela pública para alumnos con
necesidades educativas especiales. Actúa como un centro educativo y terapéutico
de atención especializada para alumnos entre 3 y 16 años, prorrogable hasta los 18
y 21 años.
El Ventijol es el único centro público de la comarca de La Selva que cuenta con
medidas metodológicas y curriculares altamente personalizadas. Este centro atiende a aquel alumnado cuyas necesidades educativas, por causas muy diversas, no
pueden ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los
centros ordinarios.
Actualmente cuenta con 104 alumnos de 14 localidades distintas cuando su capacidad es de 70/80 alumnos, lo que demuestra que las instalaciones se han quedado
pequeñas. Esta situación es conocida por los Serveis Territorials del Departament
d’Educació que en diversas ocasiones se han reunido con los representantes de las
familias de los alumnos para concretar iniciativas que resuelvan las carencias urgentes pero sin llegar a precisar soluciones a largo plazo como es la construcción
de un nuevo centro.
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. Contemplar una partida en los presupuestos de 2019 para una nueva escuela de
educación especial en la comarca de la Selva.
2. Concretar un municipio de la comarca de la Selva donde construir una nueva
escuela de educación especial y a comenzar los trámites con el Ayuntamiento correspondiente para la cesión de los terrenos que albergarán las instalaciones, en el
plazo máximo de 2 meses desde la aprobación de esta propuesta de resolución.
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3. Redactar el proyecto y licitar la obra de una nueva escuela de educación especial antes de finalizar el año 2019.
4. Alcanzar el compromiso, hasta que entre en funcionamiento la nueva escuela de
educación especial, de buscar soluciones y proponer medidas alternativas consensuadas con la comunidad educativa de la Escuela Ventijol que palien la falta de espacio
actual de la escuela, como puede ser disponer de aulas USEE (Unidades de Soporte
a la Educación Especial) en diversos centros educativos ordinarios de localidades de
La Selva.
Palacio del Parlamento, 28 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la posada en marxa del programa de
cooperació interterritorial de campus transnacionals
250-00598/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jorge Soler González, 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 puesta
en marcha del programa de cooperación interterritorial de campus transnacionales,
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Recientemente la Unión Europea ha puesto en marcha un plan, dotado con 30
millones de euros, para que en 2025 existan 20 campus transnacionales. La idea se
basa en que hasta tres universidades de países distintos creen consorcios para compartir alumnado, docentes y planes académicos y de investigación.
Dado que una de las principales debilidades del sistema educativo superior español es su falta de internacionalización, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos consideramos este programa piloto una oportunidad inmejorable para fomentar
la aceleración de este proceso de internacionalización en el marco de un piloto de
prueba, sin coste adicional para las propias universidades y, en general, para las arcas del Estado.
Además, el intercambio docente, investigador y de gestión universitaria sin duda
contribuirá a la optimización en las diferentes áreas, importando y exportando buenas prácticas investigadoras y docentes, entre otras; así como contribuir a reducir la
endogamia que pueda existir en el acceso docente a la universidad.
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) Instar a las universidades catalanas a colaborar y desarrollar una propuesta
para acogerse al plan piloto europeo de creación de campus universitario transnacionales, estableciendo para ello:
a) Un consorcio con universidades europeas con las que ya tengan programas de
intercambio, estableciendo una alianza con las mismas.
b) Desarrollar un proyecto educativo conjunto tanto de creación de grados como
de intercambio de profesorado, alumnado, personal de administración y servicio
universitario, y proyectos de investigación que sea incluido en la propuesta.
3.10.25. Propostes de resolució
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2) Instar a las universidades a presentar sus propuestas como solicitud de adhesión al programa en el tiempo y forma establecidos en la convocatoria, cumpliendo
todos los requisitos.
3) Instar al Departament d’Empresa i Coneixement, mediante la Secretaria
d’Universitats i Recerca, a fomentar y coordinar la participación de las universidades catalanas en este programa.
4) Presentar ante esta comisión, en el plazo máximo de dos meses desde la aprobación de esta resolución, un informe con el grado de cumplimiento de la misma.
Palacio del Parlamento, 11 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2018, sobre
les subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
corresponent al 2016
256-00021/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 25282 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 15.01.2019

Al president del Parlament

President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de
Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalització núm. 25/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, subvencions de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència, exercici 2016.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 2 de gener de 2019
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (del 18.01.2019 al 31.01.2019).
Finiment del termini: 01.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
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3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

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

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019.

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de
Prevenció de la Tortura corresponent al 2018
360-00011/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 25260).
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.
Al president del Parlament

Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’Informe anual del Mecanisme Català per a la Prevenció de
la Tortura i altres tractes o penes inhumanes o degradants corresponent a l’any 2018,
tot donant compliment a l’article 74 de la Llei del Síndic.
L’Informe enguany ha centrat les seves recomanacions en la necessitat de limitar
la contenció mecànica segons criteris exclusivament mèdics, i en integrar la perspectiva de gènere en el sistema d’execució penal.
Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe en la
prevenció de la tortura, us suggereixo que el tràmit parlamentari pogués culminar
en debat en el Ple del Parlament.
Cordialment,
Barcelona, 28 de desembre de 2018
Rafael Ribó, síndic
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
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Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes
o memòries de la Sindicatura de Comptes
3.30.06.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2018, sobre les
despeses i la contractació administrativa de l’Ajuntament de Lleida,
corresponent al 2015
258-00013/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 25283 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 15.01.2019

Al president del Parlament

President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura
de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalització núm. 26/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajuntament de
Lleida, despeses i contractació administrativa, exercici 2015.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 2 de gener de 2019
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 18.01.2019 al 07.02.2019).
Finiment del termini: 08.02.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14.

Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC
Reg. 25098 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
Jordi Orobitg i Solé ha estat designat membre de la Comissió d’Investigació sobre
l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya.
Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 35/XII, sobre el reglament
de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en
habitatges de propietat o gestionats per administracions o entitats
públiques
290-00021/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 25018 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 35/XII, sobre el
reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges de propietat o gestionats per administracions o entitats públiques (tram. 29000021/12), us informo del següent:
Pel que fa a l’aprovació d’un Reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant en habitatges de propietat o gestionats per administracions
o entitats privades, s’informa que el Govern ha decidit elaborar una norma de rang
superior al reglament.
En aquest sentit, s’està elaborant un Decret llei que introduirà nous aspectes en la
regulació de l’habitatge social, entre els quals s’inclou l’ocupació d’habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiques. En aquest Decret llei, s’inclouran els principals aspectes continguts en el segon acord de la Moció 106/XI del
Parlament de Catalunya, sobre la resposta del Govern al problema de l’ocupació d’habitatges aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya en la sessió del 23 de març de 2017.
Per tant, amb aquesta proposta de Decret llei es podrà millorar, entre altres, el
marc normatiu que regula l’habitatge amb protecció oficial, amb l’objectiu d’incen4.45.14. Comissions específiques d’investigació
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tivar-ne la promoció per part de l’administració pública i el sector privat i reforçar la
funció social de l’habitatge protegit.
Barcelona, 19 de desembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 61/XII, sobre la carretera
C-352 al pas per Granollers, o ronda Sud
290-00046/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 25208 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment als punts a i d a la Resolució
61/XII, sobre la carretera C-352 al pas per Granollers, o ronda Sud (tram. 29000046/12), us informo del següent:
La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat els treballs necessaris per a la caracterització del trànsit
que circula per la Ronda sud de Granollers, carretera C-352.
A hores d’ara, l’estudi es troba en elaboració. Entre el 20 i el 26 d’octubre es va
realitzar la primera campanya de captació de dades, relativa al sentit est de la Ronda. En les properes setmanes es realitzarà la campanya de captació en l’altre sentit.
Es preveu acabar l’estudi en breu.
A partir de les dades del trànsit s’elaborarà l’estudi de l’impacte acústic generat
pel trànsit, i d’acord amb la caracterització abans determinada.
Barcelona, 21 de desembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 62/XII, sobre el projecte
d’ampliació de la carretera C-16 entre Berga i Bagà
290-00047/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 25209 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 62/XII, sobre el
projecte d’ampliació de la carretera C-16 entre Berga i Bagà (tram. 290-00047/12),
us informo del següent:
El passat 5 de desembre es va iniciar, amb la publicació al DOGC, la informació
pública del projecte de traçat i de l’estudi d’impacte ambiental de l’actuació de millora general. Nova carretera. Eix Llobregat. Implantació d’un tercer carril reversible a la carretera C-16, del PK 96,500 al 117,300. Tram: Berga - Bagà.
Barcelona, 21 de desembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
4.50.01. Compliment de resolucions
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290-00048/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 25210 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 63/XII, sobre les
obres de millora de la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú (tram. 290-00048/12),
us informo del següent:
El Govern, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar l’estiu passat les obres de «Millora general. Seguretat viària. Millora de seguretat i
reestudi de la secció transversal. Carretera C-66. PK 50,450 al 55,800. Tram: Serinyà - Sant Ferriol». Aquestes obres s’hauran d’aturar temporalment amb motiu dels
serveis afectats i les restes arqueològiques que s’han detectat.
Així mateix, s’ha impulsat la redacció del projecte de transformació a un 1+2 del
conjunt addicional a tota la variant de Banyoles.
Finalment, s’ha prioritzat el desdoblament de la C-66 entre Banyoles i Besalú,
de manera que les obres puguin ser programades tant bon punt el context pressupostari ho permeti.
Barcelona, 21 de desembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 74/XII, sobre l’aplicació a
Catalunya de la història clínica digital del Sistema Nacional de Salut
290-00059/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 24875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 74/XII, l’aplicació a Catalunya de la història clínica digital del
Sistema Nacional de Salut, amb número de tramitació 290-00059/12, el control de
compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 18 de desembre de 2018
La consellera
Per delegació (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC 7717, de 2.10.2018)
Laura Pelay i Bargalló, secretària general

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera, del Departament de Salut (reg. 24875).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 26.02.2019 al 18.03.2019) del termini que dispo4.50.01. Compliment de resolucions
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sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
19.03.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Control del compliment de la Resolució 78/XII, sobre els sistemes de
protecció per a motoristes a la xarxa de carreteres
290-00063/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 25211 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 78/XII, sobre els
sistemes de protecció per a motoristes a la xarxa de carreteres (tram. 290-00063/12),
us informo del següent:
El 21 de juny de 2018, mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, van sortir a licitació l’execució de les obres del projecte constructiu de millora local. Seguretat viària. Estudi i implantació de millores en seguretat viària per
a motoristes a la xarxa de carreteres de la Generalitat. Any 2014 de clau MC-14006,
amb un pressupost de 1.746.531,13 €.
Posteriorment, el 12 de novembre de 2018, mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, va sortir a licitació el contracte de serveis per a l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres del projecte constructiu de millora
local. Seguretat viària. Estudi i implantació de millores en seguretat viària per a
motoristes a la xarxa de carreteres de la Generalitat. Any 2014 de clau MC-14006,
amb un pressupost de 15.310,76 €.
El passat 23 de novembre, mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, va sortir a licitació el contracte de serveis per a la direcció de les obres
projecte constructiu de millora local. Seguretat viària. Estudi i implantació de millores en seguretat viària per a motoristes a la xarxa de carreteres de la Generalitat.
Any 2014 de clau MC-14006, amb un pressupost de 62.855,47 €.
Es preveu que les obres licitades s’adjudiquin i siguin executades al llarg del proper any 2019.
Barcelona, 21 de desembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 81/XII, sobre la instal·lació de
desfibril·ladors als jutjats
290-00066/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 25309 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 81/XII, sobre la instal·lació de desfibril·ladors als jutjats (tram. 290-00066/12), pel que fa al seu punt a)
4.50.01. Compliment de resolucions
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us informo que el Departament de Justícia ha dotat d’un desfibril·lador, com a mínim,
a tots els edificis judicials que són cap de partit judicial.
Barcelona, 28 de desembre de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 88/XII, sobre les actuacions
de prevenció en matèria de consum amb relació al transport aeri
290-00073/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 25033 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment al punt g) de la Resolució 88/XII,
sobre les actuacions de prevenció en matèria de consum amb relació al transport
aeri (tram. 290-00073/12), que insta l’Agència Catalana del Consum a elaborar un
informe relatiu a la gestió de reclamacions derivades de les incidències ocorregudes
als aeroports i a presentar-lo en seu parlamentària abans de la fi del 2018, us envio
adjunt l’informe sol·licitat.
Barcelona, 18 de desembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 5/XII, sobre la normativa del
Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
390-00005/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 25131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la
Moció 5/XII del Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional, amb número de tramitació 390-00005/12,
atesa la complexitat de la seva resposta.
Barcelona, 20 de desembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

4.50.02. Compliment de mocions
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera, del Departament de la Presidència (reg. 25131).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 18.02.2019 al 08.03.2019) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà
l’11.03.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

Control del compliment de la Moció 30/XII, sobre l’atenció primària i
comunitària
390-00030/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019

Control del compliment de la Moció 31/XII, sobre la funció pública
390-00031/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019

Control del compliment de la Moció 32/XII, sobre la lluita contra les
violències masclistes
390-00032/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019

Control del compliment de la Moció 33/XII, sobre els drets civils
i polítics dels membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya
constituïda a l’empara de la Llei 19/2017, del referèndum
d’autodeterminació
390-00033/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019

4.50.02. Compliment de mocions
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Control del compliment de la Moció 34/XII, sobre la necessitat de
cuidar els professionals de la salut
390-00034/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019

Control del compliment de la Moció 35/XII, sobre la situació de les
plantilles dels cossos de mossos d’esquadra i bombers
390-00035/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019

Control del compliment de la Moció 36/XII, sobre la situació dels
cossos de mossos d’esquadra i bombers
390-00036/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019

Control del compliment de la Moció 37/XII, sobre el contingut dels
llibres de text i de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya i sobre
la convivència en els centres educatius
390-00037/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019

Control del compliment de la Moció 38/XII, 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
390-00038/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019

4.50.02. Compliment de mocions
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390-00039/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019

Control del compliment de la Moció 40/XII, sobre la gestió de les
infraestructures
390-00040/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.01.2019

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 el document amb vint-i-un punts que va
lliurar al president del Govern d’Espanya en la reunió al Palau de
Pedralbes el 20 de desembre de 2018
361-00008/12
SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC (reg. 25307).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019.

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència de Mercè Bieto, subdirectora
regional de Salut Pública a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, amb relació al
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
352-00313/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Salut, tinguda el 13.12.2018, DSPC-C 141.
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4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de la Comissió d’Interior amb
el conseller d’Interior sobre la situació del Cos de Bombers de la
Generalitat
355-00048/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament d’Interior (reg. 25456).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 11.01.2019.

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

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Programa anual d’actuació estadística per al 2019
334-00048/12
PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I
D’ECONOMIA I HISENDA
Reg. 25515 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del
Parlament, 15.01.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
D’acord amb allò que disposa l’article 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, us trameto còpia del Decret 272/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019,
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7774, de data 24 de
desembre de 2018.
Ben atentament,
Barcelona, 10 de gener de 2019
Pere Aragonès i García, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.70.10.

Altres comunicacions

Informe del seguiment del primer any d’execució del Pacte nacional
per a la indústria
335-00002/12
PRESENTACIÓ: CONSELLERA, DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I
CONEIXEMENT
Reg. 25035 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la presidenta de la Comissió d’Empresa i Coneixement

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment al punt 100.a) de la Resolució
90/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern,
us faig tramesa del document de Valoració del seguiment del Pacte Nacional per a
la Indústria durant el seu primer any d’execució, elaborat per la Direcció General
d’Indústria, per tal que feu arribar una còpia a cadascun dels grups parlamentaris
presents a la Comissió d’Empresa i Coneixement.
Barcelona, 18 de desembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’aplicació i l’efectivitat de la renda garantida de
ciutadania
335-00003/12
PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMÍLIES
Reg. 25258 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb la disposició addicional setena en l’informe d’aplicació i efectivitat, el Govern ha de presentar al Parlament de Catalunya, dins el quart trimestre de
2018, un informe sobre l’aplicació i l’efectivitat de la Renda Garantida de Ciutadania
durant els dotze primers mesos de vivència d’aquesta llei.
Adjunto a aquest escrit l’informe anual de la Renda Garantida de Ciutadania.
Barcelona, 28 de desembre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10. Altres comunicacions

89

BOPC 238
17 de gener de 2019

Acord del Govern pel qual s’autoritza els departaments de la Generalitat
a realitzar les actuacions oportunes per a garantir als expresidents de
la Generalitat l’atenció i el suport que corresponen a les altes funcions
exercides
335-00004/12
PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 25628 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 8 de gener de 2019, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SIG18PRE1573 Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza els departaments de
la Generalitat a realitzar, en l’àmbit de les seves competències, les actuacions oportunes per garantir als expresidents de la Generalitat l’atenció i el suport que corresponen a les altes funcions exercides.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 9 de gener de 2019.
Acord

del Govern pel qual s’autoritza els departaments de la Generalitat a realitzar, en
l’àmbit de les seves competències, les actuacions oportunes per garantir als expresidents
de la Generalitat l’atenció i el suport que corresponen a les altes funcions exercides.
La Llei 6/2003, de 22 d’abril, regula l’estatut dels expresidents de la Generalitat,
amb l’objecte de garantir que els presidents de la Generalitat, un cop hagin cessat,
puguin atendre llurs necessitats personals i polítiques amb la dignitat i el decòrum
que corresponen a les altes funcions exercides.
Aquestes previsions es despleguen pel Decret 195/2003, d’1 d’agost, pel qual
s’aprova el règim estatutari dels expresidents de la Generalitat de Catalunya, l’article 2 del qual disposa que els presidents de la Generalitat de Catalunya gaudiran, a
partir del moment del seu cessament, de la consideració, l’atenció i el suport corresponent a qui ha ocupat aquest càrrec.
Aquesta garantia s’articula, d’una banda, amb uns drets econòmics recollits als
articles 2 i 3, i amb la determinació per part del Govern de la Generalitat, a l’article
6, d’uns mitjans personals i materials que s’han de posar a llur disposició.
En la mesura què és competència del Govern de la Generalitat la determinació
d’aquests mitjans personals i materials, es considera necessari autoritzar els departaments de la Generalitat a què, en l’àmbit de les seves competències, puguin realitzar les actuacions oportunes de suport material per garantir l’atenció i el suport que
es troba garantit legalment, adequats a la seva situació personal.
A proposta de la consellera de Presidència, el Govern
Acorda:

1. Autoritzar els departaments de la Generalitat a realitzar, en l’àmbit de les seves competències, les actuacions oportunes per garantir als expresidents de la Generalitat l’atenció i el suport que corresponen a les altes funcions exercides amb la
finalitat d’assegurar el seu dret a viure dignament durant totes les etapes de la vida
mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals i socials bàsiques.
2. Els secretaris generals comunicaran al Departament de la Presidència les actuacions que, als efectes de donar compliment a aquest Acord, s’adoptin per part
dels departaments de la Generalitat.
3. Comunicar aquest Acord al Parlament de Catalunya.
4.70.10. Altres comunicacions
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Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’anàlisi de la
presència de continguts de promoció del joc i les apostes en línia
337-00015/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 25563 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 15.01.2019

Al president del Parlament

Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Anàlisi de la presència de continguts de promoció del
joc i les apostes en línia i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement
i als efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 11 de gener de 2019
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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