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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
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Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball i seguretat 
dels operadors jurídics a l’edifici dels jutjats de Sabadell
250-00599/12
Presentació: GP Cs 59

Proposta de resolució sobre la priorització dels recursos per a l’atenció i la cura 
dels menors no acompanyats
250-00600/12
Presentació: GP Cs 61

Proposta de resolució sobre el rebuig a la modificació dels dies festius en la funció 
pública per motius ideològics
250-00601/12
Presentació: GP Cs 62
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250-00602/12
Presentació: GP Cs 63

Proposta de resolució sobre la potenciació i l’ampliació del projecte «Cases de la 
música» a tot Catalunya
250-00603/12
Presentació: GP Cs 64

Proposta de resolució sobre la celebració del vuitantè aniversari de la Retirada
250-00604/12
Presentació: GP PSC-Units 65

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants i adolescents que han estat vícti-
mes del tràfic d’éssers humans
250-00605/12
Presentació: GP PSC-Units 66

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i adolescents víctimes d’abús 
sexual
250-00606/12
Presentació: GP PSC-Units 67

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil
250-00607/12
Presentació: GP Cs 69

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil en l’àmbit de 
la salut
250-00608/12
Presentació: GP Cs 70

Proposta de resolució sobre la modificació de la matrícula ordinària de la modalitat 
presencial de les escoles oficials d’idiomes
250-00609/12
Presentació: GP Cs 71

Proposta de resolució sobre el Programa Educatiu Escoles Rainbow
250-00610/12
Presentació: GP PSC-Units 73

Proposta de resolució sobre la recuperació del tren hotel Granada-Barcelona
250-00611/12
Presentació: GP CatECP 74

Proposta de resolució sobre les necessitats del barri de la Mina de Sant Adrià de 
Besòs
250-00612/12
Presentació: GP PSC-Units 75

Proposta de resolució sobre la figura dels passadors del riu Besòs
250-00613/12
Presentació: GP PSC-Units 77

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a estudiar l’equipa-
ració retributiva entre el Cos dels Mossos d’Esquadra i altres col·lectius especials 
de la Generalitat
250-00614/12
Presentació: GP CatECP 78
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Proposta de resolució sobre la defensa, el reconeixement, l’estudi, la preservació i 
la difusió de l’arquitectura popular de pedra seca
250-00615/12
Presentació: GP CatECP 79

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00616/12
Presentació: GP CatECP 81

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’econo-
mia catalana
302-00047/12
Esmenes presentades 83

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació professional
302-00048/12
Esmenes presentades 85

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de l’aire 
i salut pública
302-00049/12
Esmenes presentades 87

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’any transcorre-
gut des de les eleccions del 21 de desembre de 2017 i la vulneració dels drets civils 
i polítics
302-00050/12
Esmenes presentades 91

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
302-00051/12
Esmenes presentades 93

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de 
l’alta muntanya
302-00052/12
Esmenes presentades 94

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exercici de drets i llibertats 
fonamentals
302-00053/12
Esmenes presentades 99

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/12
Substitució de diputats 101

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12
Substitució de diputats 101

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/12
Substitució de diputats 101
Designació de la presidència 102

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
406-00002/12
Adscripció de diputats del GP ERC; GP PSC-Units; GP CatECP 102
Designació de la presidència 103
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Composició de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qua-
litat de Vida de la Gent Gran
406-00003/12
Adscripció de diputats del GP CatECP; GP ERC; GP JxCat; GP PSC-Units; SP PPC 104

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
407-00002/12
Constitució, ratificació del president, elecció del vicepresident i elecció del secretari 105

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles
413-00004/12
Constitució, elecció del coordinador i designació d’especialistes, tècnics o membres d’entitats 
ciutadanes 106

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 29/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
8/2017, sobre l’Institut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013
290-00017/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  107

Control del compliment de la Resolució 31/XII, relativa a l’Informe de fiscalització 
10/2017, sobre l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les 
fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalu-
nya, corresponent als exercicis 2013 i 2014
290-00019/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  112

Control del compliment de la Resolució 37/XII, sobre la mobilitat i el transport fer-
roviari a Tarragona
290-00023/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  115

Control del compliment de la Resolució 38/XII, sobre l’esquema ferroviari del Camp 
de Tarragona
290-00024/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  116

Control del compliment de la Resolució 39/XII, sobre l’impuls del projecte de tren 
tramvia al Camp de Tarragona
290-00025/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  117

Control del compliment de la Resolució 40/XII, sobre la senyalització dels trams pe-
rillosos a la xarxa de carreteres
290-00026/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  118

Control del compliment de la Resolució 41/XII, sobre la mobilitat i el transport entre 
Tarragona i l’estació del Camp de Tarragona
290-00027/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  118

Control del compliment de la Resolució 79/XII, sobre la carretera B-500 al pas per 
Sant Fost de Campsentelles
290-00064/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  119

Control del compliment de la Resolució 86/XII, sobre la gestió de les subscripcions 
a revistes científiques
290-00071/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  120

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 2/XII, sobre la conciliació dels diferents vessants 
de la vida de les famílies amb infants d’entre zero i tres anys
390-00002/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 121
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença de Luz Gómez García, professora d’Estudis Àrabs i Islàmics de la 
Universitat Autònoma de Madrid, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00067/12
Substanciació 123

Compareixença de Mohamed El Ghaidouni, president de la Unió de Comunitats Is-
làmiques de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00148/12
Substanciació 123

Compareixença de Mostafà Shaimi, representant de l’Espai Antiracista de Salt i Gi-
rona, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017
357-00153/12
Substanciació 123
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies de 
P3 a Reus
250-00225/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 9, tinguda el 22.01.2019, 
DSPC-C 160.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un gimnàs i una sala 
d’usos múltiples a l’Escola Splai, de Barcelona
250-00270/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 9, tinguda el 22.01.2019, 
DSPC-C 160.

Correcció d'errades
Nota adhesiva
– El rebuig de la proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies de P3 a Reus (250-00225/12), ha estat anul·lat en el BOPC 247, pàg. 16.
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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 sobre el garantiment de la neutralitat política en 
l’àmbit de l’ensenyament
202-00029/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 25877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 25877)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei sobre el garantiment de la neu-
tralitat política en l’àmbit de l’ensenyament (tram. 202-00029/12).

Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Proposició de llei per a l’eliminació dels mòduls prefabricats dels 
centres educatius públics de Catalunya
202-00038/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 25982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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

drea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 
112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei per a l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres 
educatius públics de Catalunya

Exposició de motius

I
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, al seu article 21, estableix com a drets i 

deures en l’àmbit de l’educació, que «Totes les persones tenen dret a una educació 
de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un 
model educatiu d’interès públic que garanteixi aquests drets».

Així, i exercint les competències que l’Estatut atribueix a la Generalitat en l’àm-
bit de l’ensenyament, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 12/2009, de 10 
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de juliol, d’educació en la que es va incloure reiterades referències a la qualitat, la 
igualtat i la equitat com a drets al sistema educatiu català.

Tanmateix, la Llei 12/2009 d’educació atribueix a la Generalitat la competència 
per a habilitar la creació, el desenvolupament organitzatiu i l’establiment del règim 
dels centres educatius públics, però alhora recull la competència de la Generalitat, 
i per tant també la responsabilitat, de crear, mantenir i sostenir econòmicament els 
centres educatius públics.

Per tant, és obligació del Govern de la Generalitat garantir que els centres educa-
tius del Servei d’Educació de Catalunya, tenen els estàndards de qualitat suficients 
en termes pedagògics i acadèmics, però també en termes estructurals.

Aquesta obligació implica, necessàriament, garantir l’equitat i la igualtat a l’ac-
cés al dret universal i fonamental de l’educació. Així, el Govern de la Generalitat, 
ha de posar les condicions necessàries per evitar, amb independència de la situació 
socioeconòmica de les famílies, desigualtats en les condicions en les que els alum-
nes reben l’ensenyament al sistema educatiu públic.

II
Per garantir l’equitat i la igualtat, el Govern ha de vetllar per l’equiparació en 

qualitat i equipament dels centres educatius, en relació als edificis, instal·lacions es-
portives, espais comuns, aules, mobiliari, material educatiu, recursos informàtics, 
i qualsevol altre element material o estructural que pugui contribuir en millorar i 
augmentar la qualitat de l’ensenyament.

Per això, resulta sorprenent l’elevat número de mòduls prefabricats (barracots) 
que, total o parcialment, conformen una part important dels centres educatius pú-
blics catalans. És evident que els alumnes que estudien en mòduls prefabricats no es 
troben en condicions d’igualtat amb als alumnes escolaritzats en centres educatius 
ubicats en edificis.

Catalunya és la comunitat autònoma amb un major número de mòduls prefa-
bricats en els centres educatius. A l’inici del curs escolar 2018-2019, el número de 
barracots a Catalunya era de 1.015 i fins a 93 centres catalans estan íntegrament en 
barracots. Aquestes xifres no es corresponen en absolut amb el nivell socioeconò-
mic de la nostra comunitat, ni amb el PIB, ni amb l’elevada pressió fiscal que patei-
xen els catalans.

No és voluntat d’aquesta proposició de llei analitzar els motius econòmics i fi-
nancers que poden explicar l’elevat número de mòduls prefabricats en els centres 
educatius catalans. Però aquesta situació, en cap cas, pot atribuir-se a un insuficient 
finançament autonòmic, ja que altres comunitats, amb el mateix sistema de finança-
ment, no tenen una situació tan deficitària en infraestructures educatives.

El Departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat defensa que, un 
mòdul prefabricat o barracot, és un espai educatiu perfectament digne, però aquesta 
percepció no és compartida per la comunitat educativa.

Els mòduls prefabricats, pels reiterats problemes que pateixen (humitats, filtraci-
ons, deficient climatització i insonorització, entre altres) no reuneixen els estàndards 
de qualitat que han de reunir les infraestructures educatives, ni faciliten un entorn 
digne per a una educació de qualitat i en igualtat d’oportunitats.

Per aquests motius, els mòduls prefabricats poden justificar-se com una solució 
puntual i provisional, davant la necessitat i la urgència d’ampliar les instal·lacions 
d’un centre educatiu o d’obrir un de nou, quan no es disposa del termini necessari 
per a tramitar els permisos i executar les obres corresponents.

Però en cap cas, els mòduls prefabricats poden ser entesos com a una solució rà-
pida i econòmica i amb caràcter permanent per a solucionar la majoria de les neces-
sitats d’ampliació o de construcció de nous centres educatius a Catalunya. Dit d’una 
altra manera, el que es presenta com a una solució provisional no pot esdevenir com 
a una infraestructura educativa permanent.
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III
L’experiència ha demostrat que, a Catalunya, els diversos Governs de la Gene-

ralitat han recorregut als mòduls prefabricats com a solucions generalitzades i amb 
voluntat de permanència davant la necessitat d’ampliar un centre o d’obrir un de 
nou.

La successió i la continuïtat d’aquestes polítiques públiques en el temps ha com-
portat una generalitzada pèrdua de qualitat en els espais educatius públics catalans 
i una sensació de greuge i descontent en una part de la població que ha vist cronifi-
car-se una situació que ha esdevingut un problema estructural.

L’objectiu d’aquesta proposició de llei és defensar la qualitat i la igualtat en l’ac-
cés a l’educació, i per això s’introdueix a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, 
una limitació temporal a la utilització de mòduls prefabricats com a solució cons-
tructiva en el sistema educatiu públic català.

Article únic. D’addició d’un apartat 1 bis a l’article 45 de la Llei 12/2009, 
de 10 de juliol, d’educació 
S’addiciona un nou apartat 1 bis a l’article 45 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 

d’educació, amb el redactat següent: 
«1 bis. En el cas que una ampliació o creació d’un nou centre educatiu públic, de 

titularitat de la Generalitat o d’un ens local, es realitzi mitjançant la instal·lació de 
mòduls prefabricats, aquests hauran de substituir-se por una infraestructura perma-
nent i convenientment equipada en un termini no superior a quatre anys des de la 
instal·lació dels mòduls.»

Disposicions transitòries

Primera
L’administració titular de cada centre educatiu públic ubicat total o parcialment 

en mòduls prefabricats en el moment d’entrada en vigor d’aquesta llei, disposarà 
d’un termini no superior a tres anys per a substituir aquests mòduls per una infraes-
tructura permanent i convenientment equipada.

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics I pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Antecedents referents a la proposició de llei per a l’eliminació dels 
mòduls prefabricats als centres educatius públics de Catalunya

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei
Catalunya és la comunitat autònoma amb un major número de mòduls prefa-

bricats en els centres educatius. A l’inici del curs escolar 2018-2019, el número de 
barracots a Catalunya era de 1.015, una xifra que no es correspon en absolut amb el 
nivell socioeconòmic de la nostra comunitat, ni amb el PIB, ni amb l’elevada pressió 
fiscal que pateixen els catalans.

El Departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat defensa que, un 
mòdul prefabricat o barracot, és un espai educatiu perfectament digne, però aquesta 
percepció no és compartida per la comunitat educativa.
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L’objectiu d’aquesta proposició de llei és defensar la qualitat i la igualtat en l’ac-
cés a l’educació, i per això s’introdueix a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, 
una limitació temporal a la utilització de mòduls prefabricats com a solució cons-
tructiva en el sistema educatiu públic català.

2. Normativa afectada
– Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

3. Competència
– Article 131 de la Llei Orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’Autonomia 

de Catalunya.

4. Afectacions pressupostàries
Els efectes econòmics I pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy 

Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00039/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 25983 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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

drea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 
112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei electoral de Catalunya

Exposició de motius
Després de 39 anys des de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 

1979, la Generalitat de Catalunya no disposa d’una normativa pròpia que reguli de 
forma complerta el règim electoral que regeix en les eleccions al Parlament de Ca-
talunya.

Aquesta llacuna legal porta a Catalunya a ser una de les poques comunitats autò-
nomes en la que encara la Llei Orgànica 5/1985, del 19 de juny, del Règim Electoral 
General, en la seva condició de normativa bàsica, és la legislació aplicable en als 
processos electorals del Parlament.

Aquesta absència de normativa electoral pròpia no és fruit que no s’hagi entomat 
el debat electoral a Catalunya. En anteriors legislatures el Parlament ha estat esce-
nari de debats i treballs entorn a la conveniència i necessitat d’aprovar una regulació 
electoral d’acord amb el que disposa l’Estatut, però cap dels debats engegats s’ha 
materialitzat en una llei electoral catalana.

Aquesta proposició de llei té com a objectiu que el Parlament de Catalunya, en 
aquesta nova legislatura, enceti novament el debat entorn a un projecte de norma-
tiva electoral i que els inicis d’aquests treballs tinguin precisament com a objecte 
els acords de mínims assolits pels grups parlamentaris en les ponències redactores 
constituïdes en anteriors legislatures.
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Així, el contingut d’aquesta proposició de llei recull essencialment el text de la 
proposició de llei electoral de Catalunya redactat en ponència redactora durant la X 
legislatura.

La novetat està però, en que inclou un sistema electoral que pretén resoldre els 
dos criteris manats per l’EAC, com són la proporcionalitat i la representació terri-
torial, així es proposa un sistema que reparteix els escons mitjançant un recompte 
únic a tota Catalunya, i es realitza l’assignació dels escons als candidats de cada cir-
cumscripció segons els vots obtinguts.

Títol preliminar

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és la regulació del règim electoral propi de Catalunya, en 

compliment de l’article 56.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei s’aplica a: 
a) Les eleccions al Parlament.
b) Les eleccions al Consell General d’Aran, pel que fa al dret de sufragi, l’Admi-

nistració electoral, el sistema electoral i el procés electoral.
c) Els altres processos electorals i instruments de consulta popular que hi restin 

sotmesos per llei, en l’àmbit de competències de la Generalitat, en els termes que 
determini la norma corresponent.

Títol I. Disposicions generals

Capítol I. Drets electorals

Secció primera. Dret de sufragi actiu

Article I-1. Condició d’elector
Són electors els ciutadans que gaudeixen de la condició política de catalans, 

d’acord amb el que estableix l’article 7 de l’Estatut d’autonomia, si: 
a) Tenen l’edat legal per a votar.
b) Estan inscrits al cens electoral.
c) No estan privats, en virtut del que estableix la legislació de l’Estat, del dret de 

sufragi.

Secció segona. Dret de sufragi passiu

Article I-2. Condició d’elegible
Són elegibles tots els ciutadans de Catalunya que tenen la condició d’electors, 

d’acord amb l’article I-1, llevat que estiguin afectats per alguna de les causes d’inele-
gibilitat que estableix l’article I-3.

Article I-3. Causes d’inelegibilitat
1. Són inelegibles les persones que estiguin afectades per alguna de les causes 

que determina la legislació de l’Estat en aquesta matèria.
2. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la Generalitat, tinguin la con-

dició o exerceixin el càrrec o les funcions de: 
a) Secretari del Govern, comissionats nomenats pel Govern i assessors especials 

del president de la Generalitat o de membres del Govern amb rang igual o superior 
a director general.

b) Secretaris generals, secretaris generals adjunts, secretaris sectorials, directors 
generals, directors de serveis i delegats territorials del Govern.
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c) Presidents, directors generals, directors executius i gerents d’organismes au-
tònoms de caràcter administratiu de la Generalitat amb rang igual o superior a di-
rector general.

d) Presidents, directors generals, directors executius, gerents i consellers dele-
gats de les entitats autònomes i de les empreses de la Generalitat incloses en l’àmbit 
d’aplicació de l’Estatut de l’empresa pública catalana.

e) Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de les fundacions i els con-
sorcis en què l’Administració de la Generalitat tingui participació directa o indirec-
ta, o als quals aporti més del 50% del capital o del patrimoni, si perceben una re-
tribució fixa i periòdica a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimilable al 
d’algun dels alts càrrecs afectats per la legislació sobre el règim d’incompatibilitats 
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

f) Director del Servei Català de la Salut, director gerent de l’Institut Català de la 
Salut i titulars de les direccions que en depenen i director de l’Institut Català d’As-
sistència i Serveis Socials.

g) Membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals i directors de les empreses que en depenen.

h) President de la Comissió Jurídica Assessora i president i secretari executiu del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

i) Director i director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya, president de 
l’Autoritat Catalana de la Competència, vocals del Tribunal Català de Defensa de la 
Competència i director de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Ca-
talunya.

j) Membres del Consell de Garanties Estatutàries, síndic de greuges i adjunts al 
Síndic de Greuges, síndic major i síndics de la Sindicatura de Comptes i president i 
membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

k) Membres de qualsevol òrgan de l’Administració electoral, inclosos els secreta-
ris d’ajuntament, en tant que delegats de les juntes electorals de districte.

l) Qualsevol altre càrrec que, en virtut de la norma de creació o del nomenament 
del Govern, sigui assimilat a algun dels càrrecs a què fa referència aquest apartat, 
amb l’excepció, en tot cas, del president de la Generalitat, dels membres del Govern 
i del cap de l’oposició.

3. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la Unió Europea, tinguin la 
condició o exerceixin el càrrec o les funcions de: 

a) President, membres, secretari general i directors generals del Consell Euro-
peu.

b) President, comissaris, secretari general i directors generals de la Comissió 
Europea.

c) President, jutges, advocats generals i secretari del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea.

d) Alts càrrecs dels òrgans consultius i auxiliars del Parlament Europeu, del 
Consell o de la Comissió.

4. Són inelegibles, en cada un dels districtes electorals, les persones que no estan 
censades en algun dels municipis de la circumscripció corresponent.

Capítol II. Règim d’incompatibilitats

Article I-4. Causes d’incompatibilitat i autoritzacions de compatibilitat
1. La condició de diputat del Parlament és incompatible en tots els casos amb: 
a) La condició de diputat del Congrés dels Diputats.
b) La condició de senador.
c) La condició de diputat del Parlament Europeu.
d) Qualsevol dels supòsits que estableix la legislació de l’Estat en aquesta ma-

tèria.
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e) Qualsevol dels supòsits que són causa d’inelegibilitat en virtut de l’article I-3.
2. La condició de diputat del Parlament és incompatible amb el fet de tenir la 

condició o exercir el càrrec o les funcions de: 
a) La condició de personal en actiu al servei dels òrgans constitucionals, al ser-

vei de les administracions públiques i dels ens i les institucions que en depenen o 
al servei de les empreses en què el sector públic tingui directament o indirectament 
participació majoritària, amb excepció del personal docent, sanitari o investigador 
que no acompleixi tasques de direcció, de gestió o de mera administració.

b) Directors generals en l’Administració pública local i càrrecs que hi exerceixin 
una funció assimilada.

c) Presidents, directors generals, gerents i qualsevol altre càrrec de lliure desig-
nació en organismes autònoms o societats públiques locals.

d) L’exercici de les següents activitats privades: 
1r. La prestació de serveis d’assessorament o de qualssevol altres serveis, indivi-

dualment o amb titularitat compartida, a favor d’organismes o empreses del sector 
públic.

2n. La tinença d’una participació superior al 10%, adquirida del tot o en part amb 
posterioritat a la data d’elecció com a diputat, llevat que fos per herència, en empre-
ses o societats que tinguin contractes d’obres, de serveis o de subministraments a 
càrrec de pressupostos d’organismes o empreses del sector públic.

3r. Les activitats de gestió, defensa, direcció o assessorament per a qualsevol 
organisme o empresa del sector públic relacionades amb assumptes que afectin di-
rectament la prestació d’algun servei públic o encaminades a obtenir subvencions 
o avals públics, salvant les activitats particulars dutes a terme directament en exer-
cici d’un dret reconegut i les encaminades a obtenir subvencions o avals públics la 
concessió dels quals derivi de l’aplicació automàtica del que estableixin una llei o 
un reglament.

4t. L’activitat de contractista o fiançador amb relació a contractes d’obres, de ser-
veis o de subministraments a càrrec de pressupostos d’organismes o empreses del 
sector públic, o l’exercici de càrrecs que comportin funcions de direcció, represen-
tació, assessorament o prestació de serveis per a companyies o empreses que acom-
pleixin la dita activitat.

5è. La prestació de serveis en entitats de crèdit o asseguradores o en qualsevol 
societat o entitat que tingui un objecte fonamentalment financer i faci apel·lació pú-
blicament a l’estalvi i al crèdit.

3. La condició de diputat del Parlament és compatible en tot cas amb: 
a) Les activitats derivades de la mera administració del patrimoni personal o fa-

miliar.
b) La producció i la creació literàries, científiques, artístiques o tècniques i la col-

laboració en les publicacions que en derivin.
c) La col·laboració en mitjans de comunicació.
d) Les activitats de docència o de recerca.
e) Les activitats de caràcter públic o privat altres que les declarades incompati-

bles per l’apartat 2 que, a petició de l’interessat, siguin autoritzades pel Ple del Par-
lament.

4. La sol·licitud de compatibilitat a què fa referència l’apartat 3.e i l’acord d’au-
torització o denegació, adoptat per mitjà de resolució motivada, s’han de publicar 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i s’han d’inscriure en el Registre 
d’Activitats, Béns, Interessos i Retribucions dels Diputats.

5. La resolució sobre la situació de compatibilitat o incompatibilitat dels diputats 
correspon al Ple del Parlament, seguint el procediment i amb els efectes que esta-
bleix el Reglament del Parlament.
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Article I-5. Règim retributiu
1. La percepció de les retribucions de caràcter fix o variable per l’exercici de les 

funcions parlamentàries és incompatible amb la percepció de retribucions pel fet 
d’ocupar altres càrrecs públics, sens perjudici de les dietes i indemnitzacions que 
puguin correspondre als diputats per l’exercici d’activitats compatibles, llevat del 
president de la Generalitat i dels membres del Govern, que no poden percebre cap 
retribució que per qualsevol concepte els pugui correspondre com a diputats.

2. Les retribucions percebudes com a diputat del Parlament són incompatibles 
amb la percepció, durant l’exercici del mandat parlamentari, de pensions per drets 
passius o per qualsevol règim de seguretat social públic i obligatori. El dret a meri-
tar aquestes pensions es recupera automàticament en el moment de perdre la condi-
ció de diputat, d’acord amb el que estableixi la normativa reguladora corresponent.

3. Els diputats que tinguin reconeguda la compatibilitat amb l’exercici d’altres 
activitats perceben una retribució menor per l’exercici de les funcions parlamentà-
ries, d’acord amb els criteris que estableixi el Reglament del Parlament.

Article I-6. Declaració d’activitats i béns
1. Els diputats del Parlament han de declarar, pel procediment que estableixi el 

Reglament del Parlament, les activitats professionals, laborals o empresarials que 
exerceixen, els càrrecs públics que ocupen i els béns que posseeixen.

2. La declaració d’activitats i la declaració de béns s’han de presentar per se-
parat, segons els models que siguin aprovats per la Mesa del Parlament, i s’han 
d’inscriure en el Registre d’Activitats, Béns, Interessos i Retribucions dels Diputats, 
constituït al Parlament sota la dependència directa del president, als efectes del que 
estableix aquest article i del que determini el Reglament del Parlament.

3. La declaració d’activitats de cada diputat ha de detallar: 
a) Les activitats que exerceix que puguin constituir causa d’incompatibilitat amb 

la condició de diputat, d’acord amb el que estableix aquesta llei.
b) Les activitats que exerceix que, d’acord amb el que estableix aquesta llei, pu-

guin ésser compatibles amb la condició de diputat.
c) Les activitats que exerceix que li proporcionen o li puguin proporcionar in-

gressos econòmics o avantatges patrimonials.
d) Les activitats que exerceixen els membres de la unitat familiar en matèria de 

contractació amb les administracions públiques, amb els ens i les institucions que en 
depenen i amb les empreses en què el sector públic tingui participació, entenent per 
unitat familiar el que estableixi la legislació reguladora de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques.

4. La declaració de béns de cada diputat ha de detallar: 
a) Els béns que posseeix, amb especificació del patrimoni.
b) Els interessos i les retribucions íntegres que percep per l’exercici d’activitats 

compatibles.
5. Els diputats del Parlament han de presentar la declaració d’activitats i la de-

claració de béns en adquirir la condició de parlamentari, en presentar anualment la 
declaració de liquidació d’impostos i en els casos en què hi hagi una modificació 
substancial de les circumstàncies que hi siguin declarades, i també han de presentar 
la declaració d’activitats i la declaració de béns en perdre la condició de diputats.

6. La informació continguda en el Registre d’Activitats, Béns, Interessos i Re-
tribucions dels Diputats és d’accés públic, d’acord amb la legislació en matèria de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, exceptuant-ne la informa-
ció sobre els béns patrimonials i les dades de caràcter personal, en els termes que 
siguin establerts pel Reglament del Parlament.
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Capítol III. Cens per a les eleccions al Parlament

Article I-7. Cens electoral
1. El cens electoral vigent per a les eleccions al Parlament és el que s’hagi tancat 

el dia primer del segon mes anterior a la convocatòria.
2. El servei de consulta de les llistes electorals vigents i les reclamacions sobre 

les dades censals es regeixen pel que estableix la legislació de l’Estat.
3. La Sindicatura Electoral, els representants de les candidatures i la Generalitat, 

com a administració convocant, poden obtenir còpies del cens electoral, en suport 
apte per a tractar-lo informàticament, a partir de l’endemà de la proclamació de les 
candidatures, en els termes que estableix la legislació de l’Estat en aquesta matèria.

Títol II. De l’Administració electoral

Capítol I. Composició de l’Administració electoral

Article II-1. Òrgans de l’Administració electoral
L’Administració electoral és formada per la Sindicatura Electoral de Catalunya, 

les juntes electorals territorials, les juntes electorals de districte i les meses electo-
rals.

Capítol II. Sindicatura Electoral de Catalunya

Article II-2. Funcions
La Sindicatura Electoral de Catalunya, com a junta electoral amb jurisdicció 

a tot el territori de Catalunya, és l’òrgan responsable de vetllar per la legalitat, la 
transparència i l’objectivitat dels processos electorals, pel garantiment de l’exercici 
efectiu dels drets electorals i pel compliment del principi d’igualtat en l’accés als 
càrrecs públics, sens perjudici de les competències que corresponguin a la Junta 
Electoral Central de l’Estat i als tribunals.

Article II-3. Competències
1. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació al procés electoral, les 

competències següents: 
a) Coordinar l’actuació de les juntes electorals, unificar-ne els criteris i atendre 

les consultes que li formulin.
b) Resoldre les queixes, les reclamacions i els recursos que se li presentin a l’em-

para d’aquesta llei i de la resta de normativa aplicable.
c) Establir el model oficial de les paperetes i els sobres electorals i de la resta de 

documentació electoral, i regular el funcionament del vot electrònic i de les altres 
formes de votació.

d) Aprovar els models de les actes electorals.
e) Acreditar, si s’escau, els observadors externs.
f) Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervinguin 

amb caràcter oficial en el procés electoral, corregir-ne les actuacions que contra-
vinguin a la normativa i sancionar-ne, si s’escau, les infraccions administratives no 
constitutives de delicte.

2. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació a les candidatures electo-
rals, les competències següents: 

a) Supervisar el compliment dels procediments i els criteris de selecció de can-
didats en la formació de les candidatures.

b) Certificar la renúncia dels candidats als càrrecs o les funcions que siguin cau-
sa d’inelegibilitat, d’acord amb el que estableix l’article V-10.4.

c) Proclamar les candidatures.
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d) Excloure de les candidatures proclamades, si s’escau, els candidats que durant 
el procés electoral adquireixin la condició d’inelegibles, d’acord amb el que esta-
bleix l’article V-16.2.

3. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació a la propaganda electoral, 
les competències següents: 

a) Supervisar, en cooperació amb la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
estableix l’article V-5, el finançament de les campanyes electorals, inclosos els pres-
supostos de les candidatures i els corresponents retiments de comptes.

b) Supervisar la tramesa conjunta de les paperetes, els sobres i els altres docu-
ments electorals, inclosa la propaganda de les candidatures.

4. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació als mitjans de comunica-
ció, les competències següents: 

a) Vetllar, en cooperació amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article V-6, perquè els mitjans de comunicació ofereixin du-
rant el procés electoral una informació veraç i equilibrada, amb criteris de pluralis-
me i d’imparcialitat.

b) Distribuir entre les diverses candidatures els espais gratuïts de propaganda 
electoral en els mitjans audiovisuals.

5. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació als resultats electorals, les 
competències següents: 

a) Efectuar l’escrutini general.
b) Certificar els resultats electorals oficials i ordenar-ne la publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.
c) Proclamar els diputats electes i expedir les credencials corresponents.
6. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació al sistema electoral, les 

competències següents: 
a) Fer l’avaluació continuada del funcionament del sistema electoral i, si escau, 

proposar-hi millores.
b) Vetllar pel bon funcionament del sistema de votació, determinar les condi-

cions tècniques per a la implantació de nous mecanismes i procediments que puguin 
facilitar el procés de votació i supervisar el funcionament de les diverses formes de 
votació, amb vista a garantir-ne la seguretat, la transparència i la verificabilitat.

c) Proposar al Parlament la revisió del nombre de diputats i la revisió de la de-
limitació o el nombre dels districtes electorals, si el compliment dels principis de 
proporcionalitat i de representativitat ho fa recoma nable.

d) Fer el prorrateig d’escons, per a cada convocatòria d’eleccions, entre les cir-
cumscripcions electorals, garantint que la distribució respecti els criteris de propor-
cionalitat.

7. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació tasques de divulgació i 
formació, les competències següents: 

a) Supervisar les campanyes institucionals sobre el procés electoral.
b) Fomentar l’ús de les cabines electorals com a garantia del vot lliure i secret.
c) Fomentar la formació en matèria electoral al personal de l’Administració que 

acompleixi tasques relacionades amb els processos electorals.
8. Corresponen a la Sindicatura Electoral, en matèria de participació en proces-

sos electorals altres que els regulats per aquesta llei, les competències següents: 
a) Exercir la jurisdicció voluntària en les eleccions en sindicats, cambres agrà-

ries, col·legis professionals i universitats, i en les organitzacions anàlogues que li ho 
demanin.

b) Assistir en matèria electoral organismes anàlegs de països en procés de demo-
cratització del sistema polític.
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Article II-4. Composició
1. La Sindicatura Electoral és un òrgan de caràcter permanent i és integrada pels 

membres següents: 
a) Tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, designats per 

mitjà d’insaculació per la Sala de Govern del Tribunal, reunida en ple.
b) Tres catedràtics o professors titulars de dret, de ciències polítiques o de socio-

logia de les universitats catalanes, en actiu, designats pel Parlament per una majoria 
de tres cinquenes parts, d’acord amb el procediment que estableix el Reglament del 
Parlament per a l’elecció de càrrecs públics.

2. Els membres de la Sindicatura Electoral procedents de la magistratura elegei-
xen d’entre ells el president de la Sindicatura, que hi té vot de qualitat.

3. El secretari general del Parlament actua com a secretari de la Sindicatura 
Electoral, amb veu i sense vot, i en custodia la documentació.

Article II-5. Mandat
1. El càrrec de membre de la Sindicatura Electoral és inamovible.
2. El mandat dels membres de la Sindicatura Electoral és de sis anys.
3. La Sindicatura es renova per terços cada dos anys. En cada renovació de la 

Sindicatura correspon al Parlament de designar-ne un nou membre i correspon a la 
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de designar-ne un 
altre. Els membres de la Sindicatura designats pel Parlament poden ésser reelegits 
una sola vegada.

4. Si un dels membres de la Sindicatura Electoral perd aquesta condició, en cas 
de mort, d’incapacitat declarada per decisió judicial ferma, d’inhabilitació per a 
l’exercici de càrrecs públics declarada per decisió judicial ferma, de renúncia justi-
ficada acceptada pel president de la Sindicatura, de pèrdua de la condició en virtut 
de la qual havia estat designat o d’incompatibilitat sobrevinguda, llevat que cessi en 
el càrrec o l’activitat incompatible, és substituït pel mateix procediment regulat per 
a la designació. El nou membre pot ésser designat de nou en finir un eventual segon 
mandat, si el primer ha estat d’una durada inferior a dos anys.

5. Els membres de la Sindicatura que perden llur condició per extinció del man-
dat continuen exercint llur comesa en funcions, fins que els nous membres prenen 
possessió del càrrec.

Article II-6. Funcionament
1. La Sindicatura Electoral té la seu al Parlament de Catalunya, sens perjudici 

que es pugui reunir en altres llocs.
2. La Sindicatura Electoral compleix les seves funcions amb plena independèn-

cia i gaudeix d’autonomia orgànica i funcional, en virtut de la qual pot crear en el 
seu si comissions i altres òrgans interns.

3. La Sindicatura Electoral pot reclamar l’assessorament de representants de les 
administracions i els òrgans implicats en el procés electoral i, en general, de tècnics 
i experts en matèria electoral, i pot requerir, si escau, que participin a les seves reu-
nions, amb veu i sense vot.

4. La Sindicatura Electoral ha de publicar en el seu lloc web les consultes que 
se li formulin i les respostes que hi doni, i també les queixes, les reclamacions i els 
recursos que se li presentin a l’empara d’aquesta llei i de la resta de normativa apli-
cable i les resolucions que adopti.

Article II-7. Règim d’impugnació de les resolucions
Les resolucions de la Sindicatura Electoral poden ésser objecte de recurs davant 

el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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Capítol III. Juntes electorals i meses electorals

Article II-8. Juntes electorals territorials
Les juntes electorals territorials tenen la composició i les competències que la 

legislació de l’Estat atribueix a les juntes electorals provincials.

Article II-9. Juntes electorals de districte
Les juntes electorals de districte tenen la composició i les competències que la 

legislació de l’Estat atribueix a les juntes electorals de zona.

Article II-10. Meses electorals
Les meses electorals, unitat bàsica del procés electoral, tenen la composició i les 

competències que els atribueix la legislació de l’Estat i han de vetllar durant tota la 
jornada electoral per l’observança d’aquesta llei i per garantir que es preserva en tot 
cas el caràcter lliure, directe i secret en l’exercici del dret de vot.

Capítol IV. Règim de funcionament de l’Administració electoral

Article II-11. Mitjans materials i personals
El Parlament i el Govern han de posar a disposició de l’Administració electoral 

els mitjans personals i materials necessaris per a complir les seves funcions.

Article II-12. Règim retributiu
La percepció de les dietes dels membres de l’Administració electoral i del perso-

nal al seu servei és compatible amb la percepció d’altres retribucions.

Capítol V. Consultes a l’Administració electoral

Article II-13. Consultes als òrgans de l’Administració electoral
1. Les consultes als òrgans de l’Administració electoral s’han de formular per 

escrit. Correspon a cada òrgan de resoldre les consultes que rep, llevat que, per la 
rellevància o pel caràcter general d’una consulta, decideixi d’elevar-la a una junta 
electoral d’àmbit superior o a la Sindicatura Electoral.

2. La Sindicatura Electoral, amb la finalitat d’unificar els criteris de l’Adminis-
tració electoral, ha de comunicar a les juntes electorals les resolucions relatives a 
consultes que puguin incidir en llur àmbit d’actuació.

3. Si una consulta ha d’ésser atesa amb urgència, sense temps de convocar l’òr-
gan competent per a resoldre-la, el president de la junta electoral o el president de 
la Sindicatura, segons que escaigui, poden, sota llur responsabilitat, en tots els ca-
sos en què hi hagi resolucions concordants prèvies de la junta o de la Sindicatura, 
donar-hi una resposta provisional, que haurà d’ésser ratificada o modificada en la 
primera sessió que tingui l’òrgan corresponent.

Capítol VI. Representants de les formacions polítiques davant 
l’Administració electoral

Secció primera. Representants generals i representants de candidatura

Article II-14. Representants generals
1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions 

d’electors que concorrin a les eleccions han de designar un representant general, 
perquè actuï en nom de la formació respectiva davant l’Administració electoral, i 
han de designar també un suplent d’aquest representant general, exclusivament per 
als casos de renúncia, incapacitat o mort del titular.

2. La designació del representant general, i del suplent corresponent, s’ha de pre-
sentar a la Sindicatura Electoral abans del novè dia posterior a la convocatòria de 
les eleccions, per mitjà d’un escrit en el qual ha de constar l’acceptació expressa del 
càrrec signada per les persones designades.
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Article II-15. Representants de candidatura
1. Els representants generals han de designar un representant de cada una de les 

candidatures que la formació respectiva presenti en les diverses circumscripcions 
electorals, perquè actuï en nom dels candidats que la integren, i han de designar 
també un suplent de cada un d’aquests representants, exclusivament per als casos de 
renúncia, incapacitat o mort del titular. Els representants de candidatura i llurs su-
plents han de tenir el domicili a la circumscripció en què es presenti la candidatura 
respectiva.

2. La designació dels representants de les candidatures, i dels suplents correspo-
nents, s’ha de presentar abans de l’onzè dia posterior a la convocatòria de les elec-
cions a la Sindicatura Electoral, que ha de comunicar la designació a les juntes elec-
torals territorials en el termini dels dos dies hàbils següents a la recepció de l’escrit. 
Els representants de les candidatures i llurs suplents s’han de presentar davant la 
junta electoral corresponent per a acceptar la designació abans del quinzè dia poste-
rior a la convocatòria de les eleccions.

3. Els representants de les candidatures, per la sola acceptació de la designació, 
reben un apoderament general per a actuar en nom dels candidats que les integren 
en procediments judicials en matèria electoral. Les decisions d’aquests representants 
vinculen jurídicament la candidatura respectiva.

4. L’Administració electoral comunica als representants de les candidatures les 
notificacions, els escrits i els emplaçaments adreçats als candidats. Els representants 
de les candidatures tenen el deure, en nom de la candidatura, d’atendre totes les in-
dicacions de la junta electoral corresponent, i de col·laborar-hi per a esmenar els er-
rors o les deficiències que es detectin.

Secció segona. Apoderats

Article II-16. Designació i atorgament de poders
1. Els representants de les candidatures poden designar apoderats perquè actuïn 

en representació de la candidatura en qualsevol acte del procés electoral. Poden és-
ser designats apoderats els ciutadans majors d’edat en ple ús de llurs drets civils i 
polítics.

2. La designació dels apoderats es pot fer fins al tercer dia anterior al dia de la 
votació, i s’ha de formalitzar per mitjà de poders atorgats a aquest efecte davant 
notari o davant el secretari de la junta electoral corresponent, o bé, si l’apoderat ha 
d’exercir les seves funcions en més d’una circumscripció electoral, davant la Sindi-
catura Electoral. La junta electoral que pertoqui o, si s’escau, la Sindicatura Electo-
ral expedeixen la credencial corresponent, d’acord amb el model oficial.

Article II-17. Actuació durant la jornada electoral
1. Els apoderats, a més de complir les funcions pròpies de representació de la 

candidatura electoral, poden assistir les meses electorals, participar en llurs delibe-
racions, amb veu i sense vot, col·laborar en el bon funcionament de la votació i de 
l’escrutini i vetllar durant tota la jornada electoral, juntament amb els membres de 
la mesa, per l’observança d’aquesta llei. Amb aquest objecte, els apoderats poden 
exercir davant les meses electorals les facultats següents: 

a) Sol·licitar una certificació per candidatura de l’acta de constitució de la mesa 
electoral, de l’acta de l’escrutini i de l’acta general de la sessió, o de parts concretes 
d’aquestes actes.

b) Reclamar la identificació d’un elector, que s’haurà de fer públicament.
c) Anotar, si ho desitgen, el nom i cognom dels electors i el número d’ordre cor-

responent.
d) Demanar, durant l’escrutini, la papereta llegida pel president, a fi de poder-la 

examinar.
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e) Formular les propostes i les reclamacions que creguin pertinents sobre els ac-
tes i les operacions electorals que hagi de resoldre la mesa, les quals s’han de fer 
constar en l’acta general de la sessió.

2. Els presidents de mesa poden requerir als apoderats que s’identifiquin i que 
exhibeixin llur credencial.

3. Durant la jornada electoral, no poden actuar alhora en cada mesa electoral 
més de dos apoderats per candidatura.

4. Durant la jornada electoral, els apoderats han de mantenir-se allunyats de les 
taules on s’exhibeixen les paperetes electorals quan hi hagi electors, a fi de respec-
tar-ne la privacitat i el secret de vot. Així mateix, els apoderats no poden entrar a les 
cabines de votació quan hi hagi algú que hi estigui votant.

5. Durant l’escrutini, cap apoderat no pot actuar en més d’un col·legi electoral.
6. Els treballadors per compte d’altri i els funcionaris que acreditin la condició 

d’apoderats tenen dret a un permís retribuït de jornada completa el dia de la votació.

Article II-18. Exercici del dret de sufragi
Els apoderats voten dins l’horari ordinari de votació a la mesa electoral que els 

correspon de conformitat amb la inscripció al cens electoral.

Article II-19. Ús de distintius
Els apoderats poden dur, com a mera identificació, un distintiu de deu per deu 

centímetres, com a màxim, en què ha de constar el mot apoderat o apoderada i en 
què poden constar la denominació, la sigla i el logotip de la candidatura que repre-
senten.

Títol III. Sistema electoral

III.1. Definició del sistema electoral
1. Els diputats i diputades del Parlament de Catalunya són elegits per un termi-

ni de quatre anys per mitjà del sufragi universal, igual, directe i secret dels electors 
d’acord amb l’article I-1, segons un sistema d’escrutini proporcional.

2. Les circumscripcions electorals en què es divideix Catalunya es corresponen 
amb les províncies: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

3. El sistema electoral per a l’elecció del Parlament de Catalunya, d’acord amb el 
que s’estableix al present títol, consisteix en el vot a una candidatura.

III.2. Composició del Parlament i distribució d’escons per circumscripció 
electoral
1. El Parlament de Catalunya es composa de 135 diputats.
2. El nombre de diputats o diputades a escollir a cada circumscripció respon a 

la següent distribució: 
a) Barcelona: 85 diputats.
b) Girona: 17 diputats.
c) Lleida: 15 diputats.
d) Tarragona: 18 diputats.

III.3. Distribució d’escons entre les candidatures
La distribució d’escons entre candidatures, es realitza seguint els següents cri-

teris: 
a) Es sumen els vots obtinguts per cada candidatura a totes les circumscripcions 

en les que hagi obtingut un mínim del 3% dels vots.
b) Les candidatures s’ordenen de major a menor en funció dels vots obtinguts.
c) Es divideix el nombre de vots de cada candidatura per 1, 2, 3, i així successi-

vament fins a 135.
d) Els escons s’atribueixen a les candidatures amb el quocients majors seguint 

un ordre decreixent.
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III.4. La assignació dels escons a les candidatures
La assignació dels escons a les candidatures es realitza seguint els següents cri-

teris: 
a) Per a cada candidatura, es determina el percentatge que el vot en cada cir-

cumscripció representa, d’entre les candidatures que hagin obtingut un mínim del 
3% dels vots.

b) S’assignen els escons de cada candidatura a cada circumscripció d’acord amb 
el percentatge obtingut a l’apartat anterior, considerant el nombre d’escons de cada 
circumscripció, i aplicant el criteri de restes majors.

c) Es corregiran les possibles desviacions que pugin sorgir en l’apartat anterior, 
corregint les restes majors entre les diverses candidatures.

e) Els escons s’assignen correlativament de la candidatura presentada a la cir-
cumscripció.

Títol IV. De la campanya electoral

Capítol I. Disposicions generals

Article IV-1. Campanya electoral
1. La campanya electoral és el conjunt d’activitats que els candidats, els partits 

polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d’electors que con-
corren a unes eleccions duen a terme per a demanar el vot als electors.

2. La campanya electoral té una durada de quinze dies, i fineix a les zero hores 
del dia immediatament anterior a les eleccions.

3. Cap persona jurídica diferent de les que especifica l’apartat 1 pot fer campanya 
electoral a partir de la data de convocatòria de les eleccions, sens perjudici dels drets 
que reconeix l’article 20 de la Constitució.

4. Des de la convocatòria de les eleccions fins a la jornada electoral, els membres 
del Govern i els alts càrrecs que en depenen no poden participar en cap acte d’inau-
guració ni de col·locació de primera pedra, ni en cap acte de presentació d’obres o 
serveis públics.

Article IV-2. Petició de vot
1. Fora del període de campanya electoral, els candidats, els partits polítics, les 

coalicions o federacions electorals i les agrupacions d’electors no poden dur a terme 
accions publicitàries destinades a demanar el vot als electors, salvant les activitats 
habituals de les formacions polítiques destinades a difondre llurs idees i opinions i, 
en general, a exercir les funcions que els són reconegudes per l’ordenament jurídic, 
particularment la presentació de candidats i programes, sempre que no s’hi demani 
el vot.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’entén per accions publicitàries les 
accions següents, encara que no s’hi demani directament el vot: 

a) La inserció d’anuncis electorals en mitjans de comunicació, tant públics com 
privats.

b) La difusió de publicitat electoral per mitjà de tanques publicitàries, cartells, 
pancartes, banderoles o altres suports comercials.

c) La difusió de missatges de propaganda electoral per telèfon o per mitjans te-
lemàtics.

Capítol II. Propaganda electoral 

Secció primera. Actes electorals

Article IV-3. Normativa relativa als actes electorals
1. Els actes públics convocats durant la campanya electoral pels candidats, els 

partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d’electors 



BOPC 244
24 de gener de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 23 

que concorren a les eleccions es regeixen per la legislació reguladora del dret de 
reunió.

2. Els actes electorals resten subjectes, en tot cas, a les atribucions de l’autoritat 
governativa amb relació a l’ordre públic. A aquest fi, les juntes electorals han d’in-
formar l’autoritat governativa dels actes electorals la convocatòria dels quals els hagi 
estat notificada per les candidatures.

Article IV-4. Ús gratuït d’espais públics per a actes electorals
1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions 

d’electors que concorren a les eleccions tenen dret a fer ús gratuït, per a celebrar-hi 
actes electorals, dels locals oficials oberts a l’ús públic, els equipaments de titularitat 
pública i els espais públics que siguin habilitats a aquest fi.

2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels locals, equipaments i es-
pais habilitables per a la celebració d’actes electorals, i l’han de mantenir actualit-
zat permanentment. A aquest fi, han de fer les gestions pertinents perquè els altres 
ens, organismes i administracions que siguin titulars d’alguns d’aquests espais en 
cedeixin l’ús.

Article IV-5. Distribució dels espais públics reservats per a actes 
electorals
1. En el termini dels deu dies següents al de la convocatòria d’unes eleccions, els 

ajuntaments han d’establir, en coordinació amb les administracions corresponents, 
el calendari d’utilització dels espais públics disponibles gratuïtament per a la cele-
bració d’actes electorals, i han de comunicar a la junta electoral de districte que per-
toqui la llista dels espais disponibles, amb especificació dels dies i les hores en què 
cada un dels espais podrà ésser emprat.

2. En el termini dels quinze dies següents al de la convocatòria de les eleccions, 
les juntes electorals de districte han d’ordenar la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de la llista a què fa referència l’apartat 1.

3. En el termini dels quatre dies següents al de la proclamació de les candidatu-
res, les juntes electorals de districte han de distribuir equitativament entre les diver-
ses candidatures els locals, equipaments i espais habilitats per a la celebració d’actes 
electorals i han de notificar als representants de les candidatures la distribució acor-
dada, que s’ha de fer en funció de les sol·licituds presentades i, en cas de coincidèn-
cies en les sol·licituds, atenent el criteri d’igualtat d’oportunitats i, subsidiàriament, 
donant preferència a les formacions polítiques que a les anteriors eleccions al Parla-
ment haguessin obtingut més vots en la circumscripció respectiva.

Secció segona. Propaganda electoral a la via pública

Article IV-6. Espais públics autoritzats per a propaganda electoral
1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions 

d’electors que concorren a les eleccions només poden col·locar cartells i elements 
anàlegs de propaganda, durant la campanya electoral, en: 

a) Els espais comercials autoritzats que contractin.
b) Els espais de titularitat pública d’ús gratuït reservats a aquest fi pels ajunta-

ments.
2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels espais de titularitat pública 

reservats gratuïtament per a la propaganda electoral, i l’han de mantenir actualit-
zat permanentment. El catàleg ha d’especificar els espais públics i els elements del 
mobiliari urbà en què s’autoritza les candidatures a col·locar propaganda electoral.

Article IV-7. Distribució dels espais públics reservats per a propaganda 
electoral
1. En el termini dels set dies següents al de la convocatòria d’unes eleccions, els 

ajuntaments han de comunicar a la junta electoral de districte que pertoqui la llista 
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dels espais públics disponibles gratuïtament per a la col·locació de propaganda elec-
toral.

2. En el termini dels dos dies posteriors al de la proclamació de les candidatures, 
les juntes electorals de districte han de distribuir equitativament entre les diverses 
candidatures els espais públics disponibles per a la col·locació de propaganda elec-
toral i han de notificar als representants de les candidatures la distribució acordada, 
que s’ha de fer de manera que totes les candidatures disposin en cadascun del em-
plaçaments disponibles d’un espai de superfície equivalent i d’utilitat anàloga.

Article IV-8. Retirada de la via pública de la propaganda electoral
1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions 

d’electors han de retirar dels espais a què fa referència l’article IV-6.1.b, en el termi-
ni dels quinze dies següents al dia de les eleccions, llur propaganda electoral.

2. En cas que les formacions polítiques incompleixin el deure de retirar dels es-
pais d’ús gratuït de la via pública llur propaganda electoral, la retirada va a càrrec 
dels ajuntaments, que ho han de fer constar en un certificat de la secretaria.

3. Els ajuntaments han de comunicar a la Sindicatura Electoral de Catalunya les 
despeses ocasionades per la retirada municipal de propaganda electoral que siguin 
imputables a candidatures amb dret a subvenció pública electoral. La Sindicatura 
ha de descomptar aquestes despeses de les subvencions i n’ha de lliurar l’import als 
ajuntaments.

4. Els ajuntaments poden reclamar les despeses ocasionades per la retirada mu-
nicipal de propaganda electoral que siguin imputables a candidatures que no hagin 
assolit subvenció pública electoral a les formacions polítiques respectives. En cas 
que no obtinguin la satisfacció deguda, poden reclamar judicialment el deute per 
via de constrenyiment.

Secció tercera. Propaganda electoral als mitjans de comunicació

Subsecció primera. Espais gratuïts de propaganda electoral als mitjans 
de comunicació

Article IV-9. Dret a l’emissió gratuïta de propaganda electoral
1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública, tant els mitjans 

dependents de la Generalitat com els mitjans dependents de l’Estat l’àmbit territo-
rial dels quals estigui restringit a Catalunya, han de reservar espais de programació, 
durant la campanya electoral, perquè els partits polítics, les coalicions o federacions 
electorals i les agrupacions d’electors que concorren a les eleccions hi emetin gra-
tuïtament llurs espots de propaganda electoral.

2. El dret a l’emissió gratuïta de propaganda electoral en els mitjans de comuni-
cació audiovisual de titularitat pública correspon als partits, les coalicions o fede-
racions electorals i les agrupacions d’electors que presenten candidatures a totes les 
circumscripcions.

3. Els partits, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d’electors 
que no presenten candidatures a totes les circumscripcions tenen dret a l’emissió 
gratuïta de propaganda electoral en els mitjans de comunicació audiovisual de titu-
laritat pública l’àmbit territorial dels quals estigui restringit a la circumscripció o les 
circumscripcions en què es presenten.

4. La Sindicatura Electoral de Catalunya estableix la durada i l’horari d’emissió 
dels espais gratuïts de propaganda electoral a què fa referència l’apartat 1, acorda 
la distribució equitativa dels espots entre les diverses candidatures i assigna l’ordre 
d’emissió, atenent el criteri de proporcionalitat que fixa l’article IV-10.

Article IV-10. Distribució dels espais gratuïts de propaganda electoral
1. En el cas de les candidatures a què fa referència l’article IV-9.2, la distribució 

dels espais gratuïts de propaganda electoral en cadascun dels àmbits de programa-
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ció de cadascun dels mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública s’ha 
de subjectar al barem següent: 

a) Cinc minuts per a cadascuna de les candidatures que no hagin concorregut a 
les anteriors eleccions al Parlament i per a cadascuna de les que hi hagin obtingut 
menys del 3% del total de vots vàlids emesos.

b) Deu minuts per a cadascuna de les candidatures que a les anteriors eleccions 
al Parlament hagin obtingut com a mínim el 3% del total de vots vàlids emesos i no 
hagin arribat al 5%.

c) Vint minuts per a cadascuna de les candidatures que a les anteriors eleccions 
al Parlament hagin obtingut com a mínim el 5% del total de vots vàlids emesos i no 
hagin arribat al 10%.

d) Vint-i-cinc minuts per a cadascuna de les candidatures que a les anteriors 
eleccions al Parlament hagin obtingut com a mínim el 10% del total de vots vàlids 
emesos i no hagin arribat al 20%.

e) Trenta minuts per a cadascuna de les candidatures que a les anteriors eleccions 
al Parlament hagin obtingut com a mínim el 20% del total de vots vàlids emesos.

2. En el cas de les candidatures a què fa referència l’article IV-9.3, s’aplica el ba-
rem que fixa l’apartat 1, amb el benentès que els percentatges de vots obtinguts en 
les anteriors eleccions computen sobre el total de vots vàlids emesos en la circums-
cripció electoral de què es tracti.

3. Si en la composició d’alguna de les candidatures que concorren a les eleccions 
hi ha variacions respecte a candidatures que s’havien presentat a les anteriors elec-
cions integrades per diverses formacions polítiques, el còmput dels percentatges 
que estableixen els apartats 1 i 2 es fa atribuint a cada formació política la part que 
li pertoqui com a resultat de prorratejar els vots obtinguts per aquella candidatura 
entre les formacions que la integraven, en funció del nombre de parlamentaris que 
havien correspost a cadascuna d’aquestes formacions en constituir-se aquella ante-
rior legislatura.

Subsecció segona. Espais no gratuïts de propaganda electoral als 
mitjans de comunicació

Article IV-11. Espais no gratuïts de propaganda electoral als mitjans de 
comunicació
1. Durant la campanya electoral, les candidatures tenen dret a contractar la in-

serció de propaganda electoral a la premsa periòdica i a les emissores de ràdio de 
titularitat privada, però no poden contractar-ne ni als mitjans de comunicació de 
titularitat pública, ni a les emissores de televisió de titularitat privada, ni a les emis-
sores de ràdio o televisió locals o culturals.

2. En els espais de propaganda electoral a què fa referència l’apartat 1 s’ha de 
fer constar expressament el caràcter que tenen de propaganda electoral. Els mitjans 
de comunicació no poden aplicar cap mena de discriminació entre les diverses can-
didatures electorals pel que fa als criteris d’inclusió o de col·locació dels espais de 
propaganda electoral ni pel que a les tarifes aplicades, que no poden ésser superiors 
a les tarifes vigents per a la publicitat comercial.

3. Els mitjans de comunicació audiovisual, especialment les emissores de ràdio 
o televisió digitals, no poden incloure missatges de contingut electoral en els serveis 
addicionals que ofereixin.

Capítol III. Informació electoral als mitjans de comunicació audiovisual

Article IV-12. Dret dels electors a una informació electoral plural i de 
qualitat
1. D’acord amb el que estableix l’article 43.3 de l’Estatut d’autonomia, els poders 

públics han de procurar que els electors rebin dels mitjans de comunicació una in-
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formació veraç, objectiva, neutral i respectuosa del pluralisme polític sobre les can-
didatures que concorren en els processos electorals.

2. El contingut de la informació electoral que ofereixin els mitjans de comunica-
ció ha de prioritzar l’interès informatiu.

3. Les candidatures electorals no poden limitar als mitjans de comunicació l’ac-
cés als actes electorals que duguin a terme ni la cobertura audiovisual d’aquests 
actes.

Article IV-13. Actuació dels mitjans de comunicació 
1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública o finançament 

públic i els mitjans de comunicació audiovisual de titularitat privada habilitats per 
mitjà d’un títol concedit per la Generalitat han d’incloure en llurs noticiaris informa-
cions sobre la campanya electoral de les diferents candidatures i sobre llurs progra-
mes i propostes electorals, i també sobre el compliment dels compromisos contrets 
durant la campanya precedent, tant per mitjà de l’acció de govern com per mitjà de 
l’activitat parlamentària.

2. Les informacions sobre les activitats del Govern i de les informacions públi-
ques que els mitjans de comunicació a què fa referència l’apartat 1 ofereixin durant 
la campanya electoral s’han de fonamentar en criteris estrictes d’interès informatiu 
objectiu i de separació entre l’acció de govern i el procés electoral.

3. Els mitjans de comunicació a què fa referència l’apartat 1 han d’organitzar de-
bats electorals entre els caps de llista o entre altres integrants de les candidatures, 
tant d’àmbit general com d’àmbit sectorial.

4. És responsabilitat dels òrgans directius dels mitjans de comunicació audiovi-
sual a què fa referència l’apartat 1 assegurar el compliment dels principis que esta-
bleix l’article IV-12.1 pel que fa a la informació electoral oferta pel mitjà respectiu.

Article IV-14. Seguiment de la informació electoral
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer el seguiment de la infor-

mació electoral oferta per tots els mitjans de comunicació, tant públics com privats, 
i ha de recollir aquest seguiment en informes periòdics que ha de publicar en el seu 
lloc web. Els informes han d’ésser setmanals en el període comprès entre la convo-
catòria de les eleccions i l’inici de la campanya electoral i han d’ésser diaris durant 
la campanya electoral. El seguiment de la informació electoral ha d’incloure com a 
mínim les dades següents, referides a cadascuna de les candidatures: 

a) El temps de presència en cada mitjà, diària i acumulada.
b) Els horaris d’emissió de les informacions.
c) L’activitat que ha estat objecte de les informacions.
2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de complementar els informes a 

què fa referència l’apartat 1 amb l’anàlisi qualitativa de la informació electoral ofer-
ta per tots els mitjans de comunicació, tant públics com privats, incidint especial-
ment en el compliment de criteris d’interès informatiu i de respecte del pluralisme 
polític. El Consell ha de reflectir aquesta anàlisi en dos informes, un a la meitat de 
la campanya electoral i l’altre al final, que ha de publicar de manera immediata en 
el seu lloc web.

3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de trametre els informes a què 
fan referència els apartats 1 i 2 a la Sindicatura Electoral de Catalunya, que ha de 
resoldre les reclamacions que en derivin. La Sindicatura pot sol·licitar l’elaboració 
d’informes complementaris a organismes representatius dels professionals del perio-
disme i als altres organismes que cregui pertinents.

Article IV-15. Recursos contra l’actuació i la programació de les 
emissores de ràdio i televisió durant la campanya electoral
L’actuació de les emissores de ràdio i televisió durant la campanya electoral és 

impugnable davant la Sindicatura Electoral de Catalunya.
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Article IV-16. Dret de rectificació
Si candidats o dirigents dels partits polítics, les coalicions o federacions electo-

rals o les agrupacions d’electors que concorren a les eleccions consideren que infor-
macions que s’hi refereixen difoses per un mitjà de comunicació es basen en fets in-
exactes i consideren que la difusió d’aquestes informacions els pot perjudicar, poden 
exercir el dret de rectificació, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 2/1984, 
del 26 de març, que regula aquest dret, amb les especificitats següents: 

a) Si la informació que es pretén rectificar s’ha difós en una publicació la perio-
dicitat de la qual no permet publicar la rectificació dins els tres dies següents d’ha-
ver estat divulgada, el director del mitjà de comunicació l’ha de publicar en un altre 
mitjà de la mateixa zona i de difusió simular en el termini indicat i assumir-ne els 
costos.

b) El judici verbal que regula l’article 5 de la dita llei orgànica s’ha de celebrar 
dins els quatre dies següents al dia de la petició.

Capítol IV. Enquestes i sondeigs electorals

Article IV-17. Enquestes i sondeigs
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya supervisa la qualitat de les enquestes 

i els sondeigs electorals i vetlla per la qualitat metodològica de les enquestes i els 
sondeigs i perquè els resultats publicats siguin veraços i fidedignes.

2. Els mitjans de comunicació han de lliurar una còpia de les enquestes i els son-
deigs que facin públics a la Sindicatura Electoral de Catalunya, incloent-hi la infor-
mació tècnica completa. La Sindicatura, dins els tres dies següents a la publicació 
de l’enquesta o el sondeig, pot publicar un dictamen sobre la manera de presentar 
els resultats i, si s’escau, sobre les deficiències metodològiques que en puguin afec-
tar la credibilitat.

Capítol V. Règim sancionador

Article IV-18. Infracció dels acords de distribució dels espais públics 
reservats per a actes electorals i per a propaganda electoral
Si una candidatura infringeix greument o reiteradament els acords de distribució 

dels espais públics reservats per a actes electorals o dels espais públics reservats per 
a propaganda electoral adoptats per la junta electoral de districte corresponent en 
virtut dels articles IV-5.3 i IV-7.2, la junta la pot excloure del repartiment d’espais, 
per mitjà d’un acord adoptat a aquest efecte dins les quaranta-vuit hores següents a 
la constatació/denúncia de la infracció, sens perjudici de les responsabilitats civils i 
administratives que en puguin derivar.

Article IV-19. Infracció de la normativa relativa la col·locació de 
propaganda electoral a la via pública
1. Si una candidatura col·loca propaganda gràfica o fa qualsevol mena de pinta-

des o grafits en espais no autoritzats, en contravenció de l’article IV-6.1, l’ajunta-
ment corresponent li pot imposar, per mitjà d’un expedient instruït a aquest efecte, 
i amb audiència prèvia als representants de la candidatura, una multa de fins a tres 
mil euros.

2. Els partits polítics, les federacions o coalicions electorals i les agrupacions 
d’electors són civilment responsables, sens perjudici de les responsabilitats adminis-
tratives en què puguin incórrer, dels danys a béns immobles o a elements de la via 
pública causats per la col·locació de qualsevol tipus de propaganda gràfica de llurs 
candidatures. Els promotors de les agrupacions d’electors responen solidàriament 
d’aquesta responsabilitat civil.
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Article IV-20. Infracció de la normativa relativa a les enquestes 
electorals
Les infraccions de la normativa relativa a les enquestes electorals que regula l’ar-

ticle IV-17 són sancionades amb una multa d’entre 300 i 30.000 euros.

Article IV-21. Infracció de la normativa relativa a la imparcialitat i el 
pluralisme informatiu dels mitjans de comunicació públics
1. Si un mitjà de comunicació audiovisual de titularitat pública infringeix la 

normativa relativa a la imparcialitat i el pluralisme de les informacions durant la 
campanya electoral, en contravenció de l’article IV-13, la Sindicatura Electoral de 
Catalunya ho ha de posar en coneixement de l’administració o ens de qui depengui 
el mitjà.

2. Correspon a la Sindicatura Electoral de Catalunya de resoldre els conflictes 
i les reclamacions amb relació a l’exigència d’imparcialitat i de pluralisme en les 
informacions ofertes pels mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública 
durant la campanya electoral. Amb aquest objecte, la Sindicatura pot sol·licitar els 
informes pertinents al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb l’article 
IV-14.

Títol V. Del procés electoral

Capítol I. Convocatòria d’eleccions

Article V-1. Convocatòria
1. La convocatòria d’eleccions al Parlament es regeix pel que estableixen els ar-

ticles 56.4, 66, 67.3 i 75 de l’Estatut d’autonomia.
2. El decret de convocatòria d’eleccions s’ha de publicar en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Article V-2. Convocatòria d’eleccions parcials
1. Si una sentència ferma declara nul·les les eleccions en una o més meses o sec-

cions electorals, s’han de convocar eleccions parcials en cada mesa o secció afecta-
da, excepte en els casos en què el resultat de la nova votació no pugui alterar l’atri-
bució d’escons de la circumscripció corresponent.

2. Correspon d’acordar la convocatòria d’eleccions parcials al Govern, que ha 
d’aprovar el decret de convocatòria en la primera reunió que tingui després de conèi-
xer la sentència a què fa referència l’apartat 1.

3. Les eleccions parcials, que es poden limitar als actes de votació i d’escrutini, 
han de tenir lloc en el termini de tres mesos a comptar de la data en què la sentència 
hagi esdevingut ferma.

Capítol II. Promoció de la participació ciutadana

Article V-3. Campanya institucional
1. El Govern ha de dur a terme durant el procés electoral, d’acord amb l’article 

43.3 de l’Estatut d’autonomia, una campanya institucional destinada a promoure la 
participació ciutadana.

2. La campanya institucional, que no pot influir en cap cas en l’orientació del vot 
dels electors, ha d’informar-los sobre la data de les eleccions, la condició d’elector, 
els tràmits necessaris per a poder votar, el procediment de votació i el funcionament 
del vot per correu i de les altres formes de votació, i ha d’informar també sobre les 
diferents mesures orientades a facilitar l’accessibilitat del vot.

3. La publicitat de la campanya institucional es duu a terme en espais gratuïts 
dels mitjans de comunicació de titularitat pública, tant dels mitjans dependents de 
la Generalitat com dels mitjans dependents de l’Estat l’àmbit territorial dels quals 
estigui restringit a Catalunya.
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Capítol III. Funcions dels poders públics

Article V-4. Funcions del Govern
Corresponen al Govern, en matèria electoral, les funcions següents: 
a) Planificar, gestionar i executar totes les accions necessàries perquè el procés 

electoral es desenvolupi d’acord amb aquesta llei.
b) Prestar el suport i l’assessorament necessaris a tots els òrgans de l’Adminis-

tració electoral.
c) Fixar les retribucions dels membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya i 

del personal al servei d’aquest òrgan.
d) Fixar, per a les eleccions que tinguin lloc a l’empara d’aquesta llei, les dietes 

dels membres de les juntes electorals i de les meses electorals i les dietes del perso-
nal de les administracions públiques que presti serveis a l’Administració electoral.

Article V-5. Funcions de la Sindicatura de Comptes
La Sindicatura de Comptes fiscalitza la comptabilitat dels processos electorals 

i la comptabilitat i l’activitat econòmica i financera de les candidatures electorals, 
d’acord amb la llei que la regula i en els termes que estableix aquesta llei.

Article V-6. Funcions del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya analitza les condicions d’imparcialitat 

i de pluralisme dels mitjans de comunicació durant el procés electoral, i eleva els 
informes corresponents a la Sindicatura Electoral de Catalunya.

Capítol IV. Presentació de candidatures

Article V-7. Candidats 
Poden concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya, mitjançant la presen-

tació de llistes de candidats: 
a) Els partits polítics i les federacions electorals inscrits en el registre establert 

per la legislació general sobre partits.
b) Les coalicions electorals integrades pels partits i federacions a què fa referèn-

cia la lletra a.
c) Les agrupacions d’electors que hagin reunit un nombre de signatures equiva-

lent, almenys, a l’1% del cens a les circumscripcions en què es presentin.

Article V-8. Presentació de denominacions, circumscripcions i llistes 
nominals de les candidatures
1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions 

d’electors han de presentar llur denominació i la relació de circumscripcions en què 
volen concórrer electoralment davant de la Sindicatura Electoral de Catalunya dins 
els vint dies següents a la convocatòria.

2. Els partits i federacions que s’integrin en coalicions per concórrer conjun-
tament a l’elecció del Parlament de Catalunya i les agrupacions d’electors han de 
notificar a la Sindicatura Electoral les circumscripcions en què es presenten fent-hi 
constar la denominació de la coalició o agrupació; les persones titulars dels òrgans 
de direcció o de coordinació; les regles que la regeixen; els partits que la componen, 
si s’escau, i el domicili a l’efecte de rebre les notificacions.

Article V-9. Designació de representants generals i representants 
territorials
1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions 

d’electors que vulguin concórrer a les eleccions han de designar llurs representants 
generals davant la Sindicatura Electoral de Catalunya. En el cas de les agrupacions 
d’electors, els representants generals són els promotors de l’agrupació.

2. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions 
d’electors que vulguin concórrer a les eleccions han de designar un representant ge-
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neral i un suplent –que només actua en cas de traspàs, renúncia, absència o incapa-
citat del representant general– per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindicatura Electoral 
en els deu dies següents a la convocatòria d’eleccions. L’escrit ha d’incloure l’accep-
tació expressa del càrrec per part de les persones designades.

3. Els representants generals de les candidatures també ho són dels candidats que 
hi són inclosos, pel mer fet de formar part de la candidatura, i en l’exercici de llur 
funció de representació, han d’atendre les indicacions de l’Administració electoral i 
prestar-li la col·laboració que se’ls sol·liciti. La representació implica l’apoderament 
per als procediments judicials electorals i les decisions dels representants generals 
vinculen la candidatura.

4. En els deu dies següents al dia de la convocatòria, els representants generals 
han de designar els representants territorials i els suplents de les candidatures res-
pectives, per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindicatura Electoral, la qual ha de co-
municar a les juntes electorals territorials, en el termini de dos dies, els noms dels 
representants i suplents de cada candidatura a cada territori. Aquesta designació té 
la mateixa forma i efectes que la designació de representants generals a què fa refe-
rència l’apartat 2.

5. La designació dels representants territorials i dels suplents de les candidatures 
formades per agrupacions d’electors s’ha de fer en el moment de presentar les can-
didatures respectives. Si l’agrupació no arriba a presentar les signatures requerides, 
perd els seus drets, sens perjudici del manteniment de les responsabilitats jurídiques 
contretes.

6. Els representants territorials de les candidatures poden designar un delegat i 
fins a un màxim de dos suplents davant les juntes electorals de districte fins a un mà-
xim de set dies abans del dia de la votació. Aquesta designació té la mateixa forma 
i efectes que la designació de representants generals a què fa referència l’apartat 2.

Article V-10. Presentació de llistes de candidats
1. Els representants de cada candidatura han de presentar les llistes de candidats 

respectives davant la Sindicatura Electoral de Catalunya en el termini de vint dies 
des de la promulgació del decret de convocatòria d’eleccions.

2. L’escrit de presentació de les llistes de candidats ha de fer constar: 
a) La denominació, les sigles i el logotip de la candidatura, que s’han de mantenir 

inalterats durant tot el procés electoral. No s’accepten denominacions, sigles o logo-
tips que puguin induir a confusió amb els emprats per altres partits o federacions o 
que reprodueixin o imitin la bandera o altres símbols de Catalunya, dels seus terri-
toris i municipis i de les seves institucions.

b) Nom i cognoms dels candidats i suplents, l’ordre en la llista i el domicili. En 
el cas de les coalicions o federacions electorals, al costat del nom de la persona es 
pot fer constar la identificació més específica del partit o federació a què pertanyi. 
Igualment, se’n pot fer constar, si s’escau, la condició d’independent.

c) Un document, subscrit per cada candidat, acompanyat de fotocòpia del seu 
document d’identitat, que declari que accepta la candidatura i també que acrediti el 
compliment dels requisits que estableix aquesta llei.

d) La certificació, per a cada candidat, de trobar-se inscrit en el cens electoral 
d’un dels municipis integrats en la circumscripció per la qual es presenta.

3. Les llistes presentades per partits polítics, federacions o coalicions han d’és-
ser signades pels representants legals respectius, i han d’adjuntar la certificació de 
l’acta de la reunió de l’òrgan corresponent de la força política respectiva en què ha-
gin estat designats o ratificats els candidats, segons el que estableixin els estatuts 
de la formació política corresponent. Les candidatures presentades per agrupacions 
d’electors han d’ésser presentades per llurs promotors, el primer firmant dels quals 
n’és el representant. Les agrupacions d’electors han d’adjuntar a la llista de candidats 
les signatures requerides.
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4. Els candidats que fins al moment de la presentació de la candidatura estaven 
afectats per alguna de les causes d’inelegibilitat que estableix l’article I-3 han d’acre-
ditar a la Sindicatura Electoral, d’una manera fefaent, que han deixat d’exercir el 
càrrec o la funció que causava la inelegibilitat.

Article V-11. Configuració de les candidatures
1. Cap persona no pot ésser candidat o suplent en més d’una llista.
2. Cap partit polític o federació electoral que s’integri en una coalició electoral 

no pot presentar candidatura pròpia.
3. Cap partit polític, coalició o federació electoral o agrupació d’electors no pot 

presentar més d’una candidatura.

Article V-12. Nombre de candidats i suplents
1. Les llistes de candidats presentades han d’incloure tants noms com escons a 

cobrir i, a més, poden incloure suplents, fins a un màxim de deu.
2. No s’accepten les candidatures que incompleixin el requisit que estableix 

l’apartat 1.

Article V-13. Proporció de candidats per sexes de les llistes
Les llistes de candidats han d’incloure com a màxim un 60% de persones del 

mateix sexe. Aquesta proporció s’ha de complir per trams de cinc noms consecutius 
dins de cada llista, a comptar des del primer nom.

Article V-14. Numeració de candidatures
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya emet certificació de la data i hora de 

presentació de cada candidatura i, a aquest efecte, atorga una numeració correlativa 
a les candidatures per ordre de presentació.

2. La numeració de les candidatures atorgada segons l’ordre en què s’han presen-
tat es manté en totes les publicacions i actuacions de la Sindicatura Electoral.

Article V-15. Publicació de les candidatures
1. Les candidatures presentades es publiquen en el Diari Oficial de la Genera-

litat de Catalunya el vint-i-dosè dia posterior al dia de la convocatòria d’eleccions.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comunicar dins els dos dies se-

güents a la publicació de les candidatures presentades les irregularitats que hi hagi 
pogut apreciar, d’ofici o per denúncia dels representants d’altres candidatures.

3. El termini perquè les candidatures presentades corregeixin les eventuals ir-
regularitats és de quaranta-vuit hores a comptar del moment de la notificació de la 
Sindicatura Electoral.

4. La proclamació de les candidatures es duu a terme el vint-i-setè dia posterior 
al dia de la convocatòria d’eleccions.

5. Les candidatures que incompleixin els requeriments que estableix aquesta llei 
són rebutjades i, per tant, no són proclamades.

6. Les candidatures proclamades es publiquen en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya l’endemà de la proclamació.

Article V-16. Modificació de candidatures
1. Les baixes que eventualment es puguin produir en una candidatura es cobrei-

xen amb els candidats successius i els suplents.
2. Els candidats que accedeixin durant el procés electoral a l’exercici d’un càrrec 

o d’una funció que, d’acord amb l’article I-3, sigui causa d’inelegibilitat, ho han de 
comunicar a la Sindicatura Electoral, perquè els exclogui de la candidatura presen-
tada.

Article V-17. Impugnació de l’acord de proclamació de candidatures
1. L’acord de proclamació de candidatures pot ésser impugnat pels candidats 

exclosos o pels representants de qualsevol candidatura, davant la jurisdicció con-
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tenciosa administrativa, en el termini de quaranta-vuit hores a comptar des de la 
proclamació.

2. El recurs d’impugnació de l’acord de proclamació de candidatures ha de for-
mular totes les al·legacions que es considerin oportunes, i aportar tota la documen-
tació que hi doni suport. La interposició del recurs, en tot cas, no té efectes suspen-
soris per a la resta del procés electoral.

3. La resolució judicial sobre el recurs d’impugnació de l’acord de proclamació 
de candidatures s’ha d’aprovar dins el termini de dos dies a comptar des de la inter-
posició del recurs, i adquireix immediatament caràcter ferm i inapel·lable, sens per-
judici del procediment d’empara davant el Tribunal Constitucional, d’acord amb el 
requisit que estableix l’article 44.1.a de la Llei orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del 
Tribunal Constitucional, procediment que es pot sol·licitar en el termini de dos dies 
i que el Tribunal Constitucional ha de resoldre dins els tres dies següents.

Capítol V. Paperetes electorals i tramesa de la documentació electoral

Secció primera. Paperetes electorals

Article V-18. Contingut
1. La papereta electoral inclou: 
a) La denominació de la circumscripció.
b) La denominació, i també, si s’escau, la sigla i el logotip, de cadascuna de les 

candidatures, siguin partits polítics, coalicions o federacions electorals o agrupaci-
ons d’electors.

c) La llista dels candidats de cada candidatura.
2. La Sindicatura Electoral estableix el model oficial de les paperetes i els sobres 

electorals i de la resta de documentació electoral.
3. La papereta electoral ha d’incloure la representació en Braille dels elements 

que la componen.
4. Les paperetes de vot i els sobres s’han d’imprimir en paper amb certificació 

ecològica.

Article V-19. Aprovació del model de papereta
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, un cop proclamades les candidatures, 

aprova el model oficial de papereta de vot i de sobre i n’ordena l’edició d’un nombre 
suficient.

2. En el cas que es produeixi una impugnació contra l’acte de proclamació de 
candidatures, l’edició de la papereta es retarda fins a la resolució del recurs.

3. Si algun grup polític concurrent a les eleccions edita paperetes i sobres, la Sin-
dicatura Electoral ha de verificar que s’ajustin al model oficial.

Secció segona. Tramesa de la documentació electoral 

Article V-20. Enviament de documentació i propaganda electoral
1. L’Administració electoral envia a cada elector, en una sola tramesa, la docu-

mentació electoral següent: 
a) Un sobre de votació.
b) Un sobre per a cadascuna de les candidatures que tenen representació parla-

mentària en qualsevol de les circumscripcions, els quals han de contenir una papere-
ta de votació i un full de propaganda electoral de la candidatura respectiva.

2. Els sobres de les candidatures i els fulls de propaganda electoral s’han de ce-
nyir a les característiques que siguin establertes per reglament.
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Article V-21. Enviament de documentació electoral per a residents a 
l’estranger
La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de donar preferència a la tramesa dels 

sobres electorals als catalans residents a l’estranger.

Article V-22. Disponibilitat de paperetes i sobres
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya assegura la tramesa en nombre suficient 

de paperetes i sobres a cada mesa electoral, almenys una hora abans de l’inici de la 
votació.

2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, la Sindicatura Electoral pot sol·licitar la 
col·laboració de l’Administració de la Generalitat.

Capítol VI. Emissió del vot

Article V-23. Vot per correu 
Els electors poden votar per correu, en els termes que estableix la legislació en 

aquesta matèria.

Article V-24. Vot anticipat
1. Els electors poden emetre anticipadament el vot des de sis dies laborables i fins 

a tres dies laborables abans de la jornada electoral en els ajuntaments del municipi 
en què estiguin censats o, si s’escau, en la seu del districte municipal corresponent.

2. El procediment d’emissió del vot anticipat ha de garantir que es preserva en tot 
cas el caràcter lliure, directe i secret en l’exercici del dret de vot.

3. El secretari de l’ajuntament i els altres funcionaris habilitats a aquest efecte 
han d’assegurar i garantir que: 

a) El sobre de votació i totes les paperetes electorals es posin a disposició de 
l’elector en condicions que garanteixin la llibertat i el secret del vot.

b) Es comprovi fefaentment la identitat de l’elector i se’n comprovi la inscripció 
en el cens electoral.

c) Es comuniqui l’exercici del vot als òrgans pertinents de l’Administració elec-
toral.

d) Els vots emesos quedin sota llur custòdia, fins al moment del lliurament a la 
mesa electoral corresponent.

4. L’elector ha de signar per duplicat la sol·licitud de vot anticipat en el moment 
de la comprovació de la seva identitat i inscripció al cens, i el secretari de l’ajunta-
ment o els altres funcionaris habilitats han d’adjuntar a la dita sol·licitud una còpia 
del document identificatiu emprat per l’elector amb l’acarament previ amb l’original.

5. El secretari de l’ajuntament o els altres funcionaris habilitats han d’incloure el 
sobre o els sobres de votació i la sol·licitud de vot anticipat en el sobre adreçat a la 
mesa electoral corresponent.5. S’ha de determinar per reglament els municipis que 
poden habilitar les seus dels districtes per a l’exercici del vot anticipat i els horaris 
de votació, adaptats en funció de la població censada.

6. Una vegada convocades les eleccions, s’ha de determinar per reglament la 
compensació que han de rebre els ajuntaments per la gestió del vot anticipat.

Article V-25. Meses electorals mòbils
1. Sens perjudici de la possibilitat d’emetre el vot per correu, la Sindicatura Elec-

toral de Catalunya pot acordar la constitució de meses electorals mòbils per a fer 
efectiu el dret de vot de persones internades en establiments hospitalaris, geriàtrics 
o penitenciaris.

2. El procediment per a fer efectiu el dret de vot de persones internades en esta-
bliments hospitalaris, geriàtrics o penitenciaris és el següent: 

a) Els responsables dels centres hospitalaris, geriàtrics o penitenciaris han de co-
municar a la Sindicatura Electoral de Catalunya la relació de les persones ingressa-
des que desitgin emetre llur vot, junt amb les dades personals corresponents.
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b) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de comprovar la inscripció d’aques-
tes persones en el cens i fer arribar als centres corresponents un nombre suficient de 
paperetes i sobres.

c) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de recollir el vot de les persones 
ingressades i l’han de remetre a les meses electorals corresponents seguint els me-
canismes que ha d’establir la mateixa Sindicatura.

Article V-26. Accés al vot per a les persones amb discapacitat física
L’Administració electoral pot facilitar transport gratuït adaptat per a accedir als 

col·legis electorals en els casos en què no s’arribi al nombre mínim de peticions per 
a poder disposar d’una urna mòbil.

Article V-27. Votació electrònica
1. La Sindicatura Electoral, que té atribuïda, d’acord amb l’article II-3.1.c, la 

competència per a regular el funcionament del vot electrònic i de les altres formes 
de votació, pot proposar al Govern, quan es donin suficients garanties del caràcter 
secret del vot i de la seguretat dels procediments d’emmagatzematge i transmissió 
de la informació, la introducció de mecanismes de votació electrònica.

2. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de verificar que es garantei-
xin el caràcter secret del vot i la seguretat dels procediments d’emmagatzematge i 
transmissió de la informació. L’informe de l’Autoritat és preceptiu, i vinculant si té 
caràcter negatiu.

3. El Govern, amb l’autorització prèvia del Parlament de Catalunya, pot adoptar 
per decret les corresponents determinacions amb relació a la votació electrònica.

Capítol VII. Accessibilitat del vot

Article V-28. Drets en l’àmbit electoral de les persones amb discapacitat 
1. Aquesta llei garanteix a les persones amb discapacitat el gaudi en condicions 

d’igualtat i no-discriminació dels drets de participació política que s’hi reconeixen.
2. El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries perquè els procediments, les 

instal·lacions i els materials electorals siguin adequats, accessibles i fàcils d’enten-
dre i utilitzar pels electors amb discapacitat. Amb aquesta finalitat, el Govern ha de 
promoure l’ús de noves tecnologies i tecnologies de suport quan calgui.

3. Es garanteix expressament a les persones amb discapacitat: 
a) L’accés als locals i meses electorals, que han d’ésser accessibles d’acord amb 

la legislació vigent.
b) L’accés en condicions d’igualtat a la informació electoral de caràcter institu-

cional. Els llocs web de l’Administració que continguin informació electoral han de 
complir el nivell mitjà de les normes d’accessibilitat web internacionalment reco-
negudes. La mateixa obligació recau sobre les pàgines web i els portals d’Internet 
dels partits polítics, coalicions electorals i agrupacions d’electors que concorrin a 
les eleccions.

c) L’accessibilitat dels programes electorals, que s’han de poder facilitar, segons 
les circumstàncies de l’elector, en Braille, lletra ampliada, lectura fàcil, llengua de 
signes o en suport sonor o electrònic.

d) L’accessibilitat dels materials i elements de campanya, com ara anuncis, es-
pots televisius i publicitaris, i també dels actes de campanya. Amb aquesta finalitat, 
s’han d’aplicar, segons el cas, recursos com informació en Braille, lectura fàcil o lle-
tra ampliada, audiodescripció, subtitulació o traducció en llengua de signes.

e) L’accessibilitat dels procediments relatius al cens electoral i l’accessibilitat de 
la documentació.

f) L’exercici del dret de sufragi actiu i passiu en condicions d’igualtat amb la res-
ta de ciutadans, garantint-hi la llibertat, el secret i l’autonomia.
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g) El dret d’accés en condicions d’igualtat als càrrecs de president o vocal de les 
meses electorals, posant a la seva disposició les adaptacions, els ajuts tècnics i de 
suport necessaris, i garantint que a la mesa electoral hi hagi sempre membres sense 
discapacitat que puguin, si escau, complementar les funcions que les persones amb 
discapacitat no puguin exercir.

4. S’han d’establir per reglament les condicions d’accessibilitat per a assegurar 
la plena efectivitat dels drets i les garanties que estableix aquesta llei per a les per-
sones amb discapacitat.

5. S’ha de crear, dins del Consell de la Discapacitat de Catalunya, una Comissió 
d’Avaluació de l’Accessibilitat dels Processos Electorals, amb la participació de les 
entitats que lluiten per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat, de la 
Sindicatura Electoral de Catalunya, i de representants del departament competent 
en matèria de processos electorals, la finalitat de la qual és vetllar pel compliment 
de les garanties i els drets que aquesta llei reconeix a les persones amb discapacitat.

6. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels Processos Electorals del Con-
sell de la Discapacitat de Catalunya ha d’elaborar i presentar al Govern i al Parla-
ment de Catalunya, després de cada procés electoral, un informe d’avaluació sobre 
el nivell de compliment dels drets i les garanties que aquesta llei reconeix a les per-
sones amb discapacitat, en el qual, si s’escau, pot incloure recomanacions i propos-
tes per a millorar-ne el compliment.

7. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels Processos Electorals del Con-
sell de la Discapacitat de Catalunya ha d’informar els projectes de desenvolupament 
de la normativa sobre aquesta matèria.

8. La composició i les funcions de la Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat 
dels Processos Electorals del Consell de la Discapacitat de Catalunya s’han de de-
terminar per reglament.

Article V-29. Vot de les persones amb discapacitat visual i sordceguesa 
1. La Llei garanteix a les persones amb discapacitat visual i sordceguesa l’exer-

cici amb plena autonomia del vot secret.
2. S’ha de garantir, de manera prioritària, que el sistema d’emissió de vot sigui 

accessible per si mateix per a les persones amb discapacitat visual. Alternativament, 
i només per als casos que això sigui impossible d’acord amb l’estat de la tècnica en 
cada moment, s’ha de regular un sistema de preparació o elecció del vot que perme-
ti exercir el dret de sufragi amb plena igualtat, autonomia i amb garantia del secret 
de vot.

3. Els informes de la Sindicatura Electoral de Catalunya i de la Comissió d’Ava-
luació de l’Accessibilitat dels Processos Electorals que determinin si el sistema 
d’emissió de vot escollit compleix o no totes les garanties són preceptius.

4. Sens perjudici del que estableix l’apartat 3, els electors que no sàpiguen llegir 
o no puguin escollir la papereta per raó de llur discapacitat poden ajudar-se, sempre 
que així ho sol·licitin expressament, d’una persona de llur confiança o de llur elecció 
o tenir l’assistència del representant de l’Administració present en el col·legi electo-
ral. L’aplicació d’aquesta previsió és excepcional i sempre voluntària per a la persona 
amb discapacitat, i en cap cas eximeix l’Administració de complir les obligacions de 
garantia del secret i l’autonomia en l’exercici del vot de l’apartat 3.

5. Les disposicions d’aquest article són aplicables a totes les modalitats de vota-
ció d’aquesta llei, a les eleccions al Parlament de Catalunya, a Aran, als mecanismes 
de referèndum i consulta, als processos participatius i als altres processos electorals 
que es convoquin en l’àmbit territorial de Catalunya i que es trobin en l’àmbit d’apli-
cació d’aquesta llei.

6. Els procediments de vot electrònic i els sistemes de preparació de vot que s’ar-
ribin a regular són d’aplicació general i han d’ésser accessibles i garantir a les per-
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sones cegues o amb discapacitat visual i sord cegues el secret i la plena autonomia 
en la utilització.

7. El Govern ha de difondre, mitjançant campanyes institucionals als mitjans de 
comunicació social públics i privats, portals d’internet, xarxes socials i seus admi-
nistratives, informació detallada dirigida als electors amb discapacitat visual i sord-
ceguesa sobre l’exercici dels drets que reconeix aquesta llei, especialment pel que fa 
a la utilització del procediment de vot secret, i també amb relació als recursos posats 
a llur disposició per a l’exercici dels drets i el gaudi de les garanties de l’article V-28.

8. Les entitats que lluiten pel dret de les persones amb discapacitat han de col-
laborar amb el Govern en el compliment de l’apartat 7 i han d’assegurar la difusió 
interna de la informació entre llurs membres.

Article V-30. Sistemes de preparació del vot per a persones amb 
discapacitat visual i sordceguesa 
1. El procediment de preparació del vot per a les persones amb discapacitat vi-

sual, en el cas que el sistema de vot es faci mitjançant paperetes individuals per a 
cada candidatura i amb llistes tancades o bloquejades, és el següent: 

a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a preparar el vot dins d’un 
sobre on consti en Braille i tinta el tipus de convocatòria electoral de què es tracta 
i la data de celebració de les eleccions. La documentació ha d’incloure els elements 
següents: 

1r. Les paperetes en tinta de totes les candidatures, que s’han de disposar indivi-
dualment dins de sobres amb el nom de la candidatura en Braille i en tinta.

2n. El sobre normalitzat de votació sense cap identificació en Braille.
3r. Un fullet explicatiu en Braille de la utilització del sistema de vot.
b) Per a preparar el vot, l’elector escull la papereta mitjançant la retolació en 

Braille a l’exterior del sobre, n’extreu la papereta i la introdueix en el sobre norma-
litzat de votació.

2. El procediment de preparació del vot accessible, en el cas que hi hagi una 
papereta única per a totes les candidatures, sigui amb llista tancada o oberta, és el 
següent: 

a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a preparar el vot dins d’un 
sobre en què consti en Braille i tinta el tipus de convocatòria electoral de què es 
tracta i la data de celebració de les eleccions. La documentació ha d’incloure els 
elements següents: 

1r. Una plantilla amb perforacions i Braille a la part superior, que permeti a 
l’elector identificar cada candidatura o candidat, si s’escau. La plantilla s’ha de lliu-
rar amb la papereta de votació normalitzada a l’interior, de manera que les caselles 
marcables de la papereta coincideixin amb les perforacions de la plantilla.

2n. Un sobre de votació normalitzat sense cap identificació en Braille.
3r. Un fullet explicatiu de l’ús del sistema de preparació del vot.
b) Per a preparar el vot, l’elector ha de marcar en la papereta l’opció escollida 

aprofitant les perforacions de la plantilla, extreure la papereta de la plantilla i intro-
duir-la en el sobre de votació normalitzat.

3. La Sindicatura Electoral de Catalunya, amb la col·laboració de la Comissió 
d’Avaluació de la Accessibilitat dels Processos Electorals, ha de validar almenys un 
exemplar de cada un dels models i documents que s’han de fer servir, per a garantir 
que els textos en Braille es corresponen amb els textos en tinta, i ha de vetllar pel 
correcte muntatge de la documentació.

4. La documentació per a la preparació del vot accessible s’ha de lliurar a l’elec-
tor amb un precinte o segellat que garanteixi que la documentació no ha pogut ésser 
manipulada per un tercer des del moment de la preparació fins que arriba a mans 
de l’elector.
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5. La documentació per a la preparació del vot accessible es facilita amb la sol·li-
citud prèvia de les persones amb discapacitat visual i sordceguesa.

6. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de crear un registre de sol·licitants 
del procediment de vot accessible, depenent de l’Oficina del Cens Electoral, d’ins-
cripció voluntària, que permeti a l’Administració electoral de preparar i remetre 
d’ofici als electors inscrits la documentació electoral de vot accessible en tots els 
comicis electorals en què sigui aplicable.

7. Els electors amb discapacitat visual i sordceguesa poden sol·licitar a l’oficina 
del cens electoral, o bé al telèfon gratuït i als canals telemàtics que la Sindicatura 
Electoral de Catalunya ha d’habilitar a l’efecte, la inscripció al registre de sol·lici-
tants del procediment de vot accessible, en el termini comprès entre la convocatòria 
electoral i, com a mínim, el moment de la proclamació de les candidatures, o en el 
termini més ampli possible segons el tipus de procés electoral de què es tracti. En el 
procediment d’inscripció han d’indicar: 

a) Les dades personals, que han d’incloure en tot cas el domicili.
b) L’acreditació que reuneixen els requisits per a sol·licitar el procediment de vot 

accessible.
c) El mitjà per a la recepció de la documentació, ja sigui al domicili o bé al col-

legi electoral el dia dels comicis.
8. La documentació ha d’estar disponible el dia de la votació al col·legi electoral 

que li correspongui al sol·licitant, sota la custodia del president de la mesa, o bé ha 
d’haver estat enviada al domicili del sol·licitant, segons el que aquest hagi escollit.

9. Cada col·legi electoral ha de tenir habilitat un espai concret, privat i accessible 
que garanteixi la privacitat de l’elector i una còmoda manipulació de la documen-
tació.

10. El Govern ha de dur a terme una campanya informativa un cop convocat el 
procés electoral i mentre estigui obert el període de sol·licituds, d’acord amb el que 
estableix l’article V-29.7.

Capítol VIII. Funcionament de les meses electorals

Article V-31. Constitució
1. El president, els vocals i els respectius suplents, si n’hi ha, s’han de reunir a la 

seu de la secció electoral una hora abans de l’inici de les votacions. En cas d’absèn-
cia, el president és substituït pels corresponents suplents, per ordre de designació, i 
pels vocals. L’absència d’un vocal es cobreix amb el seu suplent.

2. La constitució de la mesa electoral requereix la presència del president i de dos 
vocals. Si la mesa no es pot constituir per incompliment d’aquest requisit, se segueix 
el procediment següent: 

a) Els membres presents, els suplents o, si no hi són, l’autoritat governativa han 
d’emetre i subscriure una declaració dels fets esdevinguts, que s’ha de trametre a la 
junta electoral de districte per correu certificat i s’ha de notificar alhora per telèfon 
o correu electrònic.

b) La junta electoral de districte designa lliurement els membres de la mesa, no-
menament que pot recaure en qualsevol elector inscrit en el cens de la secció. Alho-
ra, en dóna compte al Ministeri Fiscal, per a l’esclariment de responsabilitats.

c) Si la mesa tampoc no es pot constituir per aquest procediment, se n’ha de do-
nar constància a la junta electoral de districte, que ha de convocar novament la vo-
tació dins les quaranta-vuit hores següents.

Article V-32. Urnes
1. A cada mesa hi ha d’haver una urna per a cadascuna de les votacions que tin-

guin lloc, i una cabina de votació que ha de permetre aïllar l’elector de la vista de 
les altres persones presents, a l’interior de la qual hi ha d’haver un nombre suficient 
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de paperetes i sobres electorals, conformes al model establert, per als electors que 
desitgin fer-ne ús.

2. Si el dia de la votació manca algun d’aquests elements, el president de la mesa 
ho ha de comunicar a la junta electoral de districte, que els ha de proveir.

Article V-33. Acta de constitució
1. Una vegada constituïda la mesa, se n’ha d’estendre acta, signada pel president, 

els vocals i, si s’escau, els apoderats, i se n’ha de lliurar còpia als representants de la 
candidatura o als apoderats que ho sol·licitin.

2. L’acta ha d’incloure la relació nominal de les persones que integren la mesa 
i dels apoderats que s’hagin acreditat, indicant la candidatura representada per ca-
dascun d’ells.

3. Si el president rebutja o retarda el lliurament de l’acta, els interessats poden 
presentar la corresponent protesta per escrit, en exemplar duplicat i signada. Una cò-
pia s’ha d’incloure en l’acta i l’altra ha d’ésser tramesa pel signant a la junta electoral 
competent per a l’escrutini general.

Capítol IX. Votació 

Article V-34. Inici
1. Una vegada estesa l’acta de constitució de la mesa, la votació s’inicia a les nou 

del matí, i continua sense interrupcions fins a les vuit del vespre. El president anun-
cia l’inici de la votació amb les paraules «Comença la votació».

2. La votació només es pot suspendre per causa de força major, i sota la respon-
sabilitat del president de la mesa, que ho ha d’acordar per mitjà d’un escrit raonat, 
del qual s’ha de lliurar immediatament còpia a la Sindicatura Electoral de Catalu-
nya, que ha de comprovar les circumstàncies al·legades i exigir les responsabilitats 
que se’n puguin derivar.

Article V-35. Interrupció
1. Si el president de la mesa aprecia durant la votació la manca d’algun dels ele-

ments necessaris per a dur-la a terme, en pot ordenar la interrupció, i n’ha d’infor-
mar la junta electoral de districte perquè li subministri els elements que manquin.

2. La votació es prorroga per tant de temps com hagi estat suspesa.

Article V-36. Cens
1. El dret a votar s’acredita amb la inscripció en els exemplars certificats de les 

llistes del cens o amb la corresponent certificació i, en tot cas, amb un document 
original acreditatiu de la identitat de l’elector, com document d’identitat, passaport, 
permís de conduir o targeta de residència que n’inclogui la fotografia, o altres docu-
ments admesos en dret. Aquests documents no cal que siguin vigents i no se n’ac-
cepten fotocòpies.

2. Els exemplars certificats de les llistes del cens inclouen només els ciutadans 
que tinguin la majoria d’edat en la data de la votació.

3. Si la mesa, malgrat l’exhibició dels documents, té dubtes sobre la identitat d’un 
elector, ha d’adoptar una resolució per majoria, i comunicar el fet als tribunals per a 
les corresponents responsabilitats en cas que es produís usurpació.

4. La certificació censal, acreditativa de la inscripció d’un ciutadà en el cens 
electoral, es regeix pel que disposa la Junta Electoral Central.

Article V-37. Meses electorals mòbils
1. Les meses electorals mòbils es constitueixen en la seu de la junta electoral de 

districte que pertoqui i es regeixen per les normes relatives a la constitució i el fun-
cionament de les meses electorals.

2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de fer arribar a les meses electorals 
mòbils la relació de persones que han expressat la voluntat de votar per mitjà d’a-
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quest mecanisme, i, alhora, ho ha de comunicar a les meses corresponents a aquests 
electors, a l’efecte d’excloure’ls de la relació de votants d’aquestes meses.

3. Els establiments que acullen meses electorals mòbils han de cooperar, per 
mitjà d’algun càrrec directiu de l’establiment, en l’adequada identificació de cada 
elector.

Article V-38. Identificació dels electors
1. El vot és secret.
2. Cada elector s’identifica davant del president de la mesa i, a continuació, els 

vocals i, si s’escau, els apoderats en verifiquen la inscripció en el cens i comproven 
la correspondència de les dades censals amb el document d’identificació.

3. L’elector dóna el sobre de votació tancat al president, que el diposita dins l’ur-
na pronunciant el nom de l’elector seguit de l’expressió «Ha votat».

4. Els vocals i els apoderats poden prendre nota del nom de l’elector o marcar-lo 
en la llista d’electors de què disposin. L’elector té dret a comprovar la correcta trans-
cripció del seu nom.

Article V-39. Membres de les meses electorals
1. El president de la mesa té l’autoritat exclusiva per a assegurar el compliment 

de la Llei dins del local, per a assegurar la llibertat dels electors i per a mantenir-hi 
l’ordre, i vetlla perquè l’entrada al local estigui sempre lliure i accessible. Amb 
aquesta finalitat, pot requerir l’auxili necessari a les forces de seguretat.

2. Els membres de les meses electorals no poden ésser detinguts durant la jorna-
da de vot, excepte en cas de delicte flagrant.

3. Les meses electorals han de comptar en tot moment amb la presència de com 
a mínim dos membres.

Article V-40. Persones amb dret a entrar als locals de les seccions 
electorals
1. Només tenen dret a entrar als locals de les seccions electorals: 
a) Els electors.
b) Els representants i els membres de les candidatures.
c) Els apoderats.
d) Els notaris, per a donar fe d’actes relacionats amb la votació.
e) Els agents de les forces de seguretat que, si s’escau, el president hagi requerit.
f) Els membres de l’Administració electoral.
g) Els jutges d’instrucció i llurs delegats.
h) Les persones delegades per l’Administració per a rebre informació sobre els 

resultats de l’escrutini.
2. No s’admet la realització de propaganda electoral dins de les seccions ni en 

les immediacions, ni la formació o presència de grups que puguin entorpir, dificul-
tar o coaccionar el lliure accés dels electors als locals de la secció i la lliure emissió 
de vot.

3. El president pot autoritzar la presència de professionals dels mitjans de comu-
nicació, que han de desenvolupar llurs activitats professionals amb la menor afecta-
ció possible al desenvolupament del procés de votació.

4. La presència de persones que facin estudis sobre la intenció de vot dels elec-
tors o sobre el vot emès s’ha de comunicar al president de la mesa, que ha d’adoptar 
les disposicions necessàries perquè aquestes activitats no afectin el procés de vota-
ció, i en tot cas han de tenir lloc fora del local de la secció electoral.

Article V-41. Notaris 
1. Els notaris poden donar fe dels actes relacionats amb el procés electoral, sense 

necessitat d’autorització especial.
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2. Durant la jornada electoral els notaris han d’estar a disposició dels partits, co-
alicions, federacions i agrupacions d’electors, en llur domicili o en el lloc on habi-
tualment duen a terme les activitats professionals.

Article V-42. Comunicació d’incidències
Tot incident produït durant la jornada electoral que hagi afectat l’ordre en el local 

de la secció ha d’ésser indicat en l’acta de la sessió, i també el nom i cognoms de les 
persones implicades.

Article V-43. Acabament de la votació
1. A les vuit del vespre el president anuncia que acaba la votació i ordena el tan-

cament del local.
2. Si en el moment de l’anunci de l’acabament de la votació algun dels electors 

que es troba dins del local encara no ha votat, el president autoritza que ho faci i, a 
continuació, ordena el tancament del local.

3. Un cop tancat el local, el president introdueix a l’urna els sobres amb les pa-
peretes emeses per correu, les corresponents al vot anticipat i les trameses per les 
meses electorals mòbils, si s’escau, verificant, en tot cas, la inscripció dels electors 
en les llistes del cens. En el cas que un mateix elector hagi votat per correu i també 
hagi emès un vot anticipat, només és vàlid el vot anticipat.

4. Els membres de la mesa són els darrers a votar.

Capítol X. Escrutini

Article V-44. Inici
1. Una vegada acabada la votació, té lloc immediatament l’escrutini, que és pú-

blic, i no es pot suspendre, encara que concorrin diverses eleccions.
2. El president ha d’ordenar l’expulsió de la secció de les persones que, de qual-

sevol manera, pertorbin o dificultin l’escrutini dels vots emesos.
3. En cas de coincidència de diverses eleccions, s’escruten segons l’ordre que fixa 

la legislació general.

Article V-45. Procediment
1. L’escrutini es duu a terme extraient d’un en un els sobres de l’urna, llegint en 

veu alta el nom de la candidatura triada per l’elector i mostrant la papereta als vo-
cals i als apoderats.

2. Els representants i els membres de les candidatures, i també els notaris pre-
sents en l’exercici de llurs funcions, poden expressar, si s’escau, els dubtes que pu-
guin tenir sobre el contingut d’una determinada papereta; en tal cas, se’ls ha de per-
metre que l’examinin.

Article V-46. Vot nul
1. Es considera vot nul: 
a) El vot emès en una papereta o en un sobre diferents dels oficials.
b) El vot emès en una papereta sense sobre.
c) El vot que inclogui indicacions en més d’una de les candidatures.
d) El vot que inclogui modificacions, afegits o ratllades.
2. Si un sobre inclou més d’una papereta d’una mateixa candidatura, es computa 

com un sol vot vàlid a aquesta.

Article V-47. Vot en blanc
Es considera vot en blanc: 
a) El vot que no inclou cap papereta electoral.
b) El vot que no indica cap candidatura.
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Article V-48. Resultats
1. Acabat el recompte, s’acara el total de sobres amb el de votants. El president 

demana si hi ha cap objecció; si n’hi ha, es resolen per majoria.
2. El president anuncia el resultat en veu alta, especificant el nombre d’electors 

censats, el de certificacions censals aportades, el de votants, el de paperetes nul·les, 
el de vots en blanc i el de vots obtinguts per cada candidatura.

3. Les paperetes corresponents als vots emesos s’han de destruir en presència 
dels assistents, llevat de les paperetes a què s’hagi negat validesa o que hagin estat 
objecte de reclamació, les quals s’han d’adjuntar a l’acta i s’han d’arxivar conjunta-
ment, rubricades pels membres de la mesa.

Article V-49. Publicitat dels resultats
1. La mesa ha de fer públics els resultats de la votació de manera immediata, ex-

hibint a l’exterior de la secció electoral les dades a què fa referència l’article V-48.
2. S’ha de lliurar una còpia de l’acta als representants de les candidatures que ho 

sol·licitin; si aquests no hi són, als apoderats o candidats corresponents. En tot cas, 
cada candidatura només pot rebre una sola còpia de l’acta.

3. S’ha de lliurar una còpia de l’acta al representant de l’Administració, a l’efec-
te de donar la informació provisional per a l’avançament de resultats per part del 
Govern.

Article V-50. Signatura de l’acta de la sessió
1. Una vegada fets públics els resultats, el president, els vocals i els apoderats 

presents a la mesa han de signar l’acta de la sessió, que ha d’expressar: 
a) Totes les dades de l’acta d’escrutini, de manera detallada.
b) Una breu consignació de les reclamacions i protestes formulades i les corres-

ponents resolucions adoptades per la mesa, amb els vots particulars, si s’escau.
c) Qualsevol incident dels enumerats en l’article V-42.
2. Tots els representants de les llistes, i també els apoderats tenen dret a rebre 

una còpia de l’acta de la sessió, que se’ls ha d’expedir de manera immediata i gra-
tuïta.

Article V-51. Documentació electoral
1. Una vegada signada l’acta de la sessió, la mesa ha de preparar la documentació 

electoral, que s’ha de distribuir en tres sobres.
2. En el primer dels sobres de la documentació electoral hi ha d’haver l’expedient 

electoral, integrat per: 
a) L’original de l’acta de constitució de la mesa.
b) L’original de l’acta de la sessió.
c) Els documents a què faci referència l’acta de la sessió, especialment la llista 

numerada de votants i les paperetes a què s’hagi negat validesa o que hagin estat 
objecte de reclamació.

d) La llista del cens electoral utilitzada.
e) Les certificacions censals aportades.
3. El segon i el tercer sobres han de contenir còpies de les actes de constitució 

de la mesa i de la sessió.
4. Una vegada completats els sobres i tancats, el president, els vocals i, si s’escau, 

els apoderats els han de signar. Les signatures han de cobrir la part del sobre per on 
s’ha d’obrir a fi d’evitar que pugui ésser manipulat.

Article V-52. Dipòsit de la documentació electoral als jutjats
1. El president i els vocals, i també els apoderats que ho desitgin, s’han de tras-

lladar al més aviat possible a la seu del jutjat de primera instància o de pau que cor-
respongui a la ubicació de la secció electoral, on han de dipositar els sobres primer 
i segon. Les forces de seguretat han de prestar la cooperació necessària per al des-
plaçament de la mesa en condicions de rapidesa i seguretat.
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2. Una vegada identificats els membres de la mesa, aquests han de lliurar els so-
bres primer i segon al jutge, que n’ha d’expedir el rebut corresponent, en què hi ha 
de constar el dia i hora de la recepció.

3. En un període màxim de dotze hores, el jutge s’ha de desplaçar personalment 
a la seu de la junta electoral que hagi de dur a terme l’escrutini, on ha de lliurar els 
primers sobres i rebre’n un rebut detallat. Amb aquesta finalitat, les juntes electorals 
han d’adoptar les mesures necessàries per a facilitar el desplaçament dels jutges.

4. Els segons sobres són arxivats al jutjat de primera instància o de pau corres-
ponent, i resten a la disposició de la Sindicatura Electoral de Catalunya per a les 
operacions d’escrutini general i dels tribunals competents en els processos conten-
ciosos electorals.

Article V-53. Lliurament de la documentació electoral al servei postal 
1. El tercer sobre amb la documentació electoral s’ha de lliurar personalment al 

funcionari del servei postal habilitat a l’efecte que s’ha de personar a la mesa elec-
toral per a recollir-lo.

2. Un vocal, com a mínim, ha de custodiar personalment el tercer sobre fins a la 
compareixença del funcionari del servei postal, i amb aquesta finalitat ha de roman-
dre el temps necessari a la secció electoral corresponent.

3. El servei postal ha de fer arribar a la Sindicatura Electoral de Catalunya tots 
els tercers sobres l’endemà d’haver-los rebut.

Article V-54. Reunió de la Sindicatura Electoral de Catalunya 
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya duu a terme l’escrutini general al cap de 

tres dies de la votació, en acte públic i únic.
2. Per a l’acte d’escrutini, la Sindicatura Electoral es reuneix a la seva seu, en 

presència dels representants de les candidatures, i estén acta de la reunió, que han 
de signar els seus vocals i els representants de les candidatures.

Article V-55. Acte d’escrutini
1. L’acte d’escrutini s’inicia a les deu del matí. Si no hi són presents la meitat més 

un dels membres de la Sindicatura Electoral, la reunió s’ajorna fins a les dotze del 
migdia, moment en què la reunió té lloc, sigui quin sigui el nombre de concurrents.

2. La sessió s’inicia amb la lectura per part del secretari de la Sindicatura Elec-
toral de Catalunya de les disposicions legals relatives a l’acte. A continuació, el per-
sonal al servei de la Sindicatura Electoral obre els sobres descrits en l’article V-51 
sota la denominació de sobres primers.

3. Si manca el sobre corresponent, o si el contingut és incomplet, se supleix amb 
el tercer sobre esmentat en l’article V-53. Si aquest tercer sobre tampoc no hi és, es 
poden fer servir les còpies de les actes de la sessió que puguin aportar els represen-
tants o apoderats de les candidatures. Si les còpies aportades no concorden, no es 
tenen en compte.

4. Si en alguna mesa les còpies de les actes no concorden, o si el nombre de vots 
excedeix el nombre d’electors, segons les llistes del cens i les certificacions censals 
presentades, la Sindicatura Electoral no les té en compte, llevat que hi hagi un ma-
nifest error material, fàctic o aritmètic, que la Sindicatura Electoral ha de corregir.

5. El secretari de la Sindicatura Electoral ha de donar compte dels resums de la 
votació de cada mesa, que s’han de registrar en els equips de càlcul i processament 
de dades corresponents, equips que necessàriament han de deixar constància docu-
mental de les anotacions fetes.

6. La Sindicatura Electoral pot acordar de dividir-se en seccions amb la finalitat 
de dur a terme amb més eficàcia l’operació de còmput. En aquest cas, actuen com a 
secretaris de les diverses seccions el secretari de la Sindicatura i els vocals que es 
designin a l’efecte, a proposta del president.
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Article V-56. Anul·lació d’actes i vots
1. Durant l’escrutini, la Sindicatura Electoral no pot anular actes ni vots, i s’ha 

de limitar a comprovar sense discussió el recompte i la suma dels vots admesos a les 
meses corresponents, segons consti en les actes o en les còpies de les actes, excepte 
en els casos d’errors fàctics, materials o aritmètics manifestos.

2. Els representants o apoderats de les candidatures no poden formular protestes 
o reclamacions, excepte observacions puntuals relatives a l’exactitud de les dades 
llegides.

Article V-57. Interrupció de l’acte d’escrutini 
1. L’acte de l’escrutini general no es pot interrompre.
2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, transcorregudes dotze hores des 

de l’inici de l’acte d’escrutini general, es pot acordar de suspendre l’acte fins a l’en-
demà.

3. La suspensió de l’acte d’escrutini no pot interrompre el còmput dels vots cor-
responents a una secció determinada.

4. L’acte d’escrutini ha de finir, com a màxim, el sisè dia posterior al dia de les 
eleccions.

Article V-58. Actes
1. Finit l’escrutini, la Sindicatura Electoral de Catalunya n’ha d’estendre acta dels 

resultats, que ha de contenir per a cada circumscripció els resultats següents: 
a) Nombre d’electors.
b) Nombre de votants.
c) Nombre de vots nuls.
d) Nombre de vots en blanc.
e) Nombre de vots a candidatures.
f) Nombre de vots de cada candidatura.
g) Llista dels candidats elegits per cada candidatura.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha d’estendre acta de la reunió i de les 

sessions corresponents de l’acte d’escrutini, fent-hi constar totes les incidències que 
hagin pogut sorgir durant l’escrutini.

3. L’acta dels resultats i l’acta de la reunió s’han d’estendre per triplicat i han 
d’ésser signades pel president, els vocals i el secretari de la Sindicatura Electoral, i 
també pels representants i apoderats generals de les candidatures.

Article V-59. Reclamacions
1. Els representants i els apoderats de les candidatures disposen del termini d’un 

dia per a formular reclamacions, que només es poden referir a incidències recollides 
en les actes de sessió de les meses electorals o a l’acta de la sessió d’escrutini de la 
Sindicatura Electoral de Catalunya.

2. La Sindicatura Electoral ha de resoldrà les reclamacions per escrit en el termi-
ni d’un dia, i ho ha de comunicar immediatament als representants i als apoderats 
de les candidatures.

3. La resolució a què fa referència l’apartat 2 pot ésser recorreguda davant la 
mateixa Sindicatura Electoral de Catalunya en el termini d’un dia. L’endemà de la 
presentació del recurs, la Sindicatura ha de remetre l’expedient, juntament amb un 
informe, a la Junta Electoral Central. Aquesta remissió ha d’ésser notificada imme-
diatament als representants de les candidatures concurrents perquè puguin compa-
rèixer en el termini d’un dia davant la Junta Electoral Central. Aquesta ha d’emetre 
la seva resolució, un cop escoltades les parts en un termini no superior a dos dies, 
en el termini màxim d’un dia més, i traslladar-la a la Sindicatura Electoral de Ca-
talunya.
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Article V-60. Proclamació dels resultats
1. Un cop resoltes les eventuals reclamacions en els termes que estableix l’article 

V-59, la Sindicatura Electoral de Catalunya, l’endemà del finiment de l’acte d’escru-
tini, fa la proclamació dels electes.

2. A l’efecte de la proclamació dels electes, la xifra de vots vàlids equival al total 
dels vots emesos a una candidatura més el total dels vots en blanc.

3. L’acta de proclamació ha de detallar de manera expressa: 
a) El nombre total d’electors, el nombre de votants, els vots obtinguts per cada 

candidatura, els vots en blanc, els vots nuls, els escons corresponents a cada candi-
datura i la relació nominal dels electes.

b) Les reclamacions i protestes formulades davant la Sindicatura Electoral i els 
recursos davant la Junta Electoral Central, si s’escau, junt amb les resolucions cor-
responents en tots dos casos.

4. El president i el secretari de la Sindicatura Electoral han de signar l’acta de 
proclamació, de la qual s’han d’expedir tres exemplars.

5. La Sindicatura Electoral ha de conservar en el seu arxiu un dels tres exemplars 
de l’acta de proclamació, i remetre el segon al Parlament de Catalunya i el tercer a 
la Junta Electoral Central.

6. En el termini de trenta dies des de la celebració de les eleccions, els serveis 
del Parlament de Catalunya han de fer les gestions necessàries per a la publicació 
dels resultats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

7. La Sindicatura Electoral ha de lliurar còpies certificades de l’acta d’escrutini 
general als representants de les candidatures que ho sol·licitin i, igualment, expedir 
als electes les credencials de llur proclamació. Còpies i credencials poden ésser tra-
meses als interessats a través dels representants de les candidatures, si així ho acor-
da expressament la Sindicatura.

Article V-61. Presa de possessió del càrrec
En el moment de prendre possessió del càrrec, els electes han de jurar o prome-

tre acatament a la Constitució i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i acreditar que 
reuneixen els altres requisits establerts per la normativa vigent.

Article V-62. Recurs contra l’acord de proclamació d’electes
1. Els acords de proclamació d’electes de la Sindicatura Electoral de Catalunya 

poden ésser objecte de recurs contenciós electoral.
2. El procediment, els terminis i els efectes d’aquest procediment són els que es-

tableix la Llei orgànica del règim electoral general.

Títol VI. De les despeses electorals

Capítol I. Comptabilitat 

Article VI-1. Comptabilitat de les candidatures
1. Cada candidatura ha de tenir un compte bancari electoral únic o un compte 

bancari electoral per cada circumscripció electoral en què es presenti i, si s’escau, 
un compte electoral general.

2. No es poden abonar despeses electorals en metàl·lic, ni a càrrec d’altres comp-
tes bancaris diferents dels comptes establerts i declarats davant la Sindicatura Elec-
toral de Catalunya.

3. La comptabilitat de les candidatures ha d’incloure totes les despeses en pro-
paganda electoral en tots els canals i mitjans de comunicació, inclosos els digitals, i 
també la publicitat per telefonia mòbil o per altres mitjans telemàtics.

4. Les candidatures han de tancar la comptabilitat electoral en el termini de no-
ranta dies a comptar de la data de les eleccions.
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Article VI-2. Administrador electoral
1. Cada candidatura ha de tenir un administrador electoral, responsable de tots 

els ingressos i despeses i de la corresponent comptabilitat.
2. Els requisits per a poder ésser designat administrador electoral són ésser major 

d’edat i gaudir de tots els drets civils i polítics.
3. Els representants de les candidatures poden acumular la condició d’adminis-

trador electoral.
4. Els administradors electorals són designats pels òrgans corresponents en el 

termini comprès entre el cinquè dia i el desè dia posteriors a la convocatòria de les 
eleccions.

Article VI-3. Règim jurídic de la comptabilitat
La comptabilitat de les candidatures s’ha de regir, en tot cas, per les regles i els 

principis que fixen el Pla general de comptabilitat adaptat a les formacions políti-
ques i la legislació reguladora del finançament dels partits polítics.

Article VI-4. Comptes bancaris
1. Tots els fons destinats a cobrir les despeses electorals, sigui quin sigui l’origen, 

s’han d’ingressar en els comptes bancaris a què fa referència l’article VI-7, i totes les 
despeses s’han de pagar amb càrrec a aquests comptes.

2. Si una candidatura presentada no s’arriba a proclamar o es retira abans de les 
eleccions, els partits, federacions o coalicions corresponents han de restituir les im-
posicions fetes en els comptes de la candidatura i comunicar les operacions bancà-
ries pertinents a la Sindicatura Electoral de Catalunya.

3. Els administradors electorals i les persones que designin són els responsables 
de les quantitats ingressades en els comptes bancaris i d’aplicar-les a les finalitats 
previstes en el pressupost de campanya.

4. Una vegada acabada la campanya electoral, els saldos resultants dels corres-
ponents comptes bancaris només es poden emprar per a cobrir, durant els noranta 
dies següents a la votació, despeses de campanya prèviament contretes, i també per 
a pagar la recollida i l’eliminació de materials de campanya.

Article VI-5. Aportacions 
1. Les aportacions als comptes bancaris han d’atenir-se a les regles següents: 
a) Han d’ésser sempre nominals. La persona que fa l’aportació ha d’acreditar en 

l’acte d’imposició el nom, domicili i número de document d’identitat o passaport, 
que ha d’exhibir a l’empleat de l’entitat bancària. La identitat dels donants ha de 
constar en un registre públic.

b) Tenen un import màxim comparable a l’establert per a les aportacions als par-
tits.

c) No poden ésser fetes en nom o per compte d’empreses o administracions pú-
bliques ni en nom d’empreses privades amb contractes en vigor amb administra-
cions públiques. S’exceptuen d’aquesta prohibició els partits polítics.

2. Les formacions polítiques no poden acceptar que terceres persones assumei-
xin, ni directament ni indirectament, el cost efectiu de despeses electorals.

Article VI-6. Presentació de la comptabilitat general
1. Totes les candidatures polítiques que han concorregut a les eleccions han de 

presentar a la Sindicatura de Comptes una comptabilitat detallada i documentada 
de llurs ingressos i despeses electorals en el termini de quatre mesos a comptar de 
la data de les eleccions.

2. El Pla general de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques ha de deta-
llar la documentació comptable necessària per a complir el que estableix l’apartat 1.

Fascicle segon
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Capítol II. Pressupost i despeses electorals

Article VI-7. Pressupost de campanya electoral
1. Entre els dies dotzè i setzè posteriors a la convocatòria de les eleccions, i fins a 

cinc dies abans de l’inici de la campanya electoral, l’administrador electoral de cada 
candidatura ha de presentar a la Sindicatura Electoral de Catalunya i a la Sindicatu-
ra de Comptes un pressupost de campanya electoral, que ha d’incloure: 

a) La designació dels comptes bancaris oberts per a la recaptació de fons.
b) Un pla de mitjans de comunicació.
2. La presentació del pressupost de campanya electoral és requisit necessari per 

a la percepció de tota subvenció electoral.
3. El pressupost i els estats comptables que inclogui han d’atenir-se, en tot cas, a 

les regles del Pla general de comptabilitat.
4. La Sindicatura Electoral pot reclamar un nou pressupost en el cas que aquest 

incompleixi els límits i les regles comptables.
5. La Sindicatura Electoral i els partits polítics, coalicions i federacions electo-

rals i agrupacions d’electors han de publicar en els portals web respectius la part 
comptable dels pressupostos de campanya.

Article VI-8. Límit de despeses
1. Les despeses de campanya electoral dels partits polítics, coalicions i federa-

cions electorals i agrupacions d’electors tenen un límit màxim proporcional al nom-
bre d’habitants de cada circumscripció.

2. La Sindicatura de Comptes ha de comunicar, en la forma que es determini, la 
xifra màxima individualitzada de despesa electoral corresponent a cadascuna de les 
formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta comu-
nicació s’ha de fer immediatament després que sigui ferm l’acord de proclamació 
de candidatures.

3. La Sindicatura de Comptes ha de remetre la relació de xifres màximes de des-
pesa electoral a la Sindicatura Electoral de Catalunya.

4. Les candidatures no poden ultrapassar el límit de despesa fixat per les dispo-
sicions de cada convocatòria.

5. Si el pressupost de campanya supera els límits a què fa referència l’apartat 1, 
la Sindicatura Electoral de Catalunya n’ha d’ordenar la correcció al representant de 
la candidatura.

Article VI-9. Reclamacions per despeses electorals 
Les reclamacions de quantitats corresponents a despeses electorals que no s’ha-

gin comunicat als administradors electorals en els cinquanta dies següents al dia de 
les eleccions es consideren nul·les, sens perjudici que, amb causa justificada, la Sin-
dicatura Electoral de Catalunya pugui autoritzar-ne excepcions.

Article VI-10. Desgravació per aportacions a campanyes electorals
Les aportacions fetes a campanyes electorals poden desgravar en l’impost sobre 

la renda de les persones físiques, en els termes i els imports que estableix la legis-
lació fiscal.

Article VI-11. Liquidació de despeses 
Les despeses electorals s’han de tancar noranta dies després de la data de les 

eleccions.

Capítol III. Subvencions electorals

Article VI-12. Subvencions
1. El Govern subvenciona, en els termes i amb els límits que estableix aquesta 

llei, les despeses electorals en què hagin incorregut els partits polítics, les coalicions 
i federacions electorals i les agrupacions d’electors.
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2. La subvenció corresponent a cada candidatura no pot ultrapassar en cap cas la 
xifra de despeses electorals declarades, justificades per la Sindicatura de Comptes 
en exercici de la seva funció fiscalitzadora.

Article VI-13. Conceptes subvencionables
1. El Govern ha de fixar per decret l’import per escó i l’import per vot o elector 

d’una circumscripció electoral que corresponen a cada candidatura en concepte de 
subvenció electoral.

2. El Govern ha de fixar l’import que pertoqui de rebre a les candidatures que 
obtinguin representació parlamentària sense haver-ne tingut en la legislatura prece-
dent en compensació per les despeses originades per la tramesa directa i personal 
als electors dels sobres i les paperetes electorals i de la propaganda electoral.

Article VI-14. Beneficiaris
1. Tenen dret a subvenció pública electoral els partits polítics, les coalicions i 

federacions electorals i les agrupacions d’electors que hagin obtingut representació 
parlamentària i els que, no havent-ne obtingut, hagin superat el 2% dels vots vàlids 
en el conjunt de Catalunya o el llindar del 3% en una circumscripció.

2. L’import de les subvencions es determina a partir del nombre de vots obtinguts 
i del nombre d’escons assignats.

Article VI-15. Bestretes i rescabalaments
1. El Govern concedeix bestretes a les candidatures que ho sol·licitin, a càrrec de 

la subvenció postelectoral que els pugui correspondre.
2. Les bestretes no poden excedir el 50% de la subvenció obtinguda pel corres-

ponent partit, federació o coalició en les anteriors eleccions al Parlament de Cata-
lunya.

3. La sol·licitud de bestreta s’ha d’adreçar a la Sindicatura Electoral de Catalunya 
entre els dies vintè i vint-i-dosè posteriors a la convocatòria electoral i l’Adminis-
tració electoral ha de posar les corresponents quantitats a disposició dels respectius 
administradors electorals a partir del trentè dia posterior a la convocatòria.

4. El Govern ha de rescabalar la part corresponent de les despeses de tramesa 
de propaganda electoral assumida per les candidatures que obtinguin representació 
parlamentària sense haver-ne tingut en la legislatura precedent. A aquest efecte, el 
Govern ha de fixar l’import del rescabalament en funció del cost de la tramesa con-
junta.

Article VI-16. Presentació de la liquidació de despeses a la Sindicatura 
de Comptes a efectes de les subvencions 
1. Les candidatures que tinguin dret a obtenir subvenció han de presentar la cor-

responent liquidació a la Sindicatura de Comptes, que, en el termini de trenta dies a 
comptar de la presentació de la liquidació, pot demanar els informes i aclariments 
suplementaris que consideri necessaris.

2. La Sindicatura de Comptes ha d’emetre informe de les liquidacions rebudes 
i l’ha de trametre a la Sindicatura Electoral de Catalunya, que, basant-se en aquest 
informe, ha de proposar al Govern l’abonament de les quantitats que corresponguin.

3. Es descompten de les quantitats a què fa referència l’apartat 2, si s’escau: 
a) Les sancions imposades per excessos en les despeses i per aportacions priva-

des il·legals, per un import fins al doble de la quantitat il·legal.
b) Les despeses derivades de la recollida de la publicitat electoral.
4. La Sindicatura Electoral pot retirar la subvenció als partits que no compleixin 

les normes de retiment de comptes.

Article VI-17. Aprovació de la subvenció
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, en el termini de deu dies des de la re-

cepció de l’informe de la Sindicatura de Comptes, ha d’examinar l’ajustament entre 
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les quantitats gastades i acreditades per cada candidatura i la previsió del pressupost 
de despesa.

2. La subvenció postelectoral correspon a la menor de les dues quantitats de 
l’apartat 1, de la qual es dedueixen l’import de la bestreta que la candidatura hagi 
eventualment rebut i l’import dels costos de retirada de la seva propaganda electoral, 
acreditats pels ajuntaments corresponents.

3. Als efectes de l’apartat 2, els ajuntaments han de comunicar a la Sindicatura 
Electoral, en els trenta dies següents a la jornada de la votació, el cost i la responsa-
bilitat editorial dels materials de campanya retirats pels serveis de neteja.

4. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comunicar al Govern, en el termi-
ni de quinze dies a comptar de la recepció de l’informe de la Sindicatura de Comp-
tes, les quanties de les subvencions corresponents a cada candidatura, per a procedir 
a la tramitació del pagament que correspongui.

Disposicions addicionals

Primera. Còmput dels terminis
Els terminis a què fa referència aquesta llei són improrrogables. Llevat que s’in-

diqui altrament, s’entén que els terminis indicats en dies es computen com a dies 
naturals i els terminis indicats en mesos es computen de data a data.

Segona. Sistema electoral d’Aran
Es ratifica el sistema electoral per a les eleccions al Consell General d’Aran que 

estableixen els articles 26, 37 i 38 de la Llei 1/2015, del règim especial d’Aran, als 
efectes del que disposa l’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la dita llei.

Disposicions transitòries

Única. Primera designació i primera renovació dels membres de la 
Sindicatura Electoral de Catalunya
1. Dins el mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Parlament i el Tribu-

nal Superior de Justícia de Catalunya han de designar els membres de la Sindicatura 
Electoral de Catalunya i proposar-ne el nomenament al president de la Generalitat.

2. En la reunió constitutiva de la Sindicatura Electoral de Catalunya s’han de fer 
dos sorteigs, un entre els membres designats pel Parlament i un altre entre els mem-
bres designats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per a establir quins 
finiran llur mandat en escaure’s la primera renovació, que tindrà lloc un cop trans-
correguts quatre anys des de la constitució inicial de la Sindicatura.

Disposició derogatòria
Es deroguen els apartats 1 i 2 de l’article 11 de la Llei 3/1982, del 23 de març, del 

Parlament, del president i del Consell Executiu de la Generalitat.

Disposicions finals

Primera. Habilitació de crèdit per a l’aplicació de la Llei
S’autoritza el Govern perquè habiliti els crèdits necessaris per a aplicar les dis-

posicions d’aquesta llei.

Segona. Desplegament
Sens perjudici del que estableix l’article II-3, s’autoritza el Govern perquè dicti 

les disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta llei.

Tercera. Procediment administratiu
En tot allò que aquesta llei no regula de manera expressa en matèria de procedi-

ment és aplicable la legislació sobre procediment administratiu.
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Quarta. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Cinquena. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy 

Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i 
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 26595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei 
següent: 

Proposició de llei per a un servei d’atenció pública a la salut bucodental 
i de creació del Programa d’Atenció Dental Infantil a Catalunya

Exposició de motius
La salut bucodental és una part integral i essencial de la salut que afecta directa-

ment a la qualitat de vida, tant per la seva relació amb funcions fisiològiques de gran 
importància com pel seu impacte psicosocial.

La càrrega de malaltia de les afeccions bucodentals, singularment la càries i la 
malaltia periodontal, és de gran rellevància malgrat que la seva prevenció s’hagi 
mostrat extraordinàriament efectiva, com ho demostren els resultats de programes 
de salut pública dental implementats en altres Comunitats Autònomes. En aquest 
sentit, el Reial Decret 1030/2006, del 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera 
de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva ac-
tualització, desenvolupa en el seu punt 9 de l’Annex II la cobertura en “ atenció a la 
salut bucodental “amb un contingut que, tot i que se circumscriu a l’atenció exclusi-
va als processos aguts per a persones adultes, també contempla, amb destinació a la 
població infantil, Programes d’Atenció Dental Infantil (PADI) que han estat imple-
mentats des principis dels anys 90 en altres comunitats autònomes.

D’acord amb els fonaments d’integralitat que defineix l’article 46 de la LGS 
(1986), i dels principis informadors de concepció integral expressats a l’article 2 de 
la LOSC (1990), la salut bucodental hauria d’estar inclosa a les prestacions gratuï-
tes del SNS, que haurien d’incloure totes les activitats i procediments necessaris per 
garantir-la.

El fet que fins ara no s’hagi garantit aquesta prestació gratuïta des dels serveis 
públics ha comportat una afectació en la salut amb un clar biaix de classe social, 
ja que els serveis privats han resultat inaccessibles per a població amb privacions 
socioeconòmiques importants. En població infantil, l’Enquesta de Salut Oral a Es-
panya 2015 mostra una variació de 8,9 a 17,9% de prevalença de càries actives de 
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nivell socioeconòmic alt a baix en nens i nens de 12 anys en cas de dentició perma-
nent i un variació de les necessitats d’obturació complexa de 8,1 a 20,6% en den-
tició temporal en població infantil de 6 anys d’edat. En població adulta, segons la 
mateixa enquesta, la prevalença de caries actives varia del 31,5% al 50% de nivell 
socioeconòmic alt a baix.

L’Enquesta de Salut de Catalunya 2017 assenyala que el 60% de la població adul-
ta fa un any o més que no ha utilitzat serveis d’odontologia. L’Enquesta de Salut de 
Barcelona 2016-17 apunta que el 52% de les persones de classe social més afavorida 
sí que l’han visitat, enfront del 28% de classe més desafavorida. L’argument econò-
mic té un pes rellevant en la falta d’utilització de serveis: segons dades de la Encues-
ta Nacional de Salud 2017, el 12% de la població de Catalunya manifesta no poder 
accedir a l’assistència dental per motiu econòmic. Aquest percentatge s’incrementa 
sensiblement en les classes socials amb menys recursos (passant del 4% al 22%), 
així com en persones aturades (27%) o amb incapacitat laboral (24%).

Mitjançant la present Llei, Catalunya emprèn un camí per a capgirar aquesta 
realitat amb l’objectiu d’acabar assolint una política activa i integral de prevenció, 
promoció i atenció a la salut bucodental de tota la població, i feta des dels serveis 
públics. La llei planteja iniciar aquest camí prioritzant els grups de població amb 
necessitats especials socioeconòmiques, així com la població infantil i juvenil a par-
tir d’un Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI). Alhora, disposa l’organització 
necessària per vetllar per la seguretat i qualitat dels serveis bucodentals a Catalunya.

Aquesta Llei consta de quatre capítols, quatre disposicions addicionals, una dis-
posició derogatòria i tres disposicions finals.

El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, regula l’objecte i àmbit 
d’aplicació de la llei així com les definicions dels conceptes assistencials en matèria 
de salut bucodental. També disposa la vigilància i el seguiment de la salut bucoden-
tal de la població, creant un sistema d’informació que ha d’incloure tant enquestes 
poblacionals periòdiques com dades dels recursos públics i privats existents, de la 
seva activitat i qualitat, integrant aquesta informació en el sistema general d’infor-
mació sanitària de Catalunya.

El capítol II s’ocupa del Programa d’Atenció Dental Infantil de Catalunya 
(PADI– Catalunya) i en ell es determinen la població infantil i juvenil coberta i els 
serveis inclosos.

És especialment destacable la regulació del servei bucodental de referència com 
a subjecte responsable del seguiment de l’atenció dental del menor durant tot el 
temps en què li correspongui estar incorporat al PADI. És una decisió essencial en 
la Llei, ja que garanteix un seguiment personalitzat i continu de cada un dels nens, 
nenes i joves dins del Programa.

El capítol II regula així mateix la col·laboració de la Conselleria competent en 
matèria d’Ensenyament per a la implantació del Programa i la necessària coordina-
ció assistencial entre atenció primària i atenció especialitzada a través d’anotació en 
la història clínica sobre si el menor rep l’assistència del PADI.

El capítol III disposa la creació i regulació de l’Oficina Dental Comunitària com 
a òrgan de monitorització de la salut bucodental de la població catalana i garant 
d’una correcta prestació d’assistència tant en relació a la pròpia salut bucodental 
com a les instal·lacions, les bones pràctiques i la seguretat dels pacients, incloent la 
vigilància sobre publicitat i propaganda comercials en l’àmbit de la salut bucodental.

El Capítol IV crea i regula el Consell Assessor Dental, pensat com a òrgan con-
sultiu i impulsor de la política de salut bucodental a Catalunya.

Les disposicions addicionals estipulen l’adopció de mesures per a la implantació 
de la llei, la seva difusió i avaluació.

Les disposicions finals regulen el desenvolupament normatiu de la Llei i la seva 
entrada en vigor.
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El Parlament de Catalunya aprova aquesta llei seguint les disposicions dels ar-
ticles 55, 61 i 62 del Capítol I de l’Estatut d’Autonomia en l’àmbit de competències 
que contempla l’article 162 del capítol II del mateix Estatut i que en el seu article 
23 estableix el dret de totes les persones a accedir en condicions d’igualtat i gratuï-
tat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixen les 
lleis, així com el punt i de l’article 8 de la Llei 15/1990 del 9 de juliol d’Ordenació 
Sanitària a Catalunya que preveu la «Promoció, protecció i millora de la salut buco-
dental, fent especial èmfasi en els aspectes preventius, tot incorporant progressiva-
ment les prestacions assistencials fonamentals».

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té com a objecte regular totes les activitats relacionades amb la sa-

lut bucodental en l’àmbit territorial de Catalunya per a prevenir malalties i protegir 
i promoure la salut oral de la població i garantir la seguretat i qualitat de l’atenció 
dental en l’àmbit privat, així com donar un nou impuls i reorganitzar els serveis 
d’atenció bucodental de provisió pública, de l’Institut Català de la Salut i del Servei 
Català de la Salut, per a incorporar progressivament totes les prestacions assisten-
cials fonamentals dins la cartera pública de serveis.

Article 2. Finalitats
Aquesta Llei té com a finalitats: 
1. Establir i, si escau, reforçar els sistemes de vigilància epidemiològica de la sa-

lut oral i els sistemes estadístics que permetin conèixer els recursos dentals públics 
i privats, així com la seva activitat i exercici, de manera que sigui possible planifi-
car, dissenyar, implantar i avaluar polítiques de salut pública oral, així com orientar 
l’exercici de l’autoritat sanitària en aquesta matèria.

2. Crear el Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI-Catalunya) per a població 
infantil i juvenil de 7 a 16 anys.

3. Ampliar progressivament la cartera de serveis d’atenció bucodental pública 
començant per les prestacions més essencials i iniciant el desplegament per aquelles 
persones amb necessitats sanitàries especials o amb condicions socioeconòmiques 
precàries

4. Potenciar, reforçar i reorganitzar els serveis de salut bucodental de l’Institut 
Català de la Salut i del Servei Català de la Salut per respondre més efectivament a 
les necessitats de la població i afavorir el seu accés tant a les prestacions previstes 
en la present llei, com a les prestacions de salut bucodental que recull el punt 9 de 
l’Annex II del Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la 
cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut per a acabar assolint un 
sistema que garanteixi l’atenció universal pública i gratuïta en les prestacions bàsi-
ques de salut bucodental

5. Definir i homogeneïtzar la política en matèria de salut bucodental als serveis 
públics de Catalunya, a partir de la redefinició d’objectius i/o protocols que determi-
nin les pautes d’actuació i d’establir els sistemes de revisió dels mateixos.

6. Actualitzar la regulació i crear i implantar els instruments de monitoratge de 
les instal·lacions i les activitats privades relacionades amb la salut bucodental a Ca-
talunya de manera que quedin garantides la seguretat, qualitat, bones pràctiques, 
així com els drets de pacients i ciutadans en relació amb tot tipus de serveis dentals.

7. Dotar al Servei Català de la Salut d’una Oficina de Salut Dental Comunitària 
amb la missió de complir les funcions que en virtut d’aquesta Llei assumeix Catalu-
nya en relació amb la salut bucodental i l’activitat relacionada amb la mateixa.

8. Crear el Consell Assessor Dental a Catalunya.
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Article 3. Àmbit d’aplicació
Aquesta Llei és d’aplicació en àmbit territorial de Catalunya a: 
1. Les persones que com a pacients tinguin relació amb els serveis de salut buco-

dental i tinguin la residència habitual a Catalunya.
2. Les professions, els i les professionals i qualssevol altres treballadors i treba-

lladores dels serveis de salut bucodental, tant del sector públic com del privat.
3. Les clíniques dentals, entitats asseguradores, establiments, empreses i indús-

tries l’activitat de les quals incideixi directament o indirectament amb la salut buco-
dental i sigui exercida en l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 4. Dels principis informadors
Són principis informadors d’aquesta Llei: 
1. Considerar la salut bucodental com a part integral de la salut de les persones.
2. Reduir la mortalitat i morbiditat derivada de les malalties orals, especialment 

en la infància.
3. Reduir les desigualtats en salut oral entre la població.
4. Minimitzar l’impacte de les malalties d’origen oral en la salut general i el 

desenvolupament psicosocial, emfatitzant la promoció de la salut oral.
5. Facilitar la planificació dels recursos i activitats necessaris per a la seva con-

secució.
6. Avaluar les actuacions sanitàries desenvolupades en àmbit de la salut oral.
7. Protegir i garantir els drets de la ciutadania en relació amb l’accés, qualitat i 

seguretat de l’atenció bucodental, tant en l’àmbit públic com en el privat.

Article 5. De la vigilància i seguiment de la salut bucodental de la 
població i de la pràctica de l’activitat odontològica a Catalunya
1. El Govern de Catalunya inclourà sistemàticament les dades relacionades amb 

la salut bucodental com un apartat més de tots els informes oficials relacionats amb 
la salut i els serveis sanitaris públics i privats per ser la salut oral part integrant de 
la salut de les persones. Les dades i indicadors de salut bucodental seran incloses en 
els informes de salut de la població catalana, en les Memòries i en les estadístiques 
relatives als recursos sanitaris materials i humans, tant públics com privats, sobre 
la seva activitat, qualitat, accessibilitat, equitat i eficiència. El Govern de Catalunya 
ha d’incloure en tots els espais necessaris de coordinació i gestió de les polítiques 
sanitàries, especialment de l’Atenció Primària, les persones, els indicadors i dades 
necessàries per a l’adequada execució, desenvolupament i monitorització dels ser-
veis d’atenció bucodental que crea aquesta llei.

2. El Govern revisarà i redefinirà els protocols i objectius existents sobre les 
pautes d’actuació de tots els serveis en matèria de salut bucodental, elaborarà els 
que convingui per a complementar-los, i establirà sistemes de revisió periòdics dels 
mateixos.

3. El Govern posarà en marxa una base de dades en la qual constin totes les clí-
niques i centres de serveis bucodentals autoritzats al territori amb, almenys, les da-
des següents: 

a) Identificació de les persones propietàries.
b) Nom i qualificació professional dels metges estomatòlegs i odontòlegs que 

desenvolupen la seva feina en les mateixes.
c) Nom i dades de la titulació del seu responsable professional.
d) Horari d’obertura.
e) informació, si s’escau, sobre els expedients que s’hagi obert al centre per de-

núncies o actuacions d’inspecció d’ofici.
Aquesta base de dades serà d’accés públic a través d’Internet i oferirà també in-

formació pràctica, contactes o enllaços sobre els drets i deures dels usuaris de ser-
veis bucodentals, així com sobre les vies per a denunciar incidències en un servei o 
casos de males praxis.
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Capítol II. Programa d’Atenció Dental Infantil de Catalunya

Article 6. Població infantil coberta pel PADI de Catalunya
1. El Servei Català de la Salut, a través del PADI, garantirà l’assistència dental 

bàsica, a tota la població infantil i juvenil, titular del dret a l’assistència sanitària a 
Catalunya, de 7 a 16 anys.

2. L’extensió del PADI a tota la població inclosa en el paràgraf anterior s’ha de 
fer de manera incremental, per cohorts d’edat, iniciant-se amb els infants que en 
l’any de l’inici de la implantació del PADI compleixen 7, 8 o 9 anys. L’última cohort 
tindrà lloc el 31 de desembre de l’any en què els infants més grans d’aquesta cohort 
inicial compleixin 16 anys.

3. Tots els nens, nenes i joves compresos en els apartats anteriors tindran un 
equip de salut bucodental de referència, dins dels serveis d’Atenció Primària, com a 
responsables del manteniment d’un estat òptim de la seva salut bucodental.

Article 7. Serveis inclosos en el PADI-Catalunya
1. L’assistència dental bàsica del PADl consistirà en: 
a) Una revisió anual obligatòria el contingut mínim de la qual s’especifica en el 

punt 2 d’aquest article i el protocol i avaluació serà realitzat per l’Oficina Dental 
Comunitària.

b) Assistència i atenció per a qualsevol urgència bucodental, quantes vegades 
ho necessitin, rebent la cura i tractament necessari en tota la dentició permanent, 
mitjançant la realització dels procediments diagnòstics, preventius i terapèutics que 
s’estimen, de forma programada mitjançant valoració en cada cita.

c) Tractaments especials a causa de malformacions, traumatismes del grup in-
cís-caní i de patologies en la dentició temporal amb repercussió severa en la dentició 
permanent.

d) Atenció dental per a casos especials de població infantil i juvenil amb disca-
pacitats físiques o psíquiques, o altres causes, que tinguin incidència en l’extensió, 
gravetat o dificultat de la seva patologia oral i / o el seu tractament. Aquests seran 
atesos tenint en compte l’especificitat de la seva situació d’acord amb les disposi-
cions especials que a l’efecte estableixi l’Oficina Dental Comunitària.

2. Els serveis específics a què tenen dret la població infantil i juvenil inclosa al 
PADI consistiran en: 

a) Un reconeixement anual de la cavitat bucal que comprengui: 1º Exploració 
dels teixits durs i tous de la cavitat oral. 2n Reconeixement minuciós i detallat de la 
dentició permanent, utilitzant mirall pla i sonda periodontal si es precisés, incloent 
totes les fosses i fissures existents en l’esmalt. En cas de dubte raonable es realitzarà 
una exploració radiològica intraoral, prèvia conformitat dels pares o tutors.

b) Instruccions sanitàries en matèria de dieta i salut bucodental, acompanyades 
de l’ensinistrament en higiene bucodental, a la població infantil i als seus pares, ma-
res o tutors.

c) Segellat de fissures o fosses en les peces permanents.
d) Obturació en peces dentàries permanents. En cas de detecció de càries s’ava-

luarà el seu estadi i velocitat de progressió i si la lesió es considera irreversible es 
procedirà a la seva obturació.

e) Tractaments pulpars (endodòncies) de les peces dentàries permanents amb le-
sions pulpars irreversibles que puguin ser reparades. En cas de no poder ser repara-
des es realitzarà la seva exodòncia.

f) Exodòncia en peces dentàries temporals.
g) Tartrectomies quan es detectin càlculs i/o pigmentacions extrínseques en den-

tició permanent, que siguin incompatibles amb la salut gingival.
h) Seguiments dels casos en què sigui aconsellat pel facultatiu, per assegurar la 

correcta evolució clínica de la salut dental del o la menor.
3. Queden exclosos de la cobertura del PADI els tractaments especials següents: 
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a) Els tractaments d’ortodòncia.
b) Tractaments amb finalitat exclusivament estètica.
c) Exodòncies de peces sanes.
d) Els implants dentaris, excepte per a pacients amb processos oncològics que 

afecten la cavitat oral i pacients amb malformacions congènites que cursen amb 
anodòncia.

e) Realització de proves complementàries per a fins diferents de les prestacions 
previstes en aquesta norma.

Article 8. Règims especials per a la prestació de serveis del PADI-
Catalunya
Els nens, nenes i joves amb diversitat funcional física o psíquica que incideixi en 

la seva patologia oral o en el seu tractament, seran atesos d’acord amb les disposi-
cions especials que estableixi l’Oficina Dental Comunitària del Servei Català de la 
Salut, en funció de l’especificitat de cada situació.

Article 9. Provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI-
Catalunya.
1. La provisió dels serveis d’atenció dental inclosos en el PADI la realitzaran els 

serveis de Salut Bucodental de l’Atenció Primària de l’ICS i de la resta de Centres 
d’Atenció Primària finançats pel Servei Català de Salut.

2. Les exigències de seguretat, qualitat, bon servei i compliment d’estàndards, 
així com d’accessibilitat, seran idèntiques a tot el PADI a tot Catalunya. Es garanteix 
la igualtat en l’assistència sanitària bucodental amb independència de la procedència 
dels pacients i del seu lloc de residència al territori, garantint allò que disposa la Llei 
14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.

3. En cap cas hi ha d’haver discriminació en l’assistència prestada als menors 
per raó de la seva cultura, ètnia, creences, valors ni per qualsevol altra condició o 
circumstància.

Article 10. Provisió de llocs de treball al servei de salut bucodental i per 
al PADI-Catalunya
1. Per a donar plena efectivitat a la cobertura universal de la població infantil i 

juvenil de Catalunya indicada en l’article 6 d’aquesta Llei, el Govern garantirà els 
recursos per a que l’Institut Català de la Salut i el Servei Català de la Salut puguin 
proveir els serveis d’Atenció Primària de tot el territori dels i les professionals esto-
matòlegs o odontòlegs i dels i les professionals de suport precisos.

2. Anualment el Servei Català de la Salut realitzarà una estimació del nombre de 
professionals necessaris per a la cobertura del programa i per a donar compliment a 
la seva implantació progressiva i, en funció dels resultats, realitzarà una convocatò-
ria pública per a cobrir les places necessàries de nous professionals estomatòlegs o 
odontòlegs, i de la resta de professionals de suport necessaris.

Article 11. Col·laboració de la Conselleria d’Educació als objectius del 
PADI-Catalunya
La Conselleria d’Educació, en coordinació amb la Conselleria de Salut i el Servei 

Català de la Salut, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè tots els centres esco-
lars, tant públics com concertats o privats, col·laborin en la implantació i seguiment 
del PADI així com en la translació de programes d’educació d’higiene bucodental i 
de prevenció de malalties que els PADI coordinin per a traslladar a les aules.

Article 12. Atenció integral a la salut de la població infantil i juvenil, 
recollida d’informació i coordinació assistencial
1. Per a facilitar el tractament de la informació sobre la salut bucodental com a 

part integrant de la salut global de la persona, els serveis d’atenció primària i d’aten-
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ció especialitzada habilitaran en les seves respectives històries clíniques un apartat 
on consti si l’infant o jove està rebent els serveis del PADI als quals té dret.

2. Els professionals que prestin servei a pacients coberts pel PADI facilitaran als 
pacients que assisteixin un informe escrit detallant els diagnòstics i les tècniques i 
procediments realitzats i ho introduiran a les respectives històries clíniques.

3. S’habilitarà un sistema per a facilitar que els serveis privats d’atenció a la sa-
lut bucodental puguin comunicar també tota aquesta informació a l’Oficina Dental 
Comunitària, especialment de tota aquella població infantil i juvenil que té dret als 
serveis públics de PADI però hagi estat atesa pels serveis privats.

Capítol III. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut

Article 13. Oficina Dental Comunitària en el Servei Català de la Salut
1. El Govern de Catalunya crearà una Oficina Dental Comunitària integrada en 

el Servei Català de la Salut amb les següents funcions: 
a) Conèixer i monitoritzar l’estat de salut bucodental de la població catalana, sent 

responsable dels sistemes d’informació de la mateixa a què es refereix l’article 5 així 
com dels sistemes de recollida d’informació a què es refereix l’article 15.

b) Planificar, ordenar, supervisar, avaluar i gestionar els serveis de salut buco-
dental responsabilitat del Servei Català de la Salut, entre ells el PADI i el servei de 
salut bucodental. així com els protocols i la seva revisió periòdica.

c) Garantir serveis d’atenció dental a un nivell adequat als grups de població amb 
necessitats sanitàries o socials especials, segons criteris sanitaris i econòmics que 
reglamentàriament ha de fixar el Govern per als col·lectius, entre d’altres, de perso-
nes amb certs tipus de malalties rares, discapacitats, embarassades i mares lactants, 
i pacients sense recursos, especialment ancians edèntuls.

d) Vigilar i vetllar, en coordinació amb la Direcció General d’Ordenació iRegu-
lació Sanitària, pel compliment de la normativa de totes les instal·lacions i activitats 
relacionades amb la salut bucodental a Catalunya.

e) Vetllar perquè la publicitat i propaganda comercials en l’àmbit privat de la sa-
lut bucodental s’ajusti a criteris de veracitat pel que fa a la salut i per limitar tot allò 
que pugui constituir un perjudici per a aquesta, amb especial atenció a la protecció 
de la salut de la població més vulnerable.

f) Vetllar pels drets de pacients i monitoritzar la seguretat, la qualitat i les bones 
pràctiques en l’atenció bucodental prestada pel servei de salut bucodental i en els 
serveis especialitzats dependents del Servei Català de la Salut, així com en les clíni-
ques odontològiques privades. Aquestes funcions inclouran el seguiment de queixes 
i reclamacions.

h) Qualsevol altra que se li assigni reglamentàriament.
2. Per reglament s’ha d’establir l’adscripció i el nivell orgànic corresponent a 

l’Oficina Dental Comunitària.
3. L’Oficina Dental Comunitària tindrà un òrgan professional col·legiat asses-

sor, amb funcions similars a les Juntes Tècnic Assistencials, que estarà format per 
professionals estomatòlegs i odontòlegs del servei de salut bucodental, i cirurgians 
maxil·lofacials del Servei Català de la Salut. La seva composició i funcions s’han de 
determinar reglamentàriament.

Article 14. El responsable de l’Oficina Dental Comunitària
El nomenament del Cap de l’Oficina Dental Comunitària serà realitzat amb pro-

cediments reglats de selecció, mitjançant convocatòria pública, de concurrència 
competitiva entre professionals amb títol de metge estomatòleg o d’odontòleg, i tra-
mitació i resolució transparents del procés de selecció.
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Capítol IV. Consell Assessor Dental 
1. Es crea el Consell Assessor Dental per a orientar i informar tots els aspectes 

de la política de salut bucodental a Catalunya.
2. Són funcions del Consell Assessor Dental: 
a) Analitzar la situació i necessitats de la salut bucodental de la població cata-

lana i efectuar recomanacions i propostes que contribueixin a millorar la qualitat, 
seguretat, efectivitat, eficiència i equitat dels serveis bucodentals de Catalunya, tant 
públics com privats.

b) Analitzar i fer propostes sobre la seguretat, efectivitat, qualitat i eficiència de 
les pràctiques, els mètodes i procediments diagnòstics i terapèutics utilitzats en els 
serveis de salut bucodental per a contribuir al millor ús dels recursos assistencials i 
incorporació a aquests de els últims avenços científics.

c) Revisar la literatura cientificoprofessional i les millors pràctiques dels serveis 
bucodentals internacionals i nacionals i difondre aquelles innovacions reeixides que 
millorin la salut bucodental a Catalunya.

d) Contribuir a l’elaboració de directrius, protocols i pautes comuns que ajudin 
a la millor utilització, estandardització i avaluació dels procediments diagnòstics i 
terapèutics.

e) Avaluar necessitats i prioritats en matèria de formació de les professions den-
tals, així com fer propostes en relació amb la mateixa.

f) Realitzar anàlisis per a l’establiment de prioritats i plans de recerca bàsica, clí-
nica, epidemiològica i de salut pública bucodental.

3. El Consell Assessor Dental estarà format per professionals de l’àmbit de la 
salut i la salut bucodental, que aportaran ad honorem els seus coneixements i expe-
riència a la millora de la salut publica oral a Catalunya.

4. El president i els membres del Consell Assessor Dental seran nomenats pel 
titular de la Conselleria de Salut.

5. El Consell Assessor Dental comptarà amb el suport logístic i tècnic de l’Ofici-
na Dental Comunitària del Servei Català de la Salut i el titular serà el seu secretari.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera. Progressivitat d’implantació a la resta de 
població catalana
Un cop finalitzada la implantació progressiva del PADI a tota la població infantil 

i juvenil entre 7 i 16 anys, es planificarà la implantació progressiva posterior d’aten-
ció a tota la resta de la població catalana, amb l’objectiu final d’una atenció de salut 
bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut.

Disposició addicional segona. Servei transitori per a ciutadania en 
situació de vulnerabilitat
Durant la implantació progressiva de la Llei fins a garantir l’atenció de salut 

bucodental bàsica universal i gratuïta des dels serveis públics de salut, i des de la 
seva aprovació, es garantirà el servei a aquelles persones que visquin en unitats de 
convivència amb ingressos econòmics inferiors o iguals als que proveeix la Renda 
Garantida de Ciutadania, i que presentin una necessitat odontològica diagnosticada 
i no coberta pels serveis que presta l’atenció primària actual.

Aquest servei d’atenció bucodental transitori cobrirà les prestacions següents, 
previ diagnòstic: 

– Curetatges i higiene dental complementàries a altres tractaments
– Tractament i obturació de càries
– Tractaments pulpars (endodòncies) de les peces dentàries permanents amb le-

sions pulpars irreversibles que puguin ser reparades. En cas de no poder-se reparar 
es realitzarà exodòncia.

– Pròtesis removibles quan així ho indiquin els i les professionals.
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També s’atendrà en aquest servei d’atenció bucodental transitori per a la pobla-
ció adulta als grups de població amb necessitats sanitàries especials, segons criteris 
sanitaris que reglamentàriament ha de fixar el Govern, per als col·lectius de perso-
nes amb certs tipus de malalties rares, discapacitats, embarassades i mares lactants.

Disposició addicional tercera. Avaluació de la Llei
La Conselleria competent en matèria de Salut elaborarà i publicarà, en el termini 

d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei, un informe tant sobre el grau d’implan-
tació de la mateixa i del seu impacte en l’organització de l’Institut Català de la Salut 
i del Servei Català de la Salut com sobre l’atenció de salut bucodental a Catalunya. 
Aquest informe s’actualitzarà bianualment, per tal de permetre avaluar amb regula-
ritat l’aplicació i efectes de la present Llei.

Disposició addicional quarta. Difusió de la Llei
La Conselleria de Salut, en coordinació amb la Conselleria d’Ensenyament, ha-

bilitarà els mecanismes oportuns, per a donar la màxima difusió a aquesta Llei entre 
els i les professionals sanitaris i educatius i entre la ciutadania en general.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen a 

aquesta Llei.

Disposicions finals

Disposició final primera. Desenvolupament normatiu
1. En el termini de sis mesos, a comptar de l’entrada en vigor la Llei, el Con-

sell de Govern ha de dictar un Decret que adapti el marc normatiu a les previsions 
d’aquesta Llei.

2. Es faculta el Consell de Govern perquè, en funció de l’evolució del PADI-Ca-
talunya, i de l’existència de dotació pressupostària suficient, pugui modificar, per a 
accelerar, la progressió incremental de caràcter anual que estableix l’article 6.

3. Es faculta el Consell de Govern per dictar les disposicions necessàries per al 
desplegament i execució d’aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final tercera. Afectacions pressupostàries
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,  

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26965 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 22.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 26965)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir un compromís amb el finan-
çament públic de la cultura i establir increments progressius en els pressupostos de 
la Generalitat que permetin un acostament als nivells de despesa dels principals 
països del nostre entorn.

Proposta de resolució sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts
250-00503/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26946 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 22.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 26946)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació dels punts 1 i 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar un procés 
de reflexió sobre el model actual del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
(CoNCA).

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

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 25896 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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

nica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la proposta de re-
solució (tram. 250-00572/12) presentada el 21 de desembre de 2018 i amb número 
de registre 25217.



BOPC 244
24 de gener de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 59 

On hi diu: 
«Propuesta de resolución 
1. Elaborar un informe exhaustivo...»

Hi ha de dir: 
«Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar un informe exhaustivo...»

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu 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

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 25895 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, comuni-

ca a la Mesa del Parlamento que ha advertido el error siguiente en correcció d’erra-
des (tram. 250-00577/12), presentada 7 de enero de 2019 y con número de registro 
25338.

Donde dice: 
«Propuesta de resolución
1. Destinar los recursos necesarios...»

Ha de decir: 
«Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar los recursos necesarios...»

Palacio del Parlamento, 14 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de 
treball i seguretat dels operadors jurídics a l’edifici dels jutjats de 
Sabadell
250-00599/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para me-
jorar las condiciones de trabajo y seguridad de los operadores jurídicos en el edificio 
de los Juzgados de Sabadell, para que sea sustanciada ante la Comisión de Justicia 
con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
El partido judicial de Sabadell está integrado por 21 juzgados, con competencia 

para resolver conflictos que comprenden 9 términos municipales de una población 
de más de 316.000 habitantes.

Los Juzgados de Sabadell están ubicados en un edificio constituido por dos tor-
res de distinta altura, siendo la torre de nueve plantas la que comprende la mayoría 
de juzgados y oficinas judiciales. La estructura del edificio no es la más idónea para 
contener las dependencias judiciales, ya que encontramos diferentes deficiencias 
que perjudican el funcionamiento normal de una dependencia judicial; entre otras 
deficiencias, destaca que a la elevada altura del edificio se añaden otras carencias 
que dificultan el ejercicio de la actividad en un ámbito de seguridad y normalidad 
de las condiciones laborales para el personal que allí trabaja y para el público que 
accede al mismo.

En primer lugar, se trata de un edificio acristalado que recibe durante todo el día 
los rayos de sol provocando en su interior un efecto invernadero y de elevación de 
temperatura sin que se pueda abrir ninguna ventana.

En segundo lugar, otra de las carencias que tiene el edificio es la falta de un sis-
tema idóneo de ventilación y regeneración interior de aire.

En particular, el sistema de refrigeración y calentamiento del edificio consta de 
seis compresores, dos de los cuales se encuentran estropeados desde hace bastante 
tiempo. Es evidente que si se estropea algún otro compresor las altas temperaturas 
que se alcanzarían en el interior harían imposible unas condiciones de trabajo ade-
cuadas, tal y como ocurrió en junio de 2017, cuando se alcanzaron temperaturas de 
hasta 36 grados.

Después de dicho suceso, la Conselleria de Justícia dio respuesta al problema y 
aprobó una partida presupuestaria de 600.000 euros destinada a la renovación del 
sistema de refrigeración y calentamiento del edificio. La renovación del sistema de 
refrigeración y calentamiento hubiese tenido que implementarse en el año 2018, no 
obstante, esta renovación no se ha producido.

En tercer lugar, otra anomalía que además incrementa el riesgo de un incendio 
en el edificio es el hecho de que la recogida de papel se efectúa tan solo una vez al 
mes por razones presupuestarias, lo que implica la acumulación de papel junto a 
cartones en el archivo que se encuentra ubicado en la novena planta.

En cuarto lugar, el aparcamiento del edificio, debido a su complejidad impide 
que los furgones policiales puedan bajar con los detenidos. Por ello, sería necesario 
la colocación de algún tipo de semáforo o luz que indique la imposibilidad de poder 
acceder al mismo y que avise de que sube o baja algún vehículo.

En último lugar, pero no por ello menos importante, destacar que en las inme-
diaciones del edificio judicial tan solo existe una plaza de aparcamiento reservada 
a personas minusválidas (PMR), plaza que ya se encuentra asignada a una persona 
concreta. Si bien hay otras, estas se hayan bastante lejos, por lo que es necesario am-
pliar, en las inmediaciones, el número de plazas destinadas a minusválidos con el fin 
de facilitar y garantizar el acceso a los juzgados de dichas personas.

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 que: 
1. Dé adecuado cumplimiento, en el primer semestre del año 2019, al compromi-

so contraído por la Consellería de Justicia respecto a la grave situación de falta de 
mínimas condiciones laborales en que se encuentran funcionarios y resto de opera-
dores jurídicos referido a la necesaria renovación del obsoleto sistema de refrigera-
ción y calentamiento del edificio.
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2. Disponga que la recogida de papel y cartón desechado y acumulado en la ha-
bitación destinada a archivo ubicada en la novena planta del edificio sea de forma 
quincenal.

3. Coloque en el aparcamiento del edificio, en el plazo de un semestre desde la 
aprobación de la presente propuesta, un semáforo u otro tipo de distintivo luminoso 
que señale la imposibilidad de poder acceder al mismo y que avise de la subida o 
bajada de algún vehículo.

4. Inste al Ayuntamiento de Sabadell para que amplíe en 4 las plazas de apar-
camiento destinadas a personas minusválidas en las inmediaciones del edificio ju-
dicial.

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre la priorització dels recursos per a 
l’atenció i la cura dels menors no acompanyats
250-00600/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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

ra Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 
lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la Propuesta de resolución para priorizar los recursos para la atención y cuidadado 
de los menores no acompañados, para que sea sustanciada ante la Comissió de la 
Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde 2016 se ha ido denunciando en informes de diferentes organismos la satu-

ración de los centros que atienden a menores no acompañados.
Durante 2017, las condiciones de atención a los niños y niñas migrantes no acom-

pañados se han visto alteradas por el colapso del sistema de protección de infancia.
Cataluña ha recibido hasta el 30 de julio de 2018 a 1.450 adolescentes extranjeros 

sin referentes familiares, la misma cifra que llegó en todo 2017.
Como consecuencia de esta llegada masiva de menores de acompañados y de la 

falta de planificación, el pasado mes de julio la Jueza Decana de Barcelona denun-
ció que la situación de los menores no acompañados que dormían en la Ciudad de 
la Justicia era insostenible. Posteriormente, estos menores han sido desplazados a 
dependencias de Mossos d’Esquadra, e incluso han compartido espacios dentro de 
las oficinas de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia.

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

La coordinación y planificación entre las diferentes administraciones (entes lo-
cales, Generalitat de Catalunya, mediante los departamentos de Interior, Justícia i 
Treball, Afers Socials i Famílies, y Gobierno de España), el Colegio de Educadores 
Sociales, representantes sindicales de los trabajadores sociales y entidades del Ter-
cer Sector Social de Cataluña, es fundamental para poder garantizar que la acogida 
de los niños y niñas no acompañados se efectúa en condiciones correctas y que no 
se vulneran sus derechos.



BOPC 244
24 de gener de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 62

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) Crear un grupo de coordinación con el resto de administraciones involucradas 

para abordar y planificar la llegada de menores no acompañados, contando además 
con la participación de los agentes implicados en este ámbito, que incluya al menos: 

a) Una representación de los diferentes niveles de la administración como los en-
tes locales, el Gobierno de España y los departamentos de la Generalitat implicados 
en la llegada de menores no acompañados: Interior, Treball, Afers Socials i Famílies 
(a través de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud), Educació y Justícia.

b) Entidades sociales representantes del Tercer Sector Social de Cataluña.
c) Colegio de Educadores Sociales de Cataluña y representantes sindicales de los 

trabajadores sociales.
2) Presentar en sede parlamentaria, en el plazo de 3 meses, un informe de recur-

sos económicos destinados por la Generalitat en la acogida de menores no acom-
pañados durante los ejercicios 2017 y 2018, y la previsión para los años 2019 y 2020.

3) Desarrollar un plan integral e interdepartamental para coordinar la acogida de 
menores no acompañados, que incluya la previsión de la llegada de estos menores en 
los próximos dos años y presentarlo durante el primer trimestre de 2019.

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, Laura Vílchez 

Sánchez, diputades, GP Cs

Proposta de resolució sobre el rebuig a la modificació dels dies 
festius en la funció pública per motius ideològics
250-00601/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el rechazo a 
la modificación de días festivos en la función pública por motivos ideológicos, para 
que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado 6 de diciembre de 2018 el Conseller de Polítiques Digitals i Admi-

nistració Pública declaró públicamente su intención de iniciar los mecanismos par-
lamentarios pertinentes para posibilitar que, de forma voluntaria, los trabajadores 
pudiesen trabajar algunos días marcados como festivos nacionales de obligado cum-
plimiento en el calendario laboral, si se manifestasen a favor de esta posibilidad.

En todo el territorio nacional los festivos nacionales vienen delimitados, y es 
competencia de las comunidades autónomas fijar los festivos autonómicos, sin capa-
cidad para modificar los nacionales.

Además de afectar de forma importante a la planificación de departamentos, a 
los servicios a la ciudadanía y a la propia administración, es profundamente erróneo 
alterar el calendario laboral por motivos ideológicos. La decisión de realizar o no 
la jornada festiva, según lo anunciado, recaería sobre los trabajadores, colocando 
a los mismos en una situación comprometida, debido a que tal decisión expondría 
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públicamente sus preferencias ideológicas, lo cual vulneraría sus derechos funda-
mentales; tanto más, cuanto que el Govern ya ha expresado públicamente su opinión 
contraria a tales celebraciones.

Corresponde a la Administración velar por la neutralidad política en la función 
pública y, con el anuncio de estas medidas, se demuestra que las decisiones políticas 
afectan constantemente a esta neutralidad, que debería prevalecer como principio 
básico en la relación entre la administración y los trabajadores públicos.

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) Rechazar cualquier intento de menoscabar el carácter festivo de los días así 

fijados o de implementación de mecanismos para señalar por vías indirectas a los 
trabajadores públicos por razones ideológicas.

2) Rechazar cualquier injerencia por motivos políticos e ideológicos que alteren 
los derechos de manifestación, concentración y huelga de los trabajadores públicos.

3) Condenar las presiones políticas llevadas a cabo en los últimos años por el Go-
vern de la Generalitat sobre funcionarios y trabajadores públicos.

4) Trabajar activamente para hacer efectivo y garantizar el derecho de todos los 
trabajadores públicos a desarrollar sus funciones libres de presiones políticas.

5) Trabajar activamente para hacer efectiva y garantizar la neutralidad ideológi-
ca y la ausencia de simbología política en los espacios dependientes del Govern de 
la Generalitat.

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado GP Cs

Proposta de resolució sobre l’ús indegut dels símbols de la 
Generalitat
250-00602/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el uso inde-
bido de los símbolos de la Generalitat de Cataluña, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las marcas y los símbolos de la Generalitat están protegidos contra cualquier 

uso indebido o apropiación de terceros. La normativa aplicable no permite que los 
signos distintivos (marcas, logotipos, etc.) de la Generalitat de Cataluña, puedan ser 
utilizados sin el debido permiso o autorización por parte de ningún ente público o 
privado.

Corresponde al Departamento de Presidencia y, concretamente, a la Dirección 
General de Difusión la competencia de velar por la adecuada utilización de la ima-
gen institucional de la Generalitat de Cataluña.

En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la vice-
presidencia del Govern reconocía que no ha habido autorización para el uso de estos 
símbolos por parte de la página web con el nombre «govern en l’exili», existiendo 
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además la certeza de que estos símbolos han sido utilizados también en la cuenta del 
perfil de twitter del autodenominado «consell per la república».

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña, ante las evidencias sobre el uso indebido de los sím-

bolos de la Generalitat, insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Identificar y listar los usos indebidos que se hayan realizado y que se puedan 

estar realizando de los símbolos de la Generalitat.
2) Tomar medidas legales contra la utilización indebida de las marcas y los sím-

bolos de la Generalitat.
3) Presentar ante esta comisión, en el plazo máximo de tres meses desde la apro-

bación de esta resolución, un informe detallando los usos indebidos que se hayan 
producido y las medidas ya tomadas y las que tenga previsto tomar el Govern.

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la potenciació i l’ampliació del projecte 
«Cases de la música» a tot Catalunya
250-00603/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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 poten-
ciación y ampliación del proyecto «Cases de la Música» en toda Cataluña, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El proyecto «Cases de la Música» nace en el año 2005 con el objetivo de impul-

sar mediante la colaboración público-privada la música en vivo. Actualmente la red 
de «Cases de la Música» cuenta con 5 sedes en L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, 
Mataró, Salt y Terrassa, y para su estabilidad se han establecido convenios trienales 
con una dotación de 250.000 euros para el año 2016.

Esta iniciativa implica a empresas gestoras de los equipamientos, a los ayuntamien-
tos y al Departament de Cultura de la Generalitat en la búsqueda por hacer crecer la 
escena musical en Cataluña desde el punto de vista de la formación, la creación, la 
exhibición, la participación ciudadana y dinamización.

El proyecto «Cases de la Música» busca dar apoyo a la práctica musical amateur 
o profesionalizadora, así como realizar una formación integral complementaria de 
técnicos y músicos (no reglada), ofertar becas para impulsar la creación y talentos 
emergentes, generar públicos mediante la creación de circuitos y actuar como com-
plemento a las infraestructuras culturales municipales donde la música es la colum-
na vertebral del proyecto.

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. Ampliar la red de «Cases de la Música» mediante nuevas sedes o sedes satéli-

te intensificando los contactos con aquellas ciudades o agentes privados que se han 
mostrado interesados en incorporarse a la red.
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2. Dar a conocer mediante una campaña informativa el proyecto «Cases de la 
Música» en todas las ciudades de Cataluña con más de 10.000 habitantes y de la 
misma forma hacerlo con todos los Consells Comarcals para que sean estos los que 
informen al resto de municipios.

3. Diseñar un mapa estratégico de nuevas sedes y sedes satélite que equilibre la 
desproporción actual territorio/capital, entre la provincia de Barcelona y resto de 
Cataluña, con criterios de valoración positiva en términos de territorio y descentra-
lización de actividades.

4. Cumplir con la previsión presupuestaria para las «Cases de la Música» en 
2019 estimada en 400.000 euros y a aumentar esta partida presupuestaria proporci-
onalmente en años posteriores a medida que se amplíe el número de sedes o sedes 
satélite.

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la celebració del vuitantè aniversari de 
la Retirada
250-00604/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 26083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la commemoració del 80è aniversari de la Retirada, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Enguany s’acompleixen 80 anys de la culminació de l’ofensiva encetada el de-

sembre de 1938 per l’exèrcit franquista sobre el territori de Catalunya que encara 
controlaven les legítimes autoritats republicanes, amb l’arribada a la frontera fran-
cesa de les tropes franquistes el 10 de febrer de 1939. L’avenç franquista havia em-
pès centenars de milers de persones, incloent-hi tant civils com personal militar, a 
emprendre el camí de l’exili, en una duríssima Retirada cap a França, a través dels 
Pirineus, sota els atacs de l’aviació franquista i en dures condicions climàtiques. 
Les autoritats franceses van amuntegar-los en camps improvisats, en pèssimes con-
dicions, durant molts mesos. La mortalitat infantil i de la població concentrada en 
general va ser terrible. Entre els centenars de milers de republicans i republicanes 
de la Retirada, s’hi trobaven destacades figures polítiques, socials, científiques i 
culturals. La Retirada és, sens dubte, un dels moments més dramàtics de la història 
moderna de Catalunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Celebrar un acte commemoratiu del 80è aniversari de la Retirada, en el marc 

dels actes commemoratius del 80è aniversari de la Guerra Civil que ha desenvolu-
pat en els darrers anys, i a dur a terme les accions necessàries per difondre entre la 
ciutadania de Catalunya el coneixement del cost humà de l’exili republicà i el seu 
impacte sobre la societat catalana.
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2. Incrementar els esforços per difondre les exposicions i activitats del Museu 
Memorial de l’Exili (MUME), situat a La Jonquera, així com per donar a conèixer 
les rutes senyalitzades de La Retirada i els camins de l’exili, i els espais de memòria 
transfronterers.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants i adolescents que 
han estat víctimes del tràfic d’éssers humans
250-00605/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 26084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a 
l’atenció dels infants i adolescents que han estat víctimes de tràfic d’éssers humans, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’informe del Síndic de Greuges en relació a la situació de menors estrangers no 

acompanyats que arriben a Catalunya posa en relleu l’especial situació de vulnera-
bilitat en què es troben exposats els infants i adolescents que arriben a Catalunya en 
qualitat de menors estrangers no acompanyats i la manca de dispositius que els pro-
tegeixin de caure xarxes de tràfic, prostitució, explotació i crim organitzat.

L’informe manifesta que els circuits de primera acollida estan més orientats per 
la legislació d’estrangeria que per la legislació de protecció a la infància. Això pro-
voca una mancança a l’hora de detectar als infants víctimes de tràfic i explotació 
sexual però també de protegir-los de que no es converteixin en víctimes potencials. 
El Síndic també destaca la manca d’un abordatge específic per part de la DGAIA en 
l’atenció dels infants i adolescents víctimes de tràfic d’éssers humans.

Aquesta situació és especialment greu en el cas de les menors estrangeres no 
acompanyades que arriben a Catalunya, ja que gairebé no entren en els circuits de 
protecció a la infància i l’adolescència tot i que les entitats que treballen amb vícti-
mes de tracta asseguren que cada vegada més la indústria de la prostitució i el sexe 
demanda nenes més joves. De fet, no hi ha cap recurs específic per a les menors 
d’edat que són rescatades de xarxes de tracta i tràfic de persones i normalment aca-
ben en dispositius per a adults o en centres per a menors que no compten amb els 
mitjans per atendre una problemàtica tan específica i complexa com aquesta.

El tràfic de dones i nenes amb finalitats d’explotació sexual és una greu vulnera-
ció dels drets humans i una de les formes més greus de violència de gènere, atès que 
dones i nenes suposen el major percentatge de persones que pateixen l’explotació se-
xual. La seva recuperació requereix d’un abordatge específic que va molt més enllà 
de l’acollida i l’entrada en un circuit d’educació i inserció laboral.

Tant la legislació catalana com la legislació estatal recullen al dret a la protecció 
dels infants migrats sense referents familiars i el deure de garantir-los l’accés a la 
resta de drets previstos per a qualsevol nen, sense discriminació.

L’article 13 de la Directiva 2011/36 /UE del Parlament Europeu i del Consell, de 
5 d’abril de 2011, relativa a la prevenció i lluita contra el tràfic d’éssers humans i a 
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la protecció de les víctimes, estableix que els infants i adolescents víctimes de tràfic 
d’éssers humans han de rebre assistència, suport i protecció, i que l’interès superior 
de l’infant serà una consideració primordial.

El Protocol de protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans a Catalunya, 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Administració General de l’Es-
tat, el Ministeri Fiscal, el Consell General del Poder Judicial, l’Ajuntament de Bar-
celona, el Consell dels il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, el Col·legi de 
Psicòlegs de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i la Fe-
deració de Municipis de Catalunya, signat el 13 d’octubre de 2013, estableix a més 
algunes pautes i circuits d’actuació coordinada per a detectar, identificar, assistir i 
protegir a les víctimes de tràfic d’éssers humans a Catalunya.

La situació de vulnerabilitat dels nens, nenes i adolescents víctimes de tracta o 
tràfic amb fins d’explotació sexual no només depèn de la seva condició de menor 
d’edat, sinó que cal tenir en compte que han estat víctimes d’un greu delicte i que 
han patit greus vulneracions dels seus drets fonamentals de manera violenta i sis-
temàtica.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar un pla i un circuit específic per a detectar, protegir i donar una aten-

ció especialitzada als menors que han estat víctimes o poden convertir-se en vícti-
mes de tràfic i d’explotació sexual.

2. Garantir una formació especialitzada als professionals que tracten amb els 
menors estrangers no acompanyats per a la detecció, l’abordatge i l’atenció als in-
fants que són víctimes de tràfic d’éssers humans.

3. Crear un recurs específic per a aquelles menors d’edat que han estat exposades 
a les xarxes de tràfic i tracte de persones.

4. Crear un registre especial sobre quants menors d’edat tutelats han estat vícti-
mes de tràfic o explotació sexual, per tal d’iniciar un abordatge integral, atenent la 
seva situació d’especial vulnerabilitat i el dret d’aquests menors d’edat a rebre una 
atenció especialitzada per part de l’Administració que doni resposta a les necessitats 
que presenten arran de la situació d’explotació viscuda.

5. Incorporar la variable de víctima de tràfic d’éssers humans en el sistema d’in-
formació Sini@ de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, per 
diagnosticar i comptabilitzar aquests casos.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i adolescents 
víctimes d’abús sexual
250-00606/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 26085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
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protecció dels infants i adolescents víctimes d’abús sexual, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’abús sexual és un problema que genera greus repercussions als infants en el 

seu desenvolupament. A Catalunya existeix una manca de dades oficials sobre la 
prevalença real dels abusos sexuals en infants. Aquesta manca de dades dificulta la 
decisió de quins recursos s’han de destinar per tractar aquest problema.

A Catalunya gairebé una de cada cinc persones (17%) ha patit abusos sexuals 
durant la seva infància. L’any 2017 es van interposar a Catalunya 549 denúncies per 
abusos sexuals a infants. Una de cada dues víctimes és menor d’edat, però el sistema 
no està adaptat a les necessitats d’aquests infants.

L’informe «Sota el mateix sostre» de Save The Children alerta que un cop l’in-
fant denuncia la seva situació, ha de passar per quatre serveis diferents que no comp-
ten amb una coordinació efectiva entre ells: l’infant ha d’explicar la seva història un 
cop rere l’altre a la policia, hospitals, serveis de protecció i jutjats. El resultat d’a-
quest procés és, segons Save The Children, que els 70% dels casos oberts per abusos 
sexuals infantils no arriben a judici per falta de proves.

A Catalunya els infants víctimes d’abusos sexuals han de passar per un llarg i do-
lorós procés judicial. Actualment, els processos judicials duren una mitjana de tres 
anys des que el cas es denuncia fins que hi ha una sentència. En el model Barnahus 
el procés judicial dura tres mesos. A més, Save The Children denuncia que l’objectiu 
principal del nostre sistema judicial és l’enjudiciament d’un presumpte fet delictiu 
enlloc de la protecció al menor.

És per aquest motiu que Save The Children proposa importar al nostre país el mo-
del nòrdic d’atenció als infants víctimes d’abusos sexuals. Aquest model posa a l’infant 
al centre perquè no s’hagi de desplaçar ni hagi de repetir tantes vegades la seva història.

L’article 93 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència estableix que la Generalitat ha de crear un servei d’atenció 
especialitzada adreçat a infants i adolescents víctimes d’abús sexual i ha de vetllar 
especialment per la prevenció i la detecció activa dels abusos sexuals a menors.

La Resolució 220/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels infants 
estableix que el Govern de la Generalitat ha d’impulsar la creació d’organismes si-
milars a les cases dels infants (model Barnahus), i que reuneixen en un mateix lloc 
tots els departaments que intervenen en un cas d’abús sexual per a evitar que els 
infants hagin de repetir llur història diverses vegades i perquè, a més, estiguin en 
un entorn confortable que eviti la revictimització. Aquests equips multidisciplinaris 
han d’estar distribuïts pel territori per a facilitar que tots els infants afectats hi pu-
guin accedir amb facilitat.

En aquest cas la víctima va a la casa dels infants (Barnahus) i per allà passen tots 
els serveis involucrats: policia, metge forense, psicòleg i serveis de salut. A la matei-
xa casa se li fa una entrevista forense, que es grava, i la segueixen per circuit tancat 
tots els actors involucrats en el cas. Si el cas arriba a judici, s’utilitza aquesta prova 
preconstruïda com a evidència. D’aquesta manera l’infant només declara un sol cop 
des d’un entorn agradable i adaptat a ell.

Segons els càlculs de Save The Children, a Catalunya es necessitarien cinc cases: 
dues a Barcelona i una a cada capital de demarcació. Però proposen començar amb 
una prova pilot a Barcelona.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir l’interès superior de l’infant durant el procés que es genera en cas 

d’abús sexual infantil, millorant la coordinació entre els diferents departaments i 
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actors que hi intervenen (seguint el model Barnahus), per evitar la victimització se-
cundària de l’infant i facilitar la seva recuperació.

2. Desenvolupar mesures transversals per abordar l’abús sexual i el maltracta-
ment infantil, a través de la creació de centres que reuneixen en un mateix lloc tots 
els departaments que intervenen en un cas d’abús sexual, assegurant que els infants 
víctimes estiguin en un entorn confortable i només hagin de declarar un sol cop, uti-
litzant aquesta prova preconstruïda com a evidència.

3. Incloure a tots els infants i adolescents als programes específics de tracta-
ment d’abús sexual que existeixen actualment a Catalunya, garantint la gratuïtat 
del servei.

4. Crear un sistema unificat d’avaluació, prevenció, detecció, notificació i actua-
ció per als casos d’abusos sexuals infantils, establint un únic interlocutor que rebi les 
notificacions, coordini tots els serveis implicats i creï un expedient únic que com-
parteixin tots els departaments.

5. Elaborar una formació especialitzada per als professionals que intervenen en 
els processos d’abús sexuals a infants, que ha de comptar, entre d’altres, amb: 

a. les particularitats de la victimització infantojuvenil,
b. la formació jurídica sobre aspectes relacionats amb el procés judicial i penal, 
c. el funcionament de les cases dels infants.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil
250-00607/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 26103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, 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 l’aten-
ció en salut mental infantojuvenil, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment, els recursos assistencials a la xarxa de salut mental infantojuvenil 

són insuficients per a cobrir les necessitats dels nens i les seves famílies des del punt 
de vista sanitari i n’hi ha una gran inequitat al seu accés entre els territoris.

En l’àmbit educatiu, també manquen la formació al professorat i els suports psi-
copedagògics per tal que els nens amb algun tipus de problema de salut mental no 
vegin minvades les seves oportunitats acadèmiques. La coordinació entre ambdós 
nivells és també molt millorable.

És necessari invertir en incrementar els professionals dedicats a prevenir aquests 
problemes, en detectar-los precoçment i en intervenir tant des del punt de vista sa-
nitari, dins d’un model biopsicosocial, com en l’àmbit educatiu, tant als nens com 
donant suport a les seves famílies, així com garantint la coordinació entre els pro-
fessionals assistencials sanitaris i educatius.
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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) Garantir l’accés a l’atenció en salut mental infantojuvenil a tots els usuaris 

d’acord amb les seves necessitats, independentment del territori on visquin, garan-
tint l’equitat en l’accés als recursos.

2) Garantir l’abordatge biopsicosocial dels problemes de salut mental infantoju-
venil.

3) Implementar programes de prevenció i detecció precoç d’aquests problemes, 
especialment dins l’àmbit educatiu.

4) Implementar programes de formació per a tot el professorat que hagi de tre-
ballar amb nens i adolescents amb necessitats educatives especials, dins del model 
d’escola inclusiva, i dotar de professionals en l’àrea de la psicopedagogia i de la 
psicologia a les escoles, per tal que es pugui garantir que queden cobertes les ne-
cessitats educatives dels infants, amb independència de quin sigui el seu diagnòstic.

5) Revisar les dotacions de professionals, tant als Equips d’Assessorament i Ori-
entació Psicopedagògica (EAP), a les escoles i als Centres de Salut Mental Infan-
til i Juvenil (CSMIJ), i establir circuits per tal de millorar la coordinació entre els 
professionals de l’àmbit assistencial de la xarxa de salut mental infantojuvenil i els 
professionals de l’àmbit educatiu.

6) Presentar un Pla Integral, abans de tres mesos des de l’aprovació de la present 
proposta de resolució, que garanteixi la regulació i el compliment de totes aquestes 
mesures.

7) Garantir la posada en marxa d’aquestes mesures mitjançant la dotació pressu-
postaria necessària per a la seva viabilitat.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil 
en l’àmbit de la salut
250-00608/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 26104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, 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 l’aten-
ció en salut mental infantojuvenil en l’àmbit de la Salut, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment, els recursos assistencials a la xarxa de salut mental infantojuvenil 

són insuficients per a cobrir les necessitats dels nens i les seves famílies des del punt 
de vista sanitari i n’hi ha una gran inequitat al seu accés entre els territoris.

Segons les dades de la Central de Resultats de l’Observatori del Sistema de Salut 
de Catalunya, el nombre de nens atesos a la xarxa de salut mental pública és molt 
inferior als que ho necessiten i la freqüència de les visites és molt més baixa que el 
que recomanen les guies clíniques.
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A més d’aquest anàlisi quantitatiu, derivat de les dades de la Central de Resul-
tats, l’informe «L’atenció a la salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes 
per a afrontar un repte creixent», de la Plataforma d’Infància de Catalunya, i l’infor-
me «L’atenció a la Salut Mental Infantil i Adolescent a Catalunya», de la Fundació 
Pere Tarrés i Salut Mental Catalunya, posen de manifest les mancances del sistema 
assistencial.

Per tot això és urgent invertir en incrementar els professional dedicats a prevenir 
aquests problemes, en detectar-los precoçment i en intervenir dins d’un model bi-
opsicosocial, tant als nens com donant suport a les seves famílies.

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) Garantir l’accés a l’atenció en salut mental infantojuvenil a tots els usuaris 

d’acord amb les seves necessitats, independentment del territori on visquin, garan-
tint l’equitat en l’accés als recursos.

2) Garantir l’abordatge biopsicosocial dels problemes de salut mental infantoju-
venil.

3) Garantir les intervencions psicoeducatives i psicoterapèutiques tant als nens i 
adolescents atesos a la xarxa de salut mental infantojuvenil com a les seves famílies.

4) Ajustar les ràtios de professionals als centres de salut mental de la xarxa in-
fantojuvenil pública per tal que puguin dur a terme les activitats esmentades als 
punts previs.

5) Presentar un Pla Integral, abans de tres mesos des de l’aprovació de la present 
proposta de resolució, que garanteixi la regulació i el compliment de totes aquestes 
mesures.

6) Garantir la posada en marxa d’aquestes mesures mitjançant la dotació pressu-
postaria necessària per a la seva viabilitat.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

Proposta de resolució sobre la modificació de la matrícula ordinària 
de la modalitat presencial de les escoles oficials d’idiomes
250-00609/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 26105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la modificació de la 
matrícula ordinària de la modalitat presencial de les Escoles Oficials d’idiomes de 
Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d’en-

senyament d’idiomes moderns que imparteixen els ensenyaments especialitzats, de 
règim especial, regulats per la Llei Orgànica d’Educació (Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació).
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Així mateix, les EOI també gestionen les certificacions acadèmiques homolo-
gades corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions 
són reconegudes arreu de Espanya, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant 
en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure. Els certificats de les EOI cor-
responen als nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües del 
Consell d’Europa (MECR): nivell B1, nivell B2, nivell C1 (d’alemany, d’anglès, de 
francès i italià) i nivell C2 (només de català).

D’altra banda, a les EOI de Catalunya les llengües que es poden estudiar són: 
alemany, anglès, àrab, català, coreà, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, 
italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès. Aquests s’ofereixen en la moda-
litat presencial i també es poden oferir en la modalitat no presencial, així com en 
altres modalitats d’ensenyament-aprenentatge d’idiomes que fomentin l’ús i aprofi-
tament de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i de 
la comunicació.

Cal fer esment específic que l’ensenyament que té més demanda és la modalitat 
presencial. A títol d’exemple, el curs lectiu 2003-2004 hi havia 34.791 matriculats 
distribuïts en 32 centres i es va arribar fins a 49.780 matriculats durant el curs 2013-
2014 amb 46 centres, és a dir, un increment de 14.989 matrícules en 10 anys.

Contràriament, a partir del curs 2014-2015 les matrícules de la modalitat presen-
cial estan en caiguda lliure. El curs 2017-2018 es va tancar amb 39.819 matriculats 
amb 45 centres, és a dir, una disminució de l’alumnat de 9.961 en 4 anys.

D’entrada, cal inferir que el principal motiu de la davallada d’alumnat és a cau-
sa de l’augment del preu de la matrícula. Ja que, d’acord amb l’article 46 de la Llei 
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, el preu de la matrícula de la modalitat presencial va passar de 176,95 €, en el 
curs 2013-2014, a 275,00 € a partir del curs 2014-2015 (taxa i preu públic). A més, 
es va afegir un increment del preu de la matrícula per repetició de curs.

A banda d’això, amb l’aprovació de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives, es va mantenir el preu de la matrícula de 275,00 
€ (taxa i preu públic), però es va modificar aquest increment per repetició, per la 
qual cosa va quedar de la manera següent: 

Coeficient d’increment del preu Curs 2015-2016 Curs 2016-2017

Matriculació per segona vegada 1,3 1,3

Matriculació per tercera vegada 1,0 1,8

I finalment, amb l’aprovació de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2017, el preu que ha de pagar l’alumnat per estu-
diar un idioma en modalitat presencial queda fixat de la manera següent: 

Curs 2017/2018 i 2018/2019
Matrícula
ordinària

Matrícula
2a vegada

Matrícula
3a vegada

Taxa (NI + NA) (3r, 4t i 5è) 286,00 € 371,80 € 514,80 €

Preu Públic (NB + C1) (1r, 2n i C1) 275,00 € 357,50 € 495,00 €

Convé fer ressaltar que un 32% de l’alumnat té una edat entre 30 i 39 anys. Són 
persones que necessiten ampliar la seva de formació per adaptar-se al món laboral 
i, que sovint, no poden continuar el curs per motius laborals o personals, per la qual 
cosa, repetir un curs es converteix en un luxe. A més a més, un 66% de l’alumnat 
són dones, per la qual cosa, se les està excloent de tenir l’oportunitat de formació.

Per altra banda, s’ha de tenir en compte els obstacles amb els quals es troba 
l’alumnat, el pagament és en 24 hores, no hi ha l’opció de pagament fraccionat, no 
hi ha bonificació per les persones a l’atur sense cap prestació, una penalització eco-
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nòmica per repetir el mateix curs i no hi ha l’incentiu de bonificació per estudiar 
dos o més idiomes.

En conclusió, les EOI de Catalunya s’han convertit en les més cares d’Espanya, 
el preu de la matrícula ordinària de la modalitat presencial té un cost de 286,00 € 
i 275,00 €, li segueix Madrid, amb 250,00 € i les més econòmiques són Melilla i 
Ceuta amb 64,20 €. S’ha de recordar que és ensenyament públic i que, amb aquests 
preus, s’està convertint en estudis que corren el risc de deixar fora a sectors impor-
tants de població.

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. Aplicar a partir del curs 2019-2020 una reducció del preu de la matrícula or-

dinària de la modalitat presencial actual per tal d’arribar a una equiparació de la 
mitjana d’altres CCAA.

2. Aplicar a partir del curs 2019-2020 un sistema de bonificacions o excep-cions 
al preu de la matrícula que contempli determinades situacions personals (atur, bai-
xos ingressos, persones en risc d’exclusió etc.).

3. Que el pagament de la matrícula ordinària de la modalitat presencial pugui ser 
fraccionat en diverses mensualitats a partir del curs 2019-2020.

4. Aplicar a partir del curs 2019-2020 una bonificació en el preu de la ma-trícula 
ordinària de la modalitat presencial a l’alumnat que cursi dos idiomes o més.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Héctor Amelló Montiu, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre el Programa Educatiu Escoles Rainbow
250-00610/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 26346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Marta Mo-

reta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre el Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER), per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER) és el Programa de Formació 

i Implementació Educativa d’Inclusió de la Diversitat Familiar-Afectiva LGBTI  
d’orientació i expressió en Escoles d’infantil, primària i secundària.

És un projecte per a la prevenció de conductes homòfobes i la prevenció de la 
discriminació dintre del marc de la coeducació social de les persones LGTBI i de 
les famílies LGTBI.

Però també és un projecte que vol celebrar la igualtat i la diversitat des de la di-
ferència.

I això implica promoure valors i actituds de respecte mutu no només com una 
forma de prevenir l’homofòbia, sinó també com una forma de créixer i ser educat en 
el respecte a la diferència i la singularitat de totes les persones.

El programa vol prevenir, per evitar casos d’homofòbia en totes les seves expres-
sions: insults i vexacions, agressions físiques, estereotips, marginació social, margi-
nació laboral, problemes de salut, etc.
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El programa proporciona a les escoles les eines necessàries per potenciar les 
actituds de respecte i integració de la diversitat afectivo-sexual i familiar així com 
l’acceptació normalitzada de tot tipus de diversitat sexual i afectiva, d’identitat de 
gènere i dels diferents models de família. En definitiva, per educar en una societat 
més justa i respectuosa amb totes les persones, sigui quina sigui la seva expressió 
afectiva o el seu gènere.

L’Associació de Famílies LGTBI (lesbianes i Gais), sense recursos ha implemen-
tat el programa PEER sense cap ajuda institucional en una escola concertada i en 
una pública totes dues a Barcelona.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar una prova pilot, dotant-la dels recursos pressupostaris necessa-

ris, a quatre escoles, distribuïdes en les quatre províncies (Barcelona, Girona, Llei-
da i Tarragona) per implementar el Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER).

2. Posar en marxa el programa PEER, en aquestes quatre escoles en el curs aca-
dèmic 2019-2020.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Marta Moreta Rovira,  

diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la recuperació del tren hotel Granada-
Barcelona
250-00611/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 26455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
retorn del Tren Hotel Granada-Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 2 d’agost de 2015 es va suprimir el Tren Hotel Granada - Barcelona,   l’itinerari 

del qual també donava servei a les estacions de Linares-Baeza, Alcázar de San Juan, 
Albacete, Almansa, València, Castelló, Salou i Tarragona. Era un tren que s’omplia 
cada nit i la seva supressió no va tenir res a veure amb les obres de l’AVE a Grana-
da, sinó amb unes altres obres puntuals per al corredor Mediterrani a la província de 
Castelló. Aquestes obres es van acabar però el tren mai no es va restablir.

Per això, després de més de tres anys d’espera i de diverses promeses incompler-
tes, diverses plataformes en defensa del ferrocarril, associacions ciutadanes, asso-
ciacions d’amics del ferrocarril, sindicats i grups ecologistes, s’han unit per exigir al 
govern la recuperació del Tren Hotel Granada - Barcelona,   conegut com Alhambra.

Aquest tren era un mitjà de transport públic, segur, ecològic, social, eficient i que 
vertebrava la mobilitat a l’Estat, i va ser eliminat amb un 80% d’ocupació, al costat 
de la promesa incomplerta de la seva reposició després de les obres, que només van 
ser una excusa per abandonar aquest servei.
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40 mesos després i cansats d’esperar, diverses entitats han decidit treure aquest 
tren de l’oblit i s’han unit per retornar als ciutadans aquesta connexió ferroviària. 
Per a això estan treballant tots junts, convocant manifestacions, reunint signatures 
per tota la geografia que recorria aquest ferrocarril i exigint als representants pú-
blics que compleixin les seves paraules i que es torni a posar en marxa aquest servei.

Per a l’actual Govern la reposició del Tren Hotel Granada - Barcelona no hauria 
de ser únicament una resposta a les reivindicacions ciutadanes, sinó el compliment 
d’una autoexigència del PSOE, que el 4 de febrer de l’any passat va manifestar que 
«ja és hora que el Govern central recuperi la connexió ferroviària entre Granada i 
Barcelona a través del tren hotel de Renfe suprimit el 2015 ». També continuava afir-
mant que «el Ministeri de Foment i Renfe han de donar la cara davant la societat i 
dir quan pensen reprendre aquest servei nocturn».

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Expressar el suport a la reivindicació social que exigeix la recuperació del 

Tren Hotel Granada-Barcelona.
2. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat i el Ministeri de Foment 

per tal de fer possible el retorn del Tren Hotel nocturn entre Barcelona,   València i 
Granada i viceversa amb parada a altres capitals i ciutats d’Andalusia, Castella la 
Manxa, Comunitat Valenciana i Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre les necessitats del barri de la Mina de 
Sant Adrià de Besòs
250-00612/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 26473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les 
necessitats del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Sant Adrià de Besòs té una població de 36.669 habitants, un 27,9% dels quals 

viuen al barri de la Mina amb una alta densitat de població. El parc d’habitatges de 
la ciutat és de 14.755, 3.271 dels quals es situen en aquest barri.

Sant Adrià de Besòs és una ciutat marcada històricament per la creació del barri 
de la Mina, que va ser pensat en diferents plans durant els anys seixanta i modificats 
fins a un aprofitament d’alçada i sostre per sobre de totes les previsions, a la vegada 
que no es va tenir massa en compte la qualitat de les construccions i serveis: aquest 
fet es va concretar en una ocupació per sobre dels 15.000 habitants l’any 1975, molts 
dels quals no estaven censats.

La Mina ha viscut des dels seus inicis un deteriorament que ha anat agreujant-se, 
amb una alta densitat de població, fruit del reallotjament de diferents grups de po-
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blació sense arrelament, provinguts del barraquisme de Barcelona dels anys 60 i que 
en molts casos presenten dèficits socials, laborals, culturals i/o econòmics.

L’any 1989 es traspassa el barri de la Mina des del Patronat de l’Habitatge de 
Barcelona a la ciutat de Sant Adrià però sense assumir cap clàusula de compensació 
i d’equilibri econòmic, que permetés fer front a les despeses inherents a aquests ha-
bitatges públics destinats a famílies amb un alt grau de vulnerabilitat social.

Quant semblava que la situació del barri de la Mina mostrava una tendència a la 
normalització, la crisi iniciada el 2008 va fer tornar a situacions d’anys enrere repro-
duint problemes que esdevenen crònics. Les conseqüències inacabables de la crisi per 
als ciutadans més desafavorits i vulnerables, fa que Sant Adrià de Besòs hagi d’assumir 
despeses i deutes d’aquests veïns per tractar de mantenir les prestacions comunitàries.

Sant Adrià assumeix també un elevat pressupost destinat a salut pública, i el 98% 
d’aquesta despesa es destina a la Mina degut al consum de drogues. El barri acull 
una sala de venopunció que te més usuaris que el total de les 8 sales de venopunció 
de Barcelona, això vol dir que un barri de 14.000 habitants suporta una pressió pel 
consum de droga, superior a la de tota la ciutat de tota Barcelona amb, més d’un mi-
lió i mig d’habitants. Dels usuaris atesos el 67,2% a la sala són de la ciutat de Bar-
celona i només el 2,5% són de Sant Adrià, mentre la resta prové d’altres municipis.

Cal destacar que fins ara un percentatge important de la despesa directa de la 
sala de venopunció l’ha suportat el pressupost de l’Ajuntament. A més de la reper-
cussió que representa respecte el context social i la imatge del barri i de la ciutat.

Sant Adrià destina també bona part del seu esforç pressupostari a aspectes rela-
cionats amb la seguretat i l’atenció als més vulnerables com a conseqüència de les 
necessitats de la seva població. Compta amb 63 policies locals i 35 treballadors de 
l’àrea de Serveis Socials, una xifra molt superior a la d’altres municipis de les ma-
teixes dimensions i població.

Els Mossos d’esquadra han fet en els darrers dos anys importants actuacions en 
contra de la venda de droga, desprès d’elaborats processos d’investigació que s’han 
culminat amb importants operatius policials, malgrat això la situació a la Mina 
exigeix un augment d’efectius de mossos d’esquadra destinats a la Mina, per tal de 
garantir la seguretat del dia a dia i per permetre la recuperació de la convivència i 
dels espais públics.

L’educació és un dels principals reptes que cal abordar al barri de la Mina. Un 
6,2% de la seva població no sap llegir ni escriure i un 27,1% no han finalitzat els es-
tudis primaris. L’absentisme escolar dels centres del marge dret de la ciutat, es pot 
situar al voltant del 40%, arribant a la secundària al 76,9%.

Aquest és tan sols un esbós de la realitat de la ciutat, i dels factors de vulnerabi-
litat de la mateixa que es concentren al barri de la Mina. Davant aquesta situació és 
l’Ajuntament de Sant Adrià qui suporta actualment la càrrega econòmica i de recur-
sos que es destinen al barri. Ni la Generalitat, ni l’Ajuntament de Barcelona ni les 
administracions supramunicipals, poden mantenir-se al marge d’aquesta greu situa-
ció que es viu a La Mina, on els seus veïns lluiten cada dia contra una realitat força 
adversa i unes condiciones econòmiques molt difícils.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Convocar, urgentment, els màxims responsables polítics i institucionals de les 

administracions implicades al barri de La Mina: Generalitat de Catalunya, Diputa-
ció de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 
per tractar les propostes de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a la millora del 
Barri de la Mina i concretar els compromisos corresponents entre les administra-
cions que en formen part.
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2. Incrementar els ingressos destinats a Sant Adrià de Besòs, provinents del Fons 
de Cooperació Municipal, a través de l’aplicació d’un diferencial social arrel de les 
circumstàncies específiques del barri de La Mina.

3. Destinar, durant el primer semestre del 2019, els recursos econòmics neces-
saris per a enderrocar totalment l’edifici del carrer Venus de Sant Adrià de Besòs 
i garantir el reallotjament de les famílies afectades per assegurar el seu accés a un 
habitatge digne.

4. Augmentar la dotació de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de La Mina de 
Sant Adrià de Besòs per garantir la recuperació de l’espai púbic, el civisme i la con-
vivència del barri.

5. Continuar amb el treball iniciat amb l’institut escola i establir per al proper 
curs 2019-2020 una àmplia oferta de mòduls professionals.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la figura dels passadors del riu Besòs
250-00613/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 26474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Raúl More-

no Montaña, 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 la figura dels passadors del riu Besós, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La figura dels passadors del riu Besós és una de les singularitats històriques de 

caràcter tradicional de Sant Adrià de Besós i de la petita vila nascuda al costat del 
riu al voltant de l’antic camí ral. Aquesta figura fou una professió que durant molts 
segles, des de l’edat mitjana, ha vingut vinculada al que fou la vila originària de 
Sant Adrià i el riu Besós i a les seves periòdiques besossades, les ocasionals avin-
gudes d’aigua pròpies del riu. De la figura dels passadors hi ha referències escrites 
des del segle xvii.

La ciutat de Sant Adrià ha demostrat en els darrers anys el reconeixement a la 
figura dels passadors, com el fet de donar el nom del Pont dels passadors a l’actual 
pont de la carretera N-II, o que els gegants de la ciutat portin el seu nom.

El 25 de juny de 2018, el ple de l’Ajuntament de Sant Adià de Besós va acordar 
la declaració de la figura dels passadors com a bé d’interès etnològic d’àmbit local.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

oportunes per tal que la figura dels passadors, reconeguda com a bé d’interès etno-
lògic local, pugui incloure’s en l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, en 
el qual s’han de recollir tots els béns integrants d’aquest patrimoni.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Raúl Moreno Mon-

taña, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per 
a estudiar l’equiparació retributiva entre el Cos dels Mossos 
d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Generalitat
250-00614/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 26499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la creació d’un grup de treball per tal d’estudiar l’equiparació retributiva entre el cos 
dels Mossos d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Generalitat de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 13 de febrer de 2008, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 

Participació Ciutadana i les organitzacions sindicals representatives (SAP, CAT-
ME, SME-CCOO, SPC, APPAC i APESME) varen signar, després d’un procés ne-
gociador, l’Acord sobre equiparació retributiva de personal funcionari del cos de 
Mossos d’Esquadra. Aquest acord implicava un augment de les retribucions dels 
Mossos d’Esquadra en una aplicació progressiva entre els anys 2008 i 2011.

Aquest acord constava de vuit punts: 
1. Increment general. Establia que l’increment progressiu de 2000 euros entre el 

2008 i el 2011 del complement específic anual era per a tots els membres de les es-
cales bàsiques, intermèdia, executiva i superior del Cos de Mossos d’Esquadra, tot 
detallant quin seria l’augment específic cada any.

2. Facultatius i Tècnics. El que s’establia al punt anterior hauria de ser també 
aplicable a facultatius i tècnics membres del Cos de Mossos d’Esquadra adscrits a 
llocs de treball de suport policial directe de la Subdirecció Operativa de la Policia.

3. Nocturnitat. Recollia la retribució diària a percebre pels funcionaris del Cos 
de Mossos d’Esquadra de les escales bàsica i intermèdia, així com la previsió d’es-
tabliment de mecanismes de control horari adients, el manteniment del complement 
de nocturnitat en casos d’absència justificada per incapacitat temporal per accident 
de treball o per assistència a cursos de formació obligatòria o a judicis derivats de 
l’actuació professional, entre d’altres aspectes.

4. Increments de la funció pública. Deixava clar que aquesta millora retributiva 
pactada seria aplicable al marge de qualsevol increment general que es pogués de-
cretar pel conjunt de personal funcionari de la Generalitat.

5. Manteniment de l’equiparació. Recollia que, en cas que els altres col·lectius 
especials de la Generalitat acordessin modificacions a les percepcions fixes que su-
posessin un nou tret diferencial respecte de les bases del pacte, l’Administració es 
comprometia a negociar amb la Comissió de Seguiment l’adequació dels aspectes 
econòmics.

6. Processos a desenvolupar. Es contemplaven una sèrie de processos paral·lels: 
a. Negociació d’un model de prestació horària més estable.
b. Negociació de la regulació i de les mesures compensatòries de la situació de 

disponibilitat i localització dels funcionaris policials que hagin d’estar en aquesta 
situació.

c. Estudi, negociació i aprovació del projecte de desenvolupament en lloc de tre-
ball per la seva aplicació a partir de l’any 2012.

7. Mesa de Seguiment. Es creava una mesa paritària amb sindicats signants per 
vetllar pel compliment i resoldre dubtes de l’aplicació.

8. Clàusula derogatòria.
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L’any 2010, i en aplicació del Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures ur-
gents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit pú-
blic, i seguint allò recollit a la disposició addicional cinquena, de suspensió d’acords, 
va quedar en suspens parcial l’acord i pacte sindical signat en l’àmbit del personal 
funcionari i estatutari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
quedant l’últim tram d’increment salarial de l’acord pendent d’aplicació, malgrat ser 
derogat l’any 2017. No només aquest primer punt no ha estat complert, sinó que el 
punt cinquè, que assegurava el manteniment d’aquesta equiparació en el temps, ha 
quedat sense efecte, així que, actualment, l’escletxa amb altres col·lectius especials 
emprats de referència arriba fins els 300 euros anuals.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a crear 

un nou grup de treball amb les organitzacions sindicals per tal d’estudiar un nou 
procés d’equiparació retributiva entre el cos dels Mossos d’Esquadra i altres col·lec-
tius especials de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la defensa, el reconeixement, l’estudi, la 
preservació i la difusió de l’arquitectura popular de pedra seca
250-00615/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 26529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció en defensa del reconeixement, l’estudi, la preservació i la difusió de l’Arquitecta 
Popular de Pedra Seca a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
Bona part del paisatge de Catalunya, com el de tantes altres contrades de la con-

ca mediterrània, està solcat per construccions de pedra seca. Se’n calculen, reparti-
des arreu del territori català, prop de 19.000.

Des de fa més de vint-i-sis segles, els homes i les dones del camp, en la lluita per 
adaptar-se al difícil entorn pedregós, han transformat el medi a partir de les matè-
ries primeres que trobava al seu voltant: la pedra, la terra i la fusta. Així, cercant 
el màxim aprofitament per a l’explotació agrícola i ramadera, partint d’uns mitjans 
naturals aparentment escassos i hostils, dones i homes de pagès han esdevingut au-
tèntics arquitectes i enginyers.

La pedra, ordenada per una hàbil mà, encaixada sense argamassa i estintolada 
una amb l’altra gràcies al seu propi pes, és la protagonista de l’esforç d’adaptació de 
les persones a la terra que les acull. Els antics turons, boscos i erms es transformen 
amb la proliferació de murs, bancals, escales i altres obres pètries que guanyen ter-
reny a pastures i camps, frenen l’erosió i retenen la humitat al sòl. Cabanes, pletes, 
corrals i tot tipus de coberts són aixopluc d’homes, dones i bestiar, elements auxili-
ars imprescindibles en les feines rurals, en pasturatges i transhumàncies. Ginebre-
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res, arneres, carboneres, forns, molins i altres construccions son construïdes pedra 
a pedra per transformar els recursos naturals en matèries cobejables, constructives 
o alimentàries. Les basses, ponts, aljubs, peixeres, pous, canals i altres enginyeries 
pètries s’alcen per aprofitar el preuadíssim recurs hídric, imprescindible per la vida 
quotidiana, pels regs i pel bestiar, seguint una lògica ancestral, que avui en diem 
“sostenible”.

Tota aquesta feina silenciosa feta per mans anònimes ha definit bon part del pai-
satge rural que ha arribat als nostres dies. No obstant això, tot aquest llegat a dia 
d’avui està en perill. La pràctica omnipresència d’aquest patrimoni és, per si matei-
xa, una de les principals dificultats per a conservar-lo. L’oblit de les antigues tècni-
ques constructives, la mecanització dels treballs del camp, la transformació latifun-
dista dels conreus i les concentracions parcel·làries, l’abandonament de les petites 
explotacions i la falta de comprensió d’aquells qui ho han integrat en la seva realitat 
quotidiana són altres factors que provoquen la lenta decadència de tots aquests ele-
ments.

A tot plegat s’hi suma una més que injusta i desencertada reforma de la reforma 
de l’Impost Sobre Béns Immobles, coneguda popularment com a «catastrazo» que 
ha vingut a penalitzar la supervivència de moltes d’aquestes estructures, sobrevalo-
rades a efectes tributaris, cosa que motiva en alguns casos que, afegit a la seva man-
ca d’ús, siguin destruïdes.

No obstant això, des de fa gairebé dues dècades, l’interès per aquest patrimoni 
és cada cop més vigorós al nostre país. Tasques d’estudi, divulgació, inventari, man-
teniment i restauració estan rebent cada cop més interès i compromís des d’entitats 
i administracions locals: els Amics de l’Arquitectura Popular (a la Segarra, l’Urgell 
i les Garrigues), la Coordinadora d’Entitats de la Pedra Seca o la Fundació El Solà 
(a la Fatarella, Terra Alta), el Grup de Pedra Seca del Centre Excursionista de Cas-
tellar del Vallès, treballen activament en la reivindicació de l’arquitectura de pedra 
seca. Publicacions com els inventaris de patrimoni de la Fundació Jordi Cases i Lle-
bot (a la Segarra) o la Wikipedra, catàleg interactiu de l’Observatori de Paisatge de 
Catalunya, rutes turístiques com la dels Amics de la pedra seca de Torrebesses (al 
Segrià) o dels Amics de Sant Martí de Tous (a l’Anoia), cursos i mostres de cons-
trucció i restauració com els de l’Associació Pedra Tosca (a la Garrotxa) o del celler 
Albet i Noya (a l’Alt Penedès), són només algunes de les moltes manifestacions de 
l’interès creixent per aquest patrimoni.

Motius com la preservació de la identitat, rural i de secà, i la memòria històrica, 
se sumen a les oportunitats de desenvolupament econòmic que brinda l’arquitectu-
ra popular. La seva condició d’element sostenible i essencialment rural són un im-
millorable recurs de base per definir senders i parcs, pol d’atracció de senderistes 
i ciclistes i element clau per a l’educació mediambiental de les noves generacions. 
També, recuperant la seva essència, són un element que frena l’erosió del terreny, 
ajuda a la regulació hídrica i és d’allò més adient per a polítiques de reforestació o 
d’arrelament d’agricultures ecològiques, aromàtiques o medicinals.

Un gran pas endavant pel reconeixement de l’arquitectura de la pedra seca ha 
estat la seva recent inclusió dins la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat de la Unesco on s’afirma que «els murs de pedra seca desenvolupen un 
paper essencial en la prevenció de corriments de terres, inundacions i allaus». Amb 
aquesta resolució, que aprova una candidatura transnacional presentada per vuit 
països, inclòs l’Estat espanyol (el quart més ric del món en quantitat d’aquests ele-
ments), reben el major reconeixement els paisatges de la pedra seca en conjunt i la 
tècnica de l’arquitectura de la pedra seca en particular, als quals se’ls atribueixen 
valors estètics, històrics, simbòlics i ecològics que van més enllà de la seva funció 
pràctica original.
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És en motiu de posar en valor aquesta declaració i de donar suport a totes les 
iniciatives que treballen per salvaguardar aquest patrimoni que el grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Emetre una declaració institucional on reconegui la rellevància de l’arquitectu-

ra i el patrimoni de la pedra seca a Catalunya, així com el seu valor històric, artístic, 
tipològic, estètic, paisatgístic i identitari, i afirmi la conveniència de posar-la en va-
lor i comprometre’s amb la seva preservació, estudi, catalogació i difusió.

2. Fomentar i doni suport als municipis i consells comarcals que tinguin aquest 
patrimoni dins del seu territori perquè n’endeguin treballs d’inventari i catalogació, 
i faciliti la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) les seves manifesta-
cions més notables.

3. Dissenyar i publiqui un pla d’ajudes a les entitats sense ànim de lucre que de-
senvolupin tasques centrades en la preservació, conservació, restauració i difusió del 
patrimoni arquitectònic de la pedra seca, tals com iniciatives de restauració, cursos 
de construcció, traçat de rutes, inventaris i estudis i altres.

4. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè revisi la re-
gulació dels valors cadastrals de les construccions rústiques establint l’exempció a 
l’IBI de construccions auxiliars, no residencials, de les explotacions agràries i rama-
deres que acreditin més de cent anys d’antiguitat i/o que estiguin construïdes amb 
la tècnica de la pedra seca.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada,  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00616/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 26530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

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

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre discriminació lingüística, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Declaració Universal dels Drets Lingüístics va ser aprovada a Barcelona du-

rant la Conferència Mundial de Drets Lingüístics, celebrada del 6 al 9 de juny de 
1996 per iniciativa del Comitè de Traduccions i de Drets Lingüístics del PEN Club 
Internacional i el CIEMEN; va comptar amb el suport tècnic de la Unesco, la par-
ticipació de 66 organitzacions no governamentals, 41 centres PEN i 41 experts in-
ternacionals en jurisprudència lingüística. L’objecte principal de la Declaració era 
promoure els drets lingüístics, especialment llengües amenaçades.

El text de la Declaració considera la diversitat lingüística i cultural existent al 
món i rebutja l’homogeneïtzació cultural forçada, defineix el concepte de llengua 
pròpia d’un territori, reconeix drets lingüístics individuals (dret a ser reconegut 
membre d’una comunitat lingüística, dret a l’ús públic i privat d’una llengua...) i 
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drets lingüístics col·lectius (dret a disposar de serveis culturals, dret a la presència 
equitativa de la llengua i la cultura en els mitjans de comunicació, etc).

En el seu preàmbul estableix que la situació de la llengua és el resultat de la con-
fluència i de la interacció d’una gran varietat de factors politicojurídics; ideològics i 
històrics; demogràfics i territorials; econòmics i socials; culturals, lingüístics i soci-
olingüístics; interlingüístics i finalment subjectius. Així mateix, assenyala la secular 
tendència unificadora de la majoria d’estats que es manifesta a reduir la diversitat i a 
afavorir actituds adverses a la pluralitat cultural i al pluralisme lingüístic.

Les amenaces que pressionen les comunitats lingüístiques sigui per la manca 
d’autogovern, per una demografia limitada o bé parcialment o enterament dispersa, 
per una economia precària, per una llengua no codificada o per un model cultural 
oposat al predominant, fan que moltes llengües no puguin sobreviure i desenvolu-
par-se.

Per tot això, la Declaració parteix de les comunitats lingüístiques i no pas dels 
Estats i s’inscriu en el marc de reforçament de les institucions internacionals capa-
ces de garantir un desenvolupament sostenible i equitatiu per a tota la humanitat, i té 
com a finalitat de propiciar l’organització d’un marc polític de la diversitat lingüís-
tica basat en el respecte, la convivència i el benefici recíprocs.

Així mateix en les seves disposicions addicionals estableix que els poders pú-
blics han de prendre totes les mesures oportunes per a l’aplicació dels drets lingüís-
tics en el seu àmbit d’actuació, han de vetllar perquè les autoritats i les organitza-
cions i les persones concernides siguin informades dels drets i deures correlatius 
que se’n desprenen i han de preveure, d’acord amb les legislacions vigents, les san-
cions derivades de la violació dels drets lingüístics.

L’article 32 de l’Estatut català assegura que totes les persones tenen dret a no ser 
discriminades per raons lingüístiques. No obstant això, cada any milers de persones 
són discriminades per parlar en català, tal com afirma Plataforma per la Llengua. 
La majoria de les discriminacions lingüístiques es produeixen en la relació amb les 
administracions públiques i s’han catalogat com a greus pel fet que el ciutadà s’ha 
quedat sense la possibilitat de fer el tràmit o gestió perquè ha estat vexat o agredit.

La causa principal d’aquestes discriminacions és que, a diferència d’Estats de-
mocràtics plurilingües com el Canadà, Bèlgica, Suïssa o Finlàndia, l’Estat espanyol 
funciona amb una llengua de primera, sempre vàlida, i tracta la resta com a secun-
dàries, fet que ocasiona un descuit generalitzat a l’hora de prestar els serveis en ca-
talà. A més, moltes discriminacions no es denuncien o bé els parlants renuncien als 
seus drets lingüístics per evitar situacions d’aquesta mena.

Cal destacar l’incompliment del tractat internacional de promoció de les llengües 
regionals o minoritàries mitjançant la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries (CELRM). Així ho ha anat denunciant El Consell d’Europa i l’entitat la 
Plataforma per la Llengua en un informe que va presentar el 2018 davant el Comitè 
d’Experts del Consell d’Europeu, que actualment està avaluant el compliment de la 
Carta. Aquest informe recollia casos greus de discriminació contra els parlants de 
llengües distintes del castellà, particularment en els àmbits de la justícia, la salut i 
el tracte amb la policia, que mostraven clarament que es tracta d’una pràctica gene-
ralitzada i sistèmica

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar campanyes informatives a les dependències públiques per recordar a 

la ciutadania que té el dret de parlar i ser atesa en català i que no pot ser discrimi-
nada per raó de llengua.
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2. Oferir assistència gratuïta i completa a aquelles persones que hagin estat víc-
times de discriminació lingüística.

3. Aprovar un pla d’investigació, prevenció i abordatge per part del Departament 
d’Interior i de Justícia que permeti que la discriminació lingüística s’investigui d’ofi-
ci i no només quan hi ha denúncies.

4. Introduir a la Llei 1/1998 de política lingüística de mesures efectives contra la 
discriminació lingüística, un règim sancionador.

5. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè compleixi, de-
finitivament, les disposicions del tractat internacional de la CELRoM per garantir 
drets lingüístics en matèria d’educació, justícia, administracions públiques, mitjans 
de comunicació, cultura, activitat econòmica i cooperació transfronterera.

6. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè instai els mi-
nisteris a oferir també en català tots els serveis als ciutadans dels territoris de parla 
catalana i que adopti les mesures necessàries perquè les dependències públiques de 
l’Administració de l’Estat, especialment les comissaries i dependències judicials, 
tinguin cartells que recordin a la ciutadania que té dret de parlar i ser atès en català.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Elisenda Alamany Gutiérrez, Joan Josep 

Nuet i Pujals, diputats, GP CatECP

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat 
de l’economia catalana
302-00047/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26925; 26929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 26925)

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’economia catalana (tram. 
302-00047/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del punt 1

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició del punt 2

2. Garantir la seguretat jurídica i la estabilitat política, abandonant projectes 
polítics que comporten el trencament de l’ordenament jurídic, abandonament de 
projectes polítics unilaterals i de la resposta policial repressiva, les pràctiques cor-
ruptes i il·legals de finançament de partits polítics, conflictes socials i polítics que 
perjudiquen l’entorn econòmic i laboral de la nostra societat, com es posa de relleu 
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en la evolució de la demografia empresarial i de les inversions, particularment, les 
estrangeres a Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 26929)

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’economia catalana (tram. 302-
00047/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3. Intensificar les accions de promoció de les inversions estrangeres a Catalunya, 
especialment a través de les oficines d’ACCIO a l’exterior, promovent la col·labora-
ció amb l’ICEX España Exportación e Inversiones, davant les importants caigudes 
de les inversions estrangeres que s’han produït durant l’any 2018.

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

a) Dur a terme les accions necessàries per tal de garantir la seguretat del turisme 
a les destinacions catalanes, tot intentant amb l’objectiu d’evitar que hagi cap motiu 
per a fer recomanacions negatives per part de països emissors.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b del punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

b) Intensificar les campanyes destinades al turisme interior de la resta d’Espanya, 
i col·laborar amb la resta de comunitats autònomes per tal de potenciar la diversitat 
turística del nostre país.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició una nova lletra c al punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

c) Col·laborar activament en la promoció exterior d’Espanya i comprometre’s a 
no realitzar accions ni declaracions que perjudiquin la seva imatge.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició al punt 10, que quedaria redactat de la següent manera

10. Millorar la inversió en els sistemes públics de salut i d’ensenyament, incloent 
la garantia de l’educació universal de 0 a 3 anys, donat que també formen part dels 
indicadors de competitivitat de l’economia i per tant resulta imprescindible millorar 
la qualitat en ambdós sectors.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; José María Cano Navarro, diputat, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació 
professional
302-00048/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26927; 26930; 26940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 26927)

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

Comú Podem, Yolanda López Fernández, diputada, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació professional (tram. 
302-00048/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 1.2.e

Eliminar les taxes de matriculació als cicles formatius de grau superior creats 
per l’Ordre ENS/181/2012, amb l’objectiu de d’assegurar la igualtat d’oportunitats 
en l’accés a la formació professional.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 26930)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la formació professional (tram. 302-00048/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de la lletra c del punt 1.2, que quedaria redactat de la 
següent manera

c) L’elaboració d’un mapa d’un nou catàleg d’oferta formativa que revisi i redefi-
neixi l’oferta actual, en col·laboració amb els sectors empresarials, de manera que 
doni resposta a les noves necessitats de la indústria i que fomenti l’emprenedoria, 
aprofitant les potencialitats que ofereix el catàleg de qualificacions professionals, 
títols i certificats de professionalitat, i d’acord amb tenint en compte els criteris es-
tablerts pels agents socioeconòmics, doni resposta a la demanda de professionals en 
els diferents àmbits sectorials i territorials.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra d del punt 1.2, que quedaria redactat de la següent 
manera

d) Realitzar una campanya de foment i difusió anual de la FP Dual en tots els 
centres públics i privats de secundària a Catalunya de cara al curs 2019-2020, per 
tal d’assolir en 3 anys l’objectiu que el 50% dels alumnes que cursen FP ho facin en 
aquesta modalitat.

Fascicle tercer
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un punt i a la lletra d del punt 1.2, que quedaria redactat de la 
següent manera

i) Dins aquesta campanya, incloure accions de promoció específica adreçada a 
les dones per tal de fomentar la seva incorporació a les famílies professionals on es-
tan menys representades actualment.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Luz Guilarte Sánchez, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 26940)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació profes-
sional (tram. 302-00048/12).

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

1.1.a) L’aprovació dels Estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya i la seva constitució, durant el tercer trimestre d’enguany.

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

1.1.b) L’aprovació i publicació de la relació de llocs de treball del personal fun-
cionari o laboral que s’hagi d’incorporar a l’esmentada Agència.

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

1.1.d) La creació i constitució, dins el primer trimestre de 2019, dels consells 
sectorials així que s’hagi implementat l’Agència Pública de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya.

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

1.1.e) La garantia per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del De-
partament d’Educació del dret dels treballadors a l’acreditació de les seves compe-
tències professionals. Aquesta acreditació serà considerada una política activa d’ocu-
pació clau dins la cartera del serveis del SOC a partir del treball motor de la futura 
Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

1.2. Des de la perspectiva funcional, el Govern impulsarà dins el primer semes-
tre de 2019: 
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició 

e) El disseny i implementació d’un nou sistema de beques i d’ajuts, a càrrec de 
les empreses en el cas de la FP dual, que atengui les despeses de transport i manu-
tenció d’aquells alumnes que es vegin obligats a fer desplaçaments superiors a deu 
quilòmetres.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

2. Habilitar, per tal de fer efectiu aquest desplegament, les partides necessàries 
en el proper projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat d’acord amb la dispo-
nibilitat pressupostària.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre contaminació, 
qualitat de l’aire i salut pública
302-00049/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26901; 26931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 26901)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre contaminació, qua-
litat de l’aire i salut pública (tram. 302-00049/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 2

2. Adequar els protocols d’actuació amb les altres administracions implicades en 
cas d’avis preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica a la realitat urbana de 
cada àmbit territorial més enllà de la delimitació a les zones de protecció especial.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició i supressió del punt 4

4. Procedir en el termini de tres anys a l’automatització de les dades que propor-
cionen les estacions la instal·lació d’equips de mesurament automàtic de la Xarxa 
de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, proporcionant necessària-
ment dades horàries d’ozó, diòxid de nitrogen i PM10 i específicament, dels altres 
contaminants que sigui de relleu recollir d’acord amb la situació específica de l’esta-
ció de control en els punts de mesura on hi hagi evidències de possibles superacions.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. En el sí del Grup de Treball sobre finançament del sistema de transport públic 
de l’ATM, definir un model de finançament del sistema de transport públic perma-
nent, sostenible i definitiu.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició i supressió del punt 6

6) Elaborar i presentar en el termini de sis mesos una nova planificació d’aparca-
ments de dissuasió (park and rides) adaptada a aquesta nova delimitació, amb la fun-
ció específica Indicar a l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona 
i a la Direcció general d’Urbanisme que, en la redacció en curs del Pla Director Ur-
banístic d’aparcaments d’enllaç, incorpori les mesures necessàries per a afavorir la 
complementarietat del vehicle privat fora de les zones de protecció especial de l’am-
bient atmosfèric amb el transport públic per accedir-hi. Aquests aparcaments han de 
tenir fàcil accés des de les principals vies de comunicació i permetre un intercanvi 
ràpid del vehicle particular al ferrocarril o als serveis de bus ràpid.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 7

Actualitzar en el termini de sis mesos en el termini d’un any, els inventaris 
d’emissions de contaminants atmosfèrics a Catalunya incorporant en les emissions 
del transport marítim les emissions provinents del port de Barcelona i Tarragona i 
dels quaranta-cinc ports de titularitat autonòmica de la Generalitat de Catalunya 
adequant els escenaris de futur tendencials i del Pla a l’horitzó 2025.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 9

Delimitar i planificar, conjuntament amb els ajuntaments afectats, les zones de 
baixa emissió o zones urbanes d’atmosfera protegida, començant per l’elaboració del 
corresponent estudi de factibilitat a escala supramunicipal i el posterior pla d’imple-
mentació mitjançant polítiques de disminució del trànsit privat i la gestió sostenible 
de l’aparcament a l’àrea metropolitana. Crearan una línia de suport econòmic Con-
tinuar treballant amb l’AMB per al desplegament de la Zona de Baixes Emissions 
de les rondes de Barcelona i a la resta de municipis de més de 50.000 habitants pel 
desplegament de les futures Zones de Baixes Emissions.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 10

10) Per evitar que el repartiment de mercaderies i el seu augment per a l’ecomerç 
faci que es continuïn augmentant les EGH als municipis, implantar un fons d’ajudes 
directes per comprar nous vehicles elèctrics pel transport i repartiment d’última mi-
lla, com ha començat a fer l’AMB i també el Departament de Territori i Sostenibi-
litat, que ha destinat 300.000€ durant el 2018 per a la renovació de taxis i vehicles 
comercials. Aquest fons ja s’haurà de reflectir en els pressupostos 2019 i ha de tenir 
continuïtat almenys fins al 2030.
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 11

11) Dissenyar Potenciar en les infraestructures viàries la implantació de carrils 
bici segregats per a facilitar l’ús de la bicicleta, i impulsar el Pla estratègic de la bi-
cicleta d’acord a les directrius marcades en el Pla director d’infraestructures de la 
regió metropolitana allà on la seva implantació sigui adequada per les condicions 
d’ús de la mateixa infraestructura viària, i a més siguin compatibles amb la funcio-
nalitat de la carretera. També seguir impulsant la estratègia catalana de la bicicleta 
en el marc de la Mesa de la Bicicleta.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 12

12) Potenciar Continuar amb la potenciació dels carrils bus-VAO per a l’accés a 
les ciutats de la regió metropolitana de Barcelona i les zones amb congestió i, alho-
ra, continuar millorant millorar la xarxa del transport públic interurbà per a evitar 
l’increment de la capacitat viària en l’entorn de Barcelona.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 13

13) Implantar al llarg de l’any 2019 Implementar el canvi tecnològic de la T-Mo-
bilitat entre els anys 2019 i 2020 i aplicar a partir del 2021 el més aviat possible i 
del nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere l’actual basat en zones amb 
el consens de les administracions competents en aquesta matèria, en el marc de a 
Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, garantint 
el control públic del sistema.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 14

14) Insistir davant l’Administració General de l’Estat perquè adeqüi el reglament 
de trànsit de manera que es faculti a establir restriccions a les vies interurbanes per 
motius ambientals i a sancionar, per part del Servei Català de Trànsit, els infractors.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 15

15) Posar en marxa Valorar, conjuntament amb les organitzacions empresarials 
i sindicals en el termini d’un any, un estudi, en col·laboració amb les organitzacions 
empresarials i sindicals per conèixer la qualitat de l’aire a l’interior dels edificis.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 16

16) Establir, en els treballs en curs del Pla Director d’Infraestructures de l’ATM 
per al període 2021-2030, aquelles que s’han d’executar en els primers 5 anys.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 17

17) Continuar amb les reunions Establir reunions trimestrals de l’Òrgan de Co-
ordinació de l’Òrgan de Coordinació per al seguiment de les conclusions de l’acord 
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del 6 de març de 2017 per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Bar-
celona.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició nou punt 18 

18) Vetllar perquè les tasques d’extracció dels fangs i de descontaminació dels 
sòls de Flix no afecti a la qualitat de l’aire ni la salut de les persones del municipi.

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició nou punt 19

19) Instar al Govern de l’Estat a que compleixin els compromisos adquirits en 
les obres pendents ferroviàries de rodalies i regionals, tant de línies ferroviàries com 
d’estacions.

Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició nou punt 20

20) Continuar amb el foment de l’electrificació de la xarxa pública i privada de 
vehicles i dels vehicles compartits i autònoms.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 26931)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 
del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de l’aire i salut pú-
blica (tram. 302-00049/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto que queda redactado de la siguiente manera 

18. Con el fin de aumentar el uso del trasporte público como opción prioritaria 
de movilidad frente al vehículo privado, establecer un Abono Mensual para Jóvenes 
con el que, al cumplir 18 años y hasta los 25, puedan acceder a toda la red de trans-
porte público de Cataluña por un importe fijo mensual súper reducido (inferior a 30 
euros), de forma que el transporte público resulte la opción más atractiva para sus 
desplazamientos durante esta etapa de su vida y puedan incorporarlo fácilmente a 
sus costumbres de movilidad futura a lo largo de su vida.

Palacio del Parlamento, 21 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta, 

GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de 
l’any transcorregut des de les eleccions del 21 de desembre de 2017 i 
la vulneració dels drets civils i polítics
302-00050/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26920; 26941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 26920)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
balanç de l’any transcorregut des de les eleccions del 21 de desembre de 2017 i la 
vulneració dels drets civils i polítics (tram. 302-00050/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt abans del punt 1

Reitera que el cessament del president de la Generalitat i del Govern, així com la 
dissolució del Parlament sorgit de les eleccions del 27 de setembre de 2015, imposats 
unilateralment per l’Estat, van ser decisions il·legals i il·legítimes que van vulnerar 
els drets polítics de les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya, en els termes que ja 
va denunciar la Resolució 3/XII aprovada per aquest Parlament.

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

1. Constata que els poders de l’Estat no han acceptat els resultats de les eleccions 
al Parlament del 21 de desembre de 2017 i han intentat alterar-los repetidament de 
manera no democràtica, afectant directament la vida parlamentària, mitjançant ac-
tuacions que han vulnerat els drets polítics de tota la ciutadania, com ara: 

a) La persecució penal per raons polítiques de fins a 19 diputades i diputats esco-
llits a les darreres eleccions al Parlament, vuit dels quals són a la presó i sis a l’exili 
a Bèlgica, Suïssa i el Regne Unit.

b) La ingerència inacceptable del Govern de l’Estat, el Tribunal Suprem i el Tri-
bunal Constitucional blocant il·legalment els processos d’investidura dels diputats 
Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull.

c) La vulneració flagrant de la inviolabilitat i immunitat parlamentàries que va 
suposar la revisió injustificada, enmig de la sessió d’investidura del diputat Jordi 
Turull, de les mesures cautelars contra sis diputades i diputats d’aquest Parlament, 
inclòs el propi candidat a la presidència de la Generalitat, i que va determinar l’em-
presonament de les diputades i els diputats Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Ro-
meva, Josep Rull i Dolors Bassa i l’exili de la diputada Marta Rovira.

d) El vet, mancat de qualsevol base jurídica, de la publicació obligatòria al Di-
ari Oficial de la Generalitat del decret de nomenament dels membres del Govern.

e) La pretensió del Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional de suspendre il-
legalment els drets parlamentaris dels diputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, 
Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Sànchez, emparant-se en una acusació 
de rebel·lió espúria.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Denuncia la deriva autoritària de l’Estat espanyol i la vulneració sistemàtica 
de drets civils i polítics existent a Catalunya, en concret del dret a la participació 
política, la inviolabilitat parlamentària, la llibertat d’expressió, els drets de reunió i 
manifestació, el principi de legalitat penal, la presumpció d’innocència i el dret a la 
tutela judicial efectiva, que han donat lloc a una veritable situació d’excepcionalitat 
política i democràtica que atempta contra la llibertat i la dignitat del país.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De supressió al punt 4

4. Denuncia el judici al referèndum de l’1 d’octubre de 2017 com un autèntic ju-
dici a la democràcia, fruit d’una instrucció polititzada i plagada d’irregularitats que 
només té com a objectiu la repressió i la venjança per part d’una judicatura imparci-
al que ha violat contínuament els drets civils i polítics dels processats i la ciutadania 
de Catalunya.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

5. Insisteix en la necessitat de construir una solució política que passi necessà-
riament per l’exercici del dret a l’autodeterminació i exigeix la fi de la via repressiva 
unilateral per part de l’Estat espanyol.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 6

6. Denuncia el caràcter radicalment antidemocràtic i il·legal de l’amenaça de 
tornar a aplicar, indefinidament, l’article 155 de la Constitució espanyola, amb l’ob-
jectiu, entre d’altres, de controlar políticament els mitjans de comunicació públics, 
l’escola catalana i la policia de la Generalitat, i reitera el seu suport a totes les tre-
balladores i els treballadors d’aquests àmbits.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu, GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 26941)

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el balanç de l’any transcorregut des de les eleccions del 21 de desembre 
de 2017 i la vulneració dels drets civils i polítics (tram. 302-00050/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1

1. Constata que arrel de la situació de judicialització de la política actual s’han 
vulnerat els drets d’alguns dels diputats d’aquesta cambra, escollits democràtica-
ment.
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Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2

2. Denuncia la deriva autoritària de l’estat a través de la vulneració de drets ci-
vils i polítics a Catalunya i arreu, en concret del dret a la participació política, la 
llibertat d’expressió, els drets de reunió i de manifestació, el principi de legalitat pe-
nal i el dret a tutela judicial efectiva.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3

Denuncia la connivència de l’Estat espanyol amb la situació actual de judicia-
lització de la política, de la que s’han derivat accions que no responen a la via de 
diàleg sinó a la criminalització del moviment independentista català.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 4

Denuncia el judici al referèndum de l’1 d’octubre com un autèntic judici a la de-
mocràcia, fruit d’una instrucció polititzada que suposa una violació dels drets civils 
i polítics dels processats i de la ciutadania de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
302-00051/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26599; 26934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 26599)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (tram. 302-00051/12)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 8

8. Implementar noves mesures de lluita contra el frau fiscal a través de l’incre-
ment de recursos que permetin l’augment del control tributari i comportin reduir 
la bretxa fiscal dels impostos gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya, per 
exemple reduir el frau en les valoracions immobiliàries.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Donar compliment a les disposicions finals onzena i dotzena de la llei 
del canvi climàtic 6/2017 per tal que durant el 2019 entri en vigor l’impost sobre les 
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activitats econòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle i l’impost sobre 
les emissions portuàries de grans vaixells.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 26934)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (tram. 302-00051/12).

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

1.Avançar en el disseny d’un sistema fiscal just i eficient, que garanteixi la funció 
redistributiva Posar en marxa una reforma fiscal progressiva i amb fiscalitat ambien-
tal amb l’objectiu de reduir les desigualtats a Catalunya i aconseguir els recursos 
necessaris perquè els pressuposts de la Generalitat de l’any 2019 puguin revertir les 
retallades i blindar serveis públics.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició del punt 6

6. Estudiar la posada Desenvolupar la Llei de finançament de transport públic, 
posant en marxa d’un recàrrec del 50% de la taxa turística per tal que els i les turis-
tes col·laborin en la promoció i inversions del transport públic.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el foment del 
món rural i de l’alta muntanya
302-00052/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26598; 26899; 26926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 26598)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de l’alta muntanya (tram. 
302-00052/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

1. Crear una comissió interdepartamental, liderada pel departament competent 
en matèria de desenvolupament rural, en coordinació amb el Departament de la 
Presidència i integrada pels diversos departaments concernits, que analitzi, assesso-
ri, elabori informes i proposi mesures al Govern per a aturar la despoblació i impul-
sar el desenvolupament rural i la cohesió territorial del país, tal com es va aprovar 
al Ple del Parlament de Catalunya del 6 d’abril del 2017.

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

2. Elaborar un informe, durant els propers 3 mesos, sobre la descentralització 
actual de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i presentar una pro-
posta de millora i acostament d’aquests serveis a les zones més allunyades de les 
grans capitals i de recuperació de les Delegacions territorials eliminades a partir 
del 2010. Així mateix insta al Govern a iniciar les accions corresponents per aplicar 
la proposta de millora i acostament presentada.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Crear i presentar, en el termini de 3 mesos, un observatori socioeco-
nòmic de les zones rurals de Catalunya, que, per mitjà d’un sistema d’indicadors 
objectius, pugui establir previsions de risc de despoblació o manca de relleu gene-
racional, per a detectar els pobles o territoris amb risc de despoblació, desaparició 
o empobriment.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Recuperar, durant els propers 3 anys, el 40% del pressupost perdut 
des del 2010 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Incrementar el pressupost perdut des del 2010 per a la gestió i la pro-
moció dels parcs naturals de Catalunya, que acumula una davallada del 60%.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Articular els mecanismes necessaris per a evitar els atacs de fauna 
salvatge i indemnitzar amb celeritat els ramaders afectats, tenint en compte que les 
comarques de l’Alt Pirineu són les més despoblades i que una de les principals acti-
vitats econòmiques es basa en la ramaderia extensiva.
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Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Elaborar un Pla Específic Industrial, amb els recursos necessaris, per 
a les zones rurals i de muntanya de Catalunya amb l’objectiu de potenciar la indús-
tria més adient a cada territori i crear ocupació de qualitat.

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Revisar i potenciar el model d’Hospitals de Muntanya, amb els recur-
sos i serveis sanitaris suficients, que eviti desplaçaments molt llargs, perjudicis eco-
nòmics i socials pels pacients i familiars, i que garanteixi l’accessibilitat als serveis 
sanitaris bàsics al Pirineu.

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Presentar, per mitjà del Departament d’Ensenyament, una proposta 
amb els criteris i les condicions per a recuperar les ajudes al transport escolar als 
municipis amb pobles agregats sense escola.

Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Impulsar una línia de treball prioritària i específica sobre polítiques 
d’igualtat, discapacitat i infància a les zones rurals, amb l’objectiu d’analitzar i 
compensar les dificultats d’accés als recursos públics específics a les zones més allu-
nyades.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 26899)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el foment del món 
rural i de l’alta muntanya (tram. 302-00052/12).

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

1. Establir l’actual Comissió Interdepartamental de Despoblament Rural lide-
rada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació com l’òrgan 
impulsor, de coordinació, participació i consulta amb l’objectiu d’elaborar i desen-
volupar una estratègia enfocada a fer front al repte demogràfic i a la vertebració del 
territori. Aquesta comissió està participada pels diferents departaments de la Gene-
ralitat amb competències que incideixen en les polítiques per afavorir el relleu ge-
neracional, la dinamització socioeconòmica i la qualitat de vida a les zones rurals.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Seguir amb el desplegament dels serveis territorials de les delegacions del Go-
vern de Catalunya Central, Pirineu i Aran i Penedès, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries

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

3. La Comissió Interdepartamental de Despoblament Rural serà l’encarregada de: 
a. Realitzar una anàlisi de la situació actual de cada una de les Zones Rurals de-

finides i establirà una estratègia de desenvolupament i diversificació econòmica per 
a cadascuna d’elles, en un termini no superior a un any.

b. Elaborar un projecte calendaritzat a 10 anys de les actuacions definides a rea-
litzar pels diferents Departaments de l’Administració.

c. Publicar els plans un informe anual del seu compliment.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat del punt 5

Amb l’objectiu de planificar la millora de la connectivitat dels nuclis de població 
del medi rural entre sí i amb les zones rurals: 

a. Continuar amb l’examen específic de les necessitats de mobilitat del món rural 
i preveure millores específiques al respecte en tots els instruments de planificació de 
la mobilitat i dels serveis de .transport públic que es duguin a terme. Així mateix, 
continuar potenciant les línies de treball existents.

b. Recuperar la inversió en els Plans de Camins i en el Pla PUOSC.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat a del punt 6

a) Instar al Govern de l’Estat a que en el marc del Plan Estatal de Vivienda esta-
bleixi programes i ajuts públics per a la rehabilitació d’habitatges i edificis ubicats 
al medi rural amb l’objectiu de recuperar i conservar el patrimoni arquitectònic ru-
ral.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat a del punt 8

a) Perseverar en la millora dels dispositius d’estudi de la formació dels preus a 
la cadena alimentaria influint, dins de la legalitat i les possibilitats, per a una millor 
retribució als productes de les explotacions agrícoles.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat c del punt 8

c) Mantenir i ampliar els incentius a la modernització dels regadius aconseguint 
l’estalvi i eficiència dels recursos hídrics fomentant i la utilització d’energies reno-
vables.
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat e del punt 8

e) Seguir impulsant les polítiques de suport a la ramaderia extensiva i a la millo-
ra de les pastures.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat a del punt 9

a) Enfortir l’enfocament LEADER com a instrument de desenvolupament de les 
iniciatives de desenvolupament rural implementades a partir dels Grups d’Acció Lo-
cal establerts arreu del territori.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat b del punt 9

b) Continuar amb les convocatòries d’ajuts Odisseu i d’altres actuacions que 
pugui portar a terme la Secretaria d’Universitats i Recerca per tal de Promoure la 
formació, recerca i innovació tecnològica en els diversos sectors de l’activitat econò-
mica en el mitjà rural i la creació de xarxes d’innovació en les zones rurals

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat f del punt 9

f) Potenciar l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa 
forestal i agrícola de Catalunya (2014-2020) per incentivar la producció d’energia a 
partir de la biomassa, afavorint la comercialització de la producció obtinguda mit-
jançant una gestió forestal sostenible i mitjançant el seu consum, com a mínim, en 
els edificis públics, donant compliment a la Directiva 2010/31/UE.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat g del punt 9

g) En la línia de compliment del Pacte Nacional per a la Transició Energètica i 
de la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic, mantenir l’esforç per incentivar la producció 
d’energia eòlica i solar i, en general, els sistemes o projectes tecnològics d’implanta-
ció d’energies renovables, reduint l’ús de les energies no renovables, amb l’objectiu 
d’arribar a l’autosuficiència energètica.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat h del punt 9

h) En el marc del Pacte Nacional per la transició energètica i de la Llei 16/2017 
del Canvi Climàtic, mantenir l’esforç per potenciar els programes d’extensió d’una 
xarxa d’energies renovables de baix impacte ambiental i plans específics d’actua-
cions destinades a la millora de l’eficiència energètica

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

10. Seguir impulsant campanyes de divulgació sobre el món rural que acabin 
amb els vells estereotips pejoratius i mostrin totes les seves possibilitats i potencia-
litats.
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Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 11

11. Redactar i tramitar durant el 2019 la nova llei de Muntanya que ha de subs-
tituir l’actual Llei 2/1983 d’Alta Muntanya.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 26926)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de l’alta 
muntanya (tram. 302-00052/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 1

1. Establecer, como órgano de impulso, coordinación, participación y consulta, 
un Comisionado del Medio Rural transversal a todos los Departamentos con el ob-
jetivo de elaborar y desarrollar una estrategia frente al reto demográfico y para la 
vertebración del territorio. Este órgano estará integrado, al menos, por el Govern de 
la Generalitat, representantes de los Grupos Parlamentarios, Diputaciones Provinci-
ales, Consells Comarcals, plataformas vecinales y plataformas sociales del Mundo 
Rural, y Conselh Generau d’Aran, y asumirá e impulsará las acciones que propone 
el Libro Verde sobre la Cohesión Territorial elaborado por la Unión Europea.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exercici de 
drets i llibertats fonamentals
302-00053/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 26928)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’exercici de drets i llibertats fonamentals (tram. 302-00053/12).
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Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 11

11. Constata que la deriva irresponsable del presidente de la Generalitat con pa-
labras de apoyo y comprensión hacía grupos violentos que ponen en peligro la cívi-
ca convivencia de los catalanes y la apelación a conflictos bélicos de triste recuerdo 
como vía para lograr la independencia, lo inhabilita para continuar en el cargo, por 
este motivo, el Parlament de Catalunya reprueba al presidente de la Generalitat.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 26095 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Economia i Hisenda
Alta: Ernest Maragall i Mira
Baixa: Anna Caula i Paretas

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 25880 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Interior
Alta: Jordi Orobitg i Solé
Baixa: Francesc Viaplana Manresa

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 25981 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parla-
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ment, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió: Comissió de Peticions
Alta: Santi Rodríguez i Serra
Baixa: Alejandro Fernández Álvarez

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant SP PPC

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 26068 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 49.2 del Reglament del Parla-
ment, comunica que proposa al diputat Santi Rodríguez i Serra com a president de 
la Comissió de Peticions.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant SP PPC

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
406-00002/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC; GP PSC-UNITS; GP CATECP

Reg. 26106, 26107, 26108, 26109; 26111; 26113; 26400 / Coneixement: Mesa del 

Parlament, 22.01.2019

Reg. 26106

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Mònica Palacín París ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi sobre els 
Drets Civils i Polítics.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Reg. 26107

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Ernest Maragall i Mira ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi sobre els 
Drets Civils i Polítics.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Reg. 26108

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Marta Vilalta i Torres ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi sobre els 
Drets Civils i Polítics.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Reg. 26109

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Ruben Wagensberg Ramon ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi sobre 
els Drets Civils i Polítics.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Reg. 26113

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que els diputats Ferran Pedret i Santos i Ramon Espadaler Parcerisas han 
estat designats membres de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 26400

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parla-
ment, comunica que el diputat Lucas Silvano Ferro Solé (vicepresident) ha estat de-
signat membre de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 26110 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Ernest Maragall i Mira ha estat proposat president de la Comissió d’Estudi sobre els 
Drets Civils i Polítics.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Composició de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al 
Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
406-00003/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CATECP; GP ERC; GP JXCAT; GP PSC-

UNITS; SP PPC

Reg. 26333; 26338; 26340; 26364; 26401 / Coneixement: Mesa del Parlament, 

22.01.2019

Reg. 26333

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 66.2 del Reglament del Parla-
ment, designa Marta Ribas Frías membre de la Comissió d’Estudi de les Polítiques 
per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Reg. 26338

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Najat Driouech Ben Moussa ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi de 
les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Reg. 26340

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Imma Gallardo ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi 
de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Reg. 26364

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que la diputada Eva Granados Galiano ha estat designada membre de la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la 
Gent Gran.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Reg. 26401

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parla-
ment, comunica que el diputat Santi Rodríguez i Serra ha estat designat membre de 
la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de 
la Gent Gran.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant SP PPC

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
407-00002/12

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT 

I ELECCIÓ DEL SECRETARI

El dia 11 d’octubre de 2018, en la sessió que ha convocat el president del Parla-
ment, s’ha constituït la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de confor-
mitat amb els articles 48.1 i 67.2 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa 
del Parlament del 12 de juny de 2018, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Francisco Javier Domínguez Serrano
Marina Bravo Sobrino

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Narcís Clara Lloret
Mònica Sales de la Cruz

Grup Parlamentari Republicà
Ferran Civit i Martí
Irene Fornós Curto 
J. Lluís Salvadó i Tenesa

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
Rosa Maria Ibarra Ollé
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
David Cid colomer
Lucas Silvano Ferro Solé

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 
Maria Sirvent Escrig

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
Santi Rodriguez i Serra

El Grup Parlamentari Republicà, al qual ha correspost la presidència de la Co-
missió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 12 de juny de 2018, ha designat president el diputat Ferran Civit i Martí, 
el qual ha estat ratificat per la Comissió.
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La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del 
Parlament, ha elegit vicepresident, el diputat Narcís Clara i Lloret, i secretari, el 
diputat Lucas Silvano Ferro Solé.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
El secretari de la Comissió, Lucas Silvano Ferro Solé; el president de la Comis-

sió, Ferran Civit i Martí

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles
413-00004/12

CONSTITUCIÓ, ELECCIÓ DEL COORDINADOR I DESIGNACIÓ 

D’ESPECIALISTES, TÈCNICS O MEMBRES D’ENTITATS CIUTADANES

El dia 13 de setembre de 2018 s’ha constituït l’Intergrup pels Drets Col·lectius 
dels Pobles. De conformitat amb l’article 71.3 del Reglament del Parlament, és inte-
grat pels membres següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
David Bertran Román

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Josep Maria Forné i Febrer
Saloua Laouaji Faridi (suplent)

Grup Parlamentari Republicà
Ferran Civit Martí

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez

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

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

L’Intergrup, d’acord amb l’article 71.3 del Reglament del Parlament, ha elegit co-
ordinador el diputat Josep Maria Forné i Febrer.

Així mateix, d’acord amb l’article 71.4 del Reglament del Parlament, proposa 
que participin en els seus treballs com a entitats especialistes el Centre Internacional 
Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN) i la Direcció General 
de Cooperació al Desenvolupament.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
El coordinador de l’Intergrup, Josep Maria Forné i Febrer
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 29/XII, relativa a l’Informe de 
fiscalització 8/2017, sobre l’Institut Català del Sòl, corresponent als 
exercicis del 2010 al 2013
290-00017/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 26114 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 29/XII, relativa 
a l’Informe de fiscalització 8/2017, sobre l’Institut Català del Sòl, corresponent als 
exercicis del 2010 al 2013 (tram. 290-00017/12), us informo del següent:

Respecte de les recomanacions relatives als comptes anuals
Inversions immobiliàries (epígraf 2.2.3)
1. Cal detallar separadament a la Memòria les altes i baixes de l’exercici del que 

són els traspassos realitzats entre el compte d’existències i el d’Inversions immobi-
liàries.

A la Memòria dels comptes anuals de l’Incasòl, dins la nota corresponent a les in-
versions immobiliàries, ja hi figura un paràgraf on s’informa de l’import dels traspas-
sos entre existències i inversions immobiliàries de l’exercici i de l’exercici anterior.

2. Donat que les Inversions immobiliàries estan considerades com una unitat ge-
neradora d’efectiu l’Incasòl hauria de calcular anualment el possible deteriorament 
d’aquests actius.

A final de cada exercici ja es realitza un test d’avaluació de la unitat generado-
ra d’efectiu per tal de detectar indicis que puguin plantejar el registre d’un possible 
deteriorament.

3. Quant a l’immobilitzat cedit en explotació a l’empresa Equacat, cal que l’In-
casòl es plantegi la conveniència d’adequar la seva comptabilització a les previsions 
del Pla general de comptabilitat pública.

En l’exercici 2017, i d’acord amb el criteri de la Intervenció General, s’ha adequat 
la comptabilització de l’immobilitzat cedit en explotació a l’empresa Equacat, SA a 
la norma de valoració 19a, «Adscripcions i altres cessions gratuïtes d’ús de béns i 
drets», del Pla general de comptabilitat pública.

Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini (epígraf 2.2.4)
4. L’entitat participa com a administració actuant en juntes de compensació i 

consorcis alguns dels quals que no tenen activitat. La liquidació d’aquestes queda 
pendent any darrere any fet que endarrereix la recuperació de les possibles inver-
sions o saldos deutors. Caldria revisar anualment l’estat de situació de les juntes i 
consorcis en què participa l’Incasòl i efectuar les oportunes liquidacions.

L’Incasòl manté algunes inversions en juntes i consorcis que no tenen activitat. 
Aquesta inversió, molt poc significativa (0,6 M€), representa un 1,8% del total de la 
inversió en juntes i consorcis. Malgrat això, l’Incasòl està treballant en la liquidació 
d’aquestes entitats actualment inactives.

Inversions financeres a llarg termini i a curt termini (epígraf 2.2.5)
5. La informació que proporciona l’eina informàtica que s’utilitza per a la gestió 

dels préstecs concedits s’hauria d’actualitzar per lligar-se o bé equiparar-se al mà-
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xim amb la informació comptable, de manera que els valors activats a comptabilitat 
es puguin validar automàticament i que el recolzament no sigui principalment els 
arxius d’Excel.

Durant els darrers exercicis ja s’havia regularitzat, i ajustat, la diferència que 
existia entre la informació comptable i la que proporcionava l’aplicatiu de gestió dels 
préstecs concedits, a nivell d’acumulat. A l’exercici 2017 es van reclassificar les dar-
reres partides dels comptes de préstecs concedits per tal d’ajustar-los a les diferents 
tipologies de préstecs, fent així totalment coincidents la informació comptable amb 
la de l’aplicatiu de gestió i control dels préstecs.

Deutors per operacions de tràfic a llarg termini i deutors comercials a curt ter-
mini (epígraf 2.2.6)

6. Els imports recuperats de l’operació de cessió de la cartera a l’exercici 2012 
no es reclassifiquen anualment a curt termini ni es comptabilitzen contra el mateix 
compte els cobraments corresponents, amb el que el saldo a 31 de desembre del 
2013 no ha variat respecte al del 2012. Els cobraments d’aquests deutes s’actualitzen 
mensualment en el compte d’AHC Vençuts. Cal que l’Incasòl comptabilitzi aquests 
cobraments en els comptes corresponents.

Els comptes comptables que recullen les operacions que l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya (AHC) realitza en nom d’Incasòl, incloent-hi el dels imports recupe-
rats de l’operació de cessió de cartera, operen a nivell agregat. Així doncs, malgrat 
que es comptabilitzen els cobraments i la reclassificació a curt termini en comptes 
diferents, l’epígraf de balanç on es recullen els saldos d’aquestes operacions si que 
reflecteix agregadament aquests moviments.

D’altra banda, un cop finalitzada, a l’exercici 2012, l’operació de cessió de car-
tera de deutors d’habitatge i recuperats els deutes, els saldos tenen la mateixa con-
sideració que la resta de deutors per vendes que es gestionen des de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya.

7. La conciliació amb l’AHC s’hauria de fer mensualment de tots els saldos cre-
ditors i deutors així com del volum d’operacions i aquesta conciliació hauria de pre-
sentar només diferències temporals. A més, la documentació suport hauria d’estar 
també a l’Incasòl i no només a l’AHC.

Donat que per Acords de 30 de juliol del 2014 i de 3 de març del 2015, s’ha esta-
blert el marc escrit on es detallen les relacions entre l’Incasòl i l’AHC i els criteris a 
seguir i les obligacions de cadascuna de les parts en les diferents actuacions que es 
porten a terme en relació amb l’habitatge.

Els diferents criteris a seguir, acordats o pactats, que s’han aplicat en les rela-
cions entre l’Incasòl i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya al llarg dels anys, el 
volum d’operacions i moviments enregistrats i els diferents canvis en els sistemes 
d’informació d’ambdues entitats han provocat, històricament, diferències de saldo 
no significatives en el conjunt de l’operativa que s’han arrossegat fins a l’actualitat.

S’han realitzat esforços per reduir les diferències i, així, cada final d’exercici es 
concilien els moviments de l’any entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’In-
casòl i, tot i que encara se’n produeixen algunes, especialment pel diferent tracta-
ment d’algunes dades entre les dues entitats, aquestes són mínimes. La resta de di-
ferències entre els saldos creditors i deutors que cal regularitzar, tenen el seu origen 
en diferències històriques.

L’Incasòl te previst l’aplicació d’aquesta recomanació amb la millora en el trac-
tament de les dades que han de permetre la comptabilització de les operacions que 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya realitza per compte de l’Incasòl i la regularit-
zació de les diferències històriques.

Els saldos morosos dotats no s’identifiquen fàcilment ja que no sempre estan re-
classificats en comptes identificadors de saldos morosos (per exemple el compte 435 
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aconsellat pel PGC). Fins i tot en alguns casos es troben en epígrafs deutors dife-
rents, el que dificulta la seva identificació.

Es recomana que es comptabilitzin tots els saldos morosos en un compte 435 o 
similar i que aquest es mantingui quadrat amb la Provisió per morositat.

Des d’Incasòl s’està treballant en la revisió de la classificació dels saldos morosos 
per tal de donar el màxim compliment possible a aquesta recomanació.

Existències (epígraf 2.2.7)
8. L’actual sistema informàtic de gestió integral que gestiona l’àrea d’existèn-

cies mitjançant la Gestió d’actius fixos, no és una solució especialitzada per a la 
pròpia activitat de l’Incasòl, sinó una adaptació d’un sistema que gestiona actius 
fixos. A més, no tracta la comptabilització de les correccions valoratives de forma 
automatitzada. Tot i la millora operada des del 2004, cal desenvolupar la part espe-
cialitzada en les existències, ja que aquestes suposen al voltant del 60% de l’actiu.

Aquesta recomanació s’està aplicant parcialment, ja que actualment s’ha avançat 
en el desenvolupament de la comptabilització automàtica de les correccions valora-
tives i s’està aplicant aquesta per a algunes tipologies d’actius. S’està treballant, en 
l’automatització de la comptabilització de les correccions valoratives de la resta de 
tipologies d’actius.

9. La dotació de les provisions d’existències es realitza, en part automàticament 
seguint uns criteris homogenis en el temps i basats en l’experiència, i en part a par-
tir del seguiment individual de les accions i de les causes particulars que afectin a 
cada acció. La Sindicatura de Comptes recomana que aquestes provisions anuals 
no automàtiques quedin documentades i justificades formalment. Com s’ha dit en el 
punt 8 anterior, seria convenient que l’aplicatiu es desenvolupi per poder incorporar 
el càlcul de les correccions valoratives.

Aquesta recomanació s’aplica per la comptabilització de noves dotacions per de-
teriorament d’existències amb origen singular.

Respecte de la incorporació del càlcul de les correccions valoratives en l’aplica-
tiu l’estat d’aplicació d’aquesta recomanació es respon en el punt 8 anterior.

Ajustos per canvis de valor (epígraf 2.2.11)
10. L’entitat té contractats dos swaps formalitzats els anys 2003 i 2009 per cobrir 

el risc de pujades del tipus d’interès en dos préstecs bancaris, que estan referenciats 
a l’Euríbor a tres mesos. A data de realització d’aquest informe aquest índex presen-
ta valors per sota del zero amb el que l’Incasòl ha d’assumir una càrrega financera 
important (4,40 M€, en el període fiscalitzat). Caldria plantejar-se la cancel·lació 
anticipada d’aquestes operacions.

A dia d’avui, l’Incasòl tan sols te contractat un swap per cobrir el risc de pujada 
de tipus d’interès d’un préstec bancari, referenciat a l’Euribor a tres mesos, que fi-
nalitza el proper any 2019. Donat que els costos de cancel·lació del contracte swap 
serien superiors a l’estalvi de la despesa financera que resta fins a la seva finalització 
s’estima més favorable no cancel·lar-lo.

Fiances i dipòsits (epígrafs 2.2.15 i 2.5.6)
11. L’import de les fiances a retornar a curt termini no és fàcilment previsible 

però caldria plantejar-se realitzar estimacions basades en l’evolució històrica de 
devolució dels últims exercicis, per tal que el passiu a curt termini sigui el més sem-
blant possible a la imatge fidel.

Tal i com ja es va indicar a les al·legacions a l’informe de la Sindicatura de 
Comptes, l’Incasòl entén que l’aplicació d’aquesta recomanació no mostraria de ma-
nera adequada la imatge fidel respecte de les fiances immobiliàries donat que, al 
marge de la dificultat de la seva estimació per la seva alta rotació i pel seu volum, 
les fiances han estat sempre creixents i, per tant, les fiances que s’han de retornar 



BOPC 244
24 de gener de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 110

l’any següent, és a dir, en el curt termini, s’estan retornant amb les fiances recapta-
des en el mateix període.

Tot i així, per tal de donar compliment a aquesta recomanació, l’Incasòl infor-
marà en la memòria dels comptes anuals de l’estimació dels imports de devolucions 
i d’ingressos per fiances a curt termini en base a la mitjana d’aquests en els dos dar-
rers exercicis.

12. Els imports dipositats pels titulars dels concerts exposen a l’Incasòl a un risc 
no cobert pel 10% de l’import de les fiances dipositades. Es recomana que s’actua-
litzi el conveni signat amb el Col·legi d’administradors de finques amb l’objectiu de 
reduir aquest risc, com per exemple la constitució d’avals.

La possibilitat de subscriure concerts de fiances està prevista al decret 147/1997, 
de 10 de juny, i qualsevol canvi en aquests requereix d’una canvi a la legislació sec-
torial o d’un decret que en fixi noves condicions. L’Assessoria Jurídica d’Incasòl està 
tramitant, conjuntament amb el departament de Territori i Sostenibilitat, una modi-
ficació de la normativa que inclouria aquests aspectes.

13. El saldo total dipositat corresponent als concerts que es gestionen en con-
cepte de fiances de subministrament i serveis ascendeix a 31 de desembre del 2013 
a la quantitat de 148,93 M€, import que reflecteix que no s’està complint sempre 
amb aquesta obligació. Seria convenient que es controlés estretament el compliment 
d’aquestes obligacions de les companyies subministradores de cara a que es pugui 
realitzar el mandat de la llei.

Pel que fa als concerts de fiances per subministraments elèctrics, la pròpia nor-
mativa sectorial, amb rang superior al decret 147/1997, en molts casos els exclou 
de l’obligació de recaptar fiança, fet que n’invalida la seva existència. Pel que fa als 
concerts de subministraments d’aigua, les ordenances de determinats municipis no 
inclouen l’exigència de dipòsit de fiança als seus abonats i per tant aquest no pro-
cedeix i entenem que, per tant, Incasòl està donant, essencialment, compliment al 
mandat del decret 147/1997, de 10 de juny. Per tal que el dipòsit de subministrament 
tingui caràcter obligatori es fa novament necessària la modificació de la legislació 
sectorial.

Creditors comercials i altres comptes a pagar
14. Donat que, d’acord amb el procediment intern establert, les factures han 

d’ésser aprovades pels tècnics abans de ser comptabilitzades, es detecten anualment 
irregularitats en el tall d’operacions. L’entitat hauria de comptabilitzar-les dins del 
compte 4009 com a pas previ a l’autorització i una vegada aprovada la factura re-
classificar-la al compte de proveïdor corresponent (vegeu l’epígraf 2.2.16).

L’Incasòl està realitzant esforços per tal d’eliminar les situacions descrites a la 
recomanació de la Sindicatura de Comptes en el tall d’operacions i el resultat és que 
l’import d’aquestes s’està reduint en els darrers exercicis. Cal esmentar que el vo-
lum més important de factures d’un exercici que es comptabilitzen en l’exercici se-
güent són les que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que han de seguir 
el procediment d’aprovació i comptabilització de la pròpia Agència. De tota manera 
Incasòl es troba en tràmit de fer més àgil el procediment intern de l’Incasòl per tal 
de minimitzar al màxim aquestes situacions.

Import net de la xifra de negocis (epígraf 2.3.1)
15. Com ja s’ha recomanat en informes anteriors de la Sindicatura de Comptes, 

la documentació de totes les actuacions a nom de l’Incasòl que porta a terme l’AHC 
hauria d’estar físicament a l’Incasòl i no a l’Agència, per tal de tenir un major con-
trol i una disposició immediata.

La documentació de les operacions que realitza l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya per compte d’Incasòl resten físicament a l’Agència i a plena disposició de 
l’Incasòl quan aquest ho sol·licita o quan els auditors ho requereixen.
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Atès que és l’Agència de l’Habitatge de Catalunya qui te el tracte directe amb 
el comprador o arrendatari per a la formalització de les operacions, qui administra 
els habitatges arrendats, emetent la facturació dels lloguers i dels venciments de les 
vendes amb pagament ajornat i n’administra el seu cobrament, i qui te la relació di-
recta amb el comprador o arrendatari per tractar qualsevol incidència derivada del 
contracte, malgrat el titular del contracte sigui l’Incasòl, entenem que és molt més 
eficient que la documentació de les esmentades operacions de venda i arrendament 
o relativa a reparacions del patrimoni, es trobi físicament a l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya ja que n’ha de fer ús de forma freqüent i a més a més, la documentació 
està sempre a disposició d’Incasòl.

Respecte de les recomanacions relatives a les liquidacions pressupostàries
16. El Consell d’Administració hauria d’aprovar anualment unes bases d’execu-

ció del pressupost, segons les quals establir les autoritzacions necessàries per apro-
var les modificacions, reclassificacions i altres desviacions respecte del pressupost 
inicial.

La Direcció Econòmica i financera d’Incasòl està treballant en la confecció 
d’unes bases d’execució del pressupost tal i com es recomana a l’Informe 8/2017.

Respecte de les recomanacions relatives a la contractació
17. L’entitat hauria de millorar certs aspectes respecte a la integritat i a la forma-

lització dels expedients de contractació, com són: la constitució i nomenament dels 
membres de la Mesa de Contractació; la redacció dels plecs de forma més exhaus-
tiva detallant l’objecte del contracte, els criteris d’adjudicació amb els subcriteris, 
si escau, i la seva ponderació; caldria donar preponderància als criteris que facin 
referència a l’objecte del contracte que puguin valorar-se mitjançant xifres o percen-
tatges obtinguts a través de l’aplicació de les fórmules establertes en els plecs; el de-
tall, descripció i ponderació de les millores que seran admeses; les causes concretes 
de modificació; el registre amb data de totes les comunicacions amb els licitadors; 
la motivació de l’adjudicació; la correcta recepció dels serveis amb signatura i data 
del responsable tècnic del contracte i la devolució de les garanties en temps adient.

Tal i com es comentava a les al·legacions que es van presentar A partir de les 
primeres converses amb Sindicatura durant el procés de fiscalització ja es van tras-
lladar la major part de les observacions que formen part de l’Informe als procedi-
ments interns. Des d’aleshores Incasòl ha anat incorporant les millores proposades:

– La fixació del valor estimat del contracte ja es realitza correctament en tot ti-
pus d’expedient.

– Els criteris i subcriteris tècnics es detallen en els plecs i s’informen en el mo-
ment de proposar l’adjudicació, cosa que n’augmenta la seva claredat.

– Es clarifica que la solvència tècnica no és un criteri d’adjudicació.
– La puntuació de l’apartat de millores s’ha rebaixat a una puntuació màxima 

que oscil·la entre 3 i 5 punts.
– Les pròrrogues es tracten com a modificats de contractes i s’intenten preveure 

als plecs de clàusules.
Tots aquests aspectes s’han adaptat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Con-

tractes del Sector Públic que és vigent a partir del 9 de març de 2018 i en els con-
tractes que siguin d’aplicació també s’ha ajustat a la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de 
l’arquitectura.

18. La utilització de la contractació menor hauria de ser residual. La Sindica-
tura de Comptes recomana incloure la contractació dels serveis i obres recurrents i 
necessaris característics de l’activitat de l’Incasòl així com aquells serveis que van 
lligats a la infraestructura de qualsevol entitat (neteja, fotocòpies, missatgeria, etc.) 
dins de la planificació de concursos de cada exercici.



BOPC 244
24 de gener de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 112

L’Incasòl està treballant en tenir un millor nivell d’identificació dels serveis re-
currents i previsibles de tal manera que es puguin contractar amb el procediment 
adequat que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Pú-
blic. A més, també està treballant en un bon sistema d’informació.

Barcelona, 16 de gener de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 31/XII, relativa a l’Informe de 
fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels comptes de les empreses 
públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes 
no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als 
exercicis 2013 i 2014
290-00019/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 25956 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 31/XII, relativa 
a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels comptes de les empreses 
públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives 
de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2013 i 2014 (tram. 290-
00019/12), us informo del següent: 

En l’esmentada Resolució, el Parlament de Catalunya aprova l’esmentat Informe 
i insta al Govern de la Generalitat a: 

a) Continuar racionalitzant el nombre d’entitats adscrites a la Generalitat, espe-
cialment les que depenen financerament de l’Administració.

b) Establir les normes pertinents per a homogeneïtzar els plans comptables de 
les entitats del sector públic, amb el desplegament del Pla general de comptabilitat 
pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat per l’ordre VEH/137/2017.

c) Regular l’elaboració d’uns comptes consolidats de tot el sector públic de la 
Generalitat.

Les actuacions realitzades per donar compliment a la resolució són les següents: 
Racionalització del nombre d’entitats del sector públic
En relació a les actuacions de racionalització del nombre d’entitats adscrites o 

dependents de la Generalitat de Catalunya; així com les que la Generalitat ostenta 
alguna participació, s’adjunta seguidament l’evolució de les variacions del nombre 
d’entitats en els exercicis posteriors a l’objecte de control (2013-2014), les quals jus-
tifiquen que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha prosseguit amb el seu ob-
jecte de reducció i racionalització del seu sector públic en els exercicis posteriors als 
analitzats en l’informe (2014-2018): 

1) En relació a les entitats amb participació majoritària, directament o indirec-
tament

per la Generalitat: 
a) S’han produït 36 baixes des de l’exercici 2014 fins el 30 de novembre de 2018.
A continuació s’exposa la disminució d’entitats segons el tipus de procediment: 
– 1 per transformació en altra entitat.
– 1 per escissió en dos entitats, comportant l’extinció de la personalitat jurídica.
– 4 per fusió per absorció.
– 2 per integració en altra entitat.
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– 13 per dissolució i liquidació.
– 12 per dissolució i liquidació amb cessió global d’actius i passius a altra entitat.
– 1 per desvinculació per venda de participacions o accions.
– 2 que s’han extingit per crear una nova entitat.
Per anys, les baixes s’han produït 2 al 2013, 17 al 2014, 8 al 2015, 6 al 2016, 2 al 

2017 i, finalment, 1 al 2018; que corresponen a 9 consorcis, 6 fundacions, 15 socie-
tats mercantils i 6 entitats de dret públic subjectes al dret privat.

b) Així mateix, durant el període del 2014 al 2016 s’han incorporat al Pressupost 
de la Generalitat de Catalunya com a entitats majoritàries, 2 consorcis al 2015 i 1 
societat mercantil al 2016.

2) Quant a les reclassificacions en el Pressupost de la Generalitat del període del 
2014 al 2016, cal diferenciar entre: 

• Reclassificacions d’entitat majoritària a minoritària, que comporten una baixa 
en el Pressupost de la Generalitat d’aquestes entitats. Així al 2015 s’han reclassificat 
un consorci i una fundació.

• Reclassificacions d’entitat minoritària a majoritària que comporten una incor-
poració al Pressupost de la Generalitat al 2014 d’un consorci i d’una fundació, al 
2015 de 4 consorcis, 2 fundacions i una societat mercantil; i al 2016 d’un consorci.

c) En referència a les entitats paritàries, s’han produït 17 baixes des del 2014 fins 
al 2018: totes de consorcis per dissolució i liquidació (5 al 2014, 7 al 2015, 2 al 2016 
i 2 al 2017), llevat d’una fundació que al 2018 va causar baixa per dissolució amb 
cessió global d’actius i passius a un altre ens.

d) El major nombre de baixes s’ha produït en les participades minoritàries, di-
rectament o indirectament per la Generalitat, que han estat des del 2014 fins al 2018 
de 67; sent els motius d’aquestes baixes: 17 per dissolució i liquidació, 6 per disso-
lució i cessió global d’actius i passius a una entitat, 2 per desvinculació del consor-
ci o fundació, 11 per fusió per absorció amb altra entitat, 30 per desvinculació de 
l’entitat per venda de participacions o accions i 1 per desvinculació per reducció del 
capital a zero.

Per la tipologia d’entitats, aquestes han estat 16 consorcis, 12 fundacions i 39 
societats mercantils; originant-se aquests baixes en els exercicis 2014 (28 entitats: 8 
consorcis, 2 fundacions i 18 societats mercantils), al 2015 (18 entitats: 3 consorcis, 7 
fundacions i 8 societats mercantils), al 2016 (12 entitats: 3 consorcis, 2 fundacions i 
7 societats mercantils), al 2017 (5 entitats: 2 consorcis, 1 fundació i 2 societats mer-
cantils) i al 2018 (4 societats mercantils).

e) Per últim, les baixes per entitats participades per universitats (no incloses en 
els apartats anteriors) han estat 7 des de l’exercici 2014 fins al 2018; sent els motius 
pels quals s’han produït els següents: 5 per dissolució i liquidació, 1 per fusió per 
absorció a una universitat i 1 per liquidació amb cessió global d’actius i passius a 
una fundació dependent d’una universitat.

Per tipologia, al 2014 han estat 2 baixes corresponents a un consorci i a una so-
cietat mercantil, al 2015 i al 2016 la baixa correspon a una fundació en cada exer-
cici; i, finalment, al 2017 es van produir 3 baixes (un consorci, una fundació i una 
societat mercantil).

S’adjunta en annex la relació de les entitats indicades en cadascun dels apartats 
anteriors.

Així mateix, cal assenyalar D’acord amb el Decret 262/2016, de 7 de juny, de 
reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Ha-
bitatge, modificat pel Decret 117/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Depar-
tament de Polítiques Digitals i Administració Pública, l’Oficina de Racionalització 
del Sector Públic és la unitat encarregada de proposar plans d’actuacions de racio-
nalització i millora de la gestió del sector públic instrumental per tal que els òrgans 
competents els aprovin.
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D’aquesta manera, en el marc de les competències de la Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques en matèria de fundacions, i d’acord amb la normativa 
reguladora d’aquestes entitats, s’ha procedit a impulsar un procediment de raciona-
lització d’aquelles fundacions –incloses les participades per l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya– que presenten signes d’inactivitat, d’acord amb els criteris 
establerts per la Disposició final quarta de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del 
protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions decla-
rades d’utilitat pública.

Plans comptables de les entitats del sector públic: 
El nou Pla general de comptabilitat pública va ser aprovat per l’Ordre 

VEH/137/2017 de 29 de juny i, tal com preveu la pròpia ordre, ha entrat en vigor l’1 
de gener de 2018, data a partir de la qual s’ha iniciat el seu desplegament a les enti-
tats del sector públic de la Generalitat.

Cal apuntar, també, que, d’acord amb l’article 2 de l’esmentada Ordre, les enti-
tats que integren el sector públic de la Generalitat de Catalunya resten sotmeses al 
règim de comptabilitat pública d’acord amb la normativa de finances públiques de 
la Generalitat de Catalunya, i a l’obligació de retre comptes de les seves operacions 
sigui quina sigui la seva naturalesa, llevat de les especificitats que s’indiquen a l’ar-
ticle 3 d’aquesta Ordre.

L’excepció de l’article 3.1 lletra d) estableix que la comptabilitat de les entitats 
sense ànim de lucre de la Generalitat de Catalunya es regeix pel Pla general de la 
comptabilitat de les entitats sense ànim de lucre subjectes a la legislació de la Ge-
neralitat de Catalunya. En concret, el Pla de comptabilitat de les fundacions i les 
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya es va aprovar 
mitjançant Decret 259/2008, de 23 de desembre.

Per això, cal destacar que la normativa reguladora de les fundacions que exercei-
xen llurs funcions majoritàriament a Catalunya no efectua cap distinció entre fun-
dacions de naturalesa privada o pública. En aquest sentit, totes aquestes entitats es 
constitueixen mitjançant una personificació jurídica de dret privat i, per tant, han de 
disposar del mateix règim comptable, que actualment es trobat regulat en l’esmentat 
Decret 259/2008, relatiu al Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions 
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Comptes consolidats de tot el sector públic de la Generalitat: 
Respecte l’elaboració d’uns comptes consolidats de tot el sector públic de la Ge-

neralitat, la recent modificació dels articles 80, 81 i 82 de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya introduïda per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos 
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de di-
òxid de carboni, amplia l’abast subjectiu del Compte General, i comportarà la pro-
gressiva consolidació de la informació pressupostaria i també dels comptes

comptables de caràcter financer del conjunt d’entitats del sector públic de la Ge-
neralitat de Catalunya. En aquest sentit es preveu consolidar pressupostàriament 
el conjunt del sector públic l’any 2018 i de manera progressiva començar l’exercici 
2019 amb la consolidació dels estats comptables de caràcter econòmicopatrimonial.

Barcelona, 14 de gener de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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Control del compliment de la Resolució 37/XII, sobre la mobilitat i el 
transport ferroviari a Tarragona
290-00023/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 26115 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 37/XII, sobre la 
mobilitat i el transport ferroviari a Tarragona (tram. 290-00023/12), us informo del 
següent:

Davant la necessitat de tenir un plantejament clar i consensuat sobre la situació 
actual i futura de la xarxa ferroviària al Camp de Tarragona, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat conjuntament amb els Ajuntaments de Tarragona, Reus, 
Cambrils, Salou, i Vila-seca, han arribat a un acord per a la definició de l’estructura 
de serveis ferroviaris al Camp de Tarragona i de les infraestructures estratègiques 
per aquest territori..

Així, davant la posada en servei de la doble via entre Vandellós i Tarragona, es 
planteja la viabilitat de millorar els serveis ferroviaris actuals i impulsar noves in-
fraestructures que dotin el territori de millor connectivitat amb els principals punts 
d’activitat econòmica.

L’acord inclou la proposta de remodelació dels trens regionals actuals amb 
l’adaptació a la nova infraestructura amb millors freqüències, més rapides i millor 
cadenciades.

Amb aquest conjunt d’actuacions es reforça la comunicació entre Tarragona i 
Barcelona i es redueix el temps de viatge.

Així mateix, la proposta plantejada garanteix el manteniment de l’oferta actual 
de serveis en el tram Tarragona - Sant Vicenç de Calders.

Aquesta proposta, ha estat plantejada a ADIF, com a gestor de les infraestructu-
res ferroviàries i competent sobre la ordenació de les condicions de circulació dels 
trens, i a l’operador Renfe per a la seva validació.

Un altre element clau, llargament reivindicat pel territori, és la implantació d’un 
tren-tramvia des de Cambrils i Salou fins a Tarragona i Reus, que enllaci amb una 
nova connexió amb el Vendrell i el Baix Penedès. El document consensuat per la 
Generalitat de Catalunya amb els Ajuntaments aposta pel desmantellament i inte-
gració urbana de les vies entre Cambrils i Salou/Port Aventura, que ha d’executar 
Adif en compliment de la Declaració d’lmpacte Ambiental de la nova infraestruc-
tura que entra en servei, i la implantació posterior d’aquest tren-tramvia, que tindrà 
una demanda total estimada de 2,5 milions de passatgers l’any.

Amb aquest conjunt de mesures, es considera que es donarà una cobertura ade-
quada a la mobilitat generada als municipis de Salou i Cambrils, que serà així ma-
teix complementada amb els serveis de transport en autobús existent i la millora 
d’aquests serveis d’autobús amb l’estació del Camp de Tarragona i l’Aeroport de 
Reus.

Respecte a les comunicacions entre Tarragona i l’estació d’alta velocitat del 
Camp de Tarragona, el mes de setembre de 2018 es va millorar l’oferta de transport 
existent amb la incorporació de 36 noves expedicions (18 d’anada i 18 de torna-
da), de dilluns a divendres feiners que es sumaven a les ja existents, de manera que 
l’oferta global d’anada a l’estació del Camp és de 46 expedicions, des de les 6 h i fins 
a les 23.40 h; i la de tornada, de 41, entre les 6.20 h i les 24 h. L’oferta de dissabtes 
es manté amb 21 expedicions d’anada i 21 de tornada i diumenges i festius, amb 18 
d’anada i 19 tornada.
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Així mateix, es va establir un nou servei des de l’estació del Camp de Tarrago-
na a la ciutat de Reus, amb 36 noves expedicions (18 d’anada i 18 de tornada), de 
dilluns a divendres feiners, cobrint la franja horària de les 5:30 h a les 22.00 h en 
sentit estació del Camp de Tarragona i entre les 6.00 h i les 22.45 h en sentit Reus. 
Pel que fa als dissabtes, diumenges i festius, s’afegeixen 34 noves expedicions (17 
d’anada i 17 de tornada) de manera que hi haurà una oferta total de 46 expedicions.

Barcelona, 14 de gener de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 38/XII, sobre l’esquema 
ferroviari del Camp de Tarragona
290-00024/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 26116 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 38/XII, sobre 
l’esquema ferroviari del Camp de Tarragona (tram. 290-00024/12), us informo del 
següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha mantingut diverses reunions amb 
els ajuntaments de Salou i Cambrils per informar i coordinar l’estudi previ d’im-
plantació d’un tren-tramvia al corredor Cambrils-Salou-Port Aventura-Tarragona, 
actualment en redacció per part del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Pel que fa al nou model de transport públic, el Departament de Territori i Soste-
nibilitat ha elaborat enguany, en coordinació amb els ajuntaments de Salou i Cam-
brils i d’altres municipis del Camp de Tarragona, un document que recull una pro-
posta de millora dels serveis ferroviaris actuals de Rodalies de Catalunya amb nous 
serveis que aprofiten la nova configuració ferroviària. Concretament, pel nou es-
cenari que esdevindrà amb l’entrada en servei del nou corredor Vandellòs - Camp 
de Tarragona i desafectació del servei del corredor costaner, el document esmentat 
preveu una nova configuració per els serveis de regionals (més serveis, més ràpids i 
millor cadències), considerant serveis amb origen a Tarragona i les Terres de l’Ebre 
que podrien encaminar-se per la línia d’alta velocitat i una nova línia R17 amb ori-
gen a Salou-Port Aventura. A més, la proposta també considera altres actuacions a 
desenvolupar, amb posterioritat a l’entrada en servei del nou corredor Vandellòs - 
Camp de Tarragona, com és la implantació del tren-tramvia al Camp de Tarragona.

Amb caràcter previ a la implantació del nou model de servei, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya informarà de forma detallada, com no pot ser d’una altra 
manera, sobre els nous serveis i horaris del transport públic del que és titular.

Barcelona, 16 de gener de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 39/XII, sobre l’impuls del 
projecte de tren tramvia al Camp de Tarragona
290-00025/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 26117 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 39/XII, sobre l’im-
puls del projecte de tren tramvia al Camp de Tarragona (tram. 290-00025/12), us 
informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha sol·licitat al Ministeri de Foment, 
l’establiment dels mecanismes necessaris per fer possible la futura implantació al 
corredor existent entre Cambrils i Port Aventura d’un sistema de tren-tramvia.

També ha sol·licitat al Ministeri de Foment l’estudi conjunt dels instruments i fi-
gures operatives per implementar els possibles canvis en la titularitat.

En el moment actual, el Departament de Territori i Sostenibilitat està finalitzant 
la redacció de l’estudi previ d’implantació d’un tren-tramvia al corredor Cambrils - 
Salou - Port Aventura - Tarragona. Els paràmetres de disseny utilitzats per a la defi-
nició de la integració territorial i punts de parada als àmbits urbans són els habitual-
ment utilitzats per aquest tipus de sistema de transport.

Pel que fa a les propostes d’actuació han estat consensuades amb les adminis-
tracions locals implicades, per tant, no es considera necessari que sigui sotmès a la 
consideració del Consell de la Mobilitat en l’estat actual de tramitació, sens perju-
dici que en properes reunions del Consell esmentat o del Consell Territorial de la 
Mobilitat de l’ATM del Camp de Tarragona es pugui informar al respecte.

Pel que fa al nou model de transport públic que esdevindrà amb l’entrada en funcio-
nament del nou corredor Vandellòs - Camp de Tarragona, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha elaborat un document, consensuat amb les administracions locals, 
que recull una proposta de millora dels serveis de Rodalies de Catalunya amb una nova 
explotació per als regionals, amb més serveis, més ràpids i millor cadències, que con-
sidera serveis amb origen a Tarragona i Les Terres de l’Ebre que podrien encaminar-se 
per la línia d’alta velocitat i una nova línia R17 amb origen a Salou-Port Aventura.

Amb caràcter previ a la implantació del nou model de servei, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya informarà de forma detallada, com no pot ser d’una altra 
manera, sobre els nous serveis i horaris del transport públic del que n’és titular.

Per altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha manifestat en 
múltiples ocasions la seva voluntat d’implantar un tren-tramvia al Camp de Tarrago-
na, desplegant-lo per fases, tal com es recull a la proposta d’actuacions coordinada 
amb els ajuntaments del Camp de Tarragona per on discorrerà.

Un cop finalitzi la redacció de l’estudi en curs per part del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat, d’implantació d’un tren tramvia al corredor Cambrils - Salou - 
Port Aventura - Tarragona, es podrà avançar amb la definició dels estudis o projec-
tes que escaiguin per a la seva definició detallada.

També, el Govern de la Generalitat de Catalunya promou la millora del servei 
de Rodalies de Catalunya en aquest àmbit per a la nova configuració ferroviària que 
esdevindrà, com no pot ser d’una altra manera, mantenint reunions de treball amb 
l’Adif, com a titular i administrador de la infraestructura ferroviària, i amb els ens 
locals en relació amb la noves prestacions del servei de transport públic previstes.

Barcelona, 16 de gener de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 40/XII, sobre la senyalització 
dels trams perillosos a la xarxa de carreteres
290-00026/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 26118 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 40/XII, sobre la 
senyalització dels trams perillosos a la xarxa de carreteres (tram. 290-00026/12), us 
informo del següent:

Per una banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha millorat la infor-
mació sobre els trams perillosos de les carreteres, mitjançant la inclusió en el seu 
web de la relació corresponent elaborada en base als trams eurorap.

Per l’altra, es fan estudis d’accidentalitat en períodes quinquennals de la xarxa 
de carreteres de la seva titularitat i competència de la Generalitat de Catalunya, per 
tal de determinar als Trams de Concentració d’Accidents (TCA’s). Enguany s’està 
actualitzant l’estudi d’accidentalitat corresponent al període de dades 2012-2016. Per 
la resta de carreteres de Catalunya no es fa aquest estudi per no ser-ne competent.

En aquest sentit, s’ha impulsat una revisió exhaustiva dels TCA’s existents en 
carreteres de titularitat de la Generalitat pel què fa a la senyalització de codi existent 
per comprovar el compliment de la normativa vigent. En cas que es detecti alguna 
possibilitat de millora en els trams revisats, aquesta s’implementarà dins del marc 
dels contractes de conservació vigents.

Barcelona, 16 de gener de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 41/XII, sobre la mobilitat i el 
transport entre Tarragona i l’estació del Camp de Tarragona
290-00027/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 26119 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 41/XII, sobre la 
mobilitat i el transport entre Tarragona i l’estació del Camp de Tarragona (tram. 
290-00027/12), us informo del següent:

El passat més de setembre, el Departament de Territori i Sostenibilitat va millo-
rar l’oferta de transport existent entre Tarragona i l’estació d’alta velocitat del Camp 
de Tarragona amb la incorporació de 36 noves expedicions (18 d’anada i 18 de tor-
nada), de dilluns a divendres feiners que es sumaven a les ja existents, de manera 
que l’oferta global d’anada a l’estació del Camp és de 46 expedicions, des de les 6h i 
fins a les 23.40h; i la de tornada, de 41, entre les 6.20h i les 24h. L’oferta de dissab-
tes es manté amb 21 expedicions d’anada i 21 tornada i diumenges i festius, amb 18 
d’anada i 19 de tornada.

Així mateix, es va establir un nou servei des de l’estació del Camp de Tarragona 
a la ciutat de Reus, amb 36 noves expedicions (18 d’anada i 18 de tornada), de di-
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lluns a divendres feiners, cobrint la franja horària de les 5.30h a les 22.00h en sentit 
estació del Camp i entre les 6.00h i les 22.45h en sentit Reus. Pel que fa als dissab-
tes, diumenges i festius, s’afegeixen 34 noves expedicions (17 d’anada i 17 de torna-
da) de manera que hi haurà una oferta total de 46 expedicions.

Pel que fa a l’apartat de taxi, s’ha plantejat en diferents ocasions als Ajuntaments 
afectats, la conveniència d’impulsar un règim de prestació unificada o coordinada 
dels serveis del taxi al Camp de Tarragona. En aquest sentit la iniciativa correspon a 
les administracions locals implicades com a titulars de les llicències de taxi.

El plantejament d’una zona de prestació unificada del servei del taxi tindria di-
verses possibilitats:

1. La creació d’un àrea metropolitana, que implicaria l’aprovació d’una norma 
amb rang de llei i previsiblement la incorporació d’un conjunt de competències, so-
bre transports i d’altres matèries més enllà de les estrictament relacionades amb l’or-
denació del servei del taxi. És el cas de la Àrea Metropolitana de Barcelona.

2. La creació d’un àrea territorial de prestació conjunta del servei d’acord amb el 
procediment previst a la Llei del taxi i el reglament de la Llei de transport de viat-
gers.

Aquest procediment reclama l’acord favorable de les 2/3 parts dels municipis que 
representin com a mínim el 75% de la població de l’àrea.

3. La formalització d’un conveni de cooperació intermunicipal entre els ajun-
taments que decideixin fer ús d’aquesta possibilitat i que suposa l’establiment de 
condicions d’accés dels vehicles a serveis amb origen i destinació a qualsevol dels 
municipis adherits al conveni.

El Departament de Territori i Sostenibilitat valora positivament i donarà suport 
a les iniciatives municipals tendents a la consecució d’un sistema coordinat de pres-
tació del servei del taxi al Camp de Tarragona, que requereix de la voluntat de les 
Corporacions locals, com a titulars del servei en l’àmbit respectiu i administracions 
competents per a l’atorgament de les llicències.

Respecte a l’aparcament de l’estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona, cal 
tenir present que, ni aquesta infraestructura ni els terrenys colindants, són de com-
petència de la Generalitat de Catalunya i, per tant, aquesta administració no és res-
ponsable de la gestió de l’aparcament, tot i que es considera adequat instar a I’Estat 
a que dugui a terme aquesta actuació.

Barcelona, 16 de gener de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 79/XII, sobre la carretera 
B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles
290-00064/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 26120 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 79/XII, sobre la 
carretera B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles (tram. 290-00064/12), us in-
formo del següent:

El Govern, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat reconeix la ne-
cessitat de desviar el trànsit de l’actual carretera B-500 fora del centre urbà de Sant 
Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) des del pk 9,8 fins al 12,8 i ha impulsat la 
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realització d’encaixos a nivell de planejament de recorreguts alternatius al traçat 
existent de la B-500 dins del terme de Sant Fost de Campsentelles.

A curt termini, cal prioritzar una actuació global de millora de la travessera de 
la carretera B-500 al seu pas per Sant Fost de Campsentelles.

Per aquesta millora caldrà desenvolupar determinades actuacions a càrrec del 
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, que gestiona la B-500, mentre que 
d’altres hauran de ser executa-des a càrrec de l’Ajuntament, d’acord amb les seves 
competències i els compromisos establerts.

Pel que fa a la possible variant de la B-500 al seu pas per Sant Fost de Camp-
sentelles, aquesta seria la que està definida a l’estudi de la nova carretera de la Con-
reria, que en realitat preveu un traçat alternatiu amb un corredor de pas diferent per 
al conjunt de la carretera B-500 des de Badalona a Mollet del Vallès.

Barcelona, 16 de gener de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 86/XII, sobre la gestió de les 
subscripcions a revistes científiques
290-00071/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 26613 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 86/XII, sobre la 
gestió de les subscripcions a revistes científiques (tram. 290-00071/12), us informo 
del següent: 

El Parlament de Catalunya ha instat el Govern a continuar impulsant les mesures 
necessàries per a aprofitar les economies d’escala derivades d’una negociació més 
eficient de quantitats i condicions en la gestió de subscripcions a revistes científiques 
a Catalunya.

La Comissió Central de Subministraments, adscrita al departament de la Vice-
presidència, d’Economia i Hisenda, és l’òrgan col·legiat de contractació dels béns i 
serveis d’utilització comuna per part dels departaments.

Per exemple, pel que fa la subscripció a diferents bases de dades, actualment es 
contracten de forma centralitzada, i finançades des de la pròpia Comissió Central de 
Subministraments, les que es relacionen a continuació: 

– Bases de dades jurídiques de legislació i normativa, jurisprudència, doctrina 
i butlletí jurídic. Es licita un acord marc, adjudicat a tres empreses, per un període 
inicial d’un any, prorrogable fins a un màxim total de quatre anys. Anualment i du-
rant el darrer trimestre, es licita de forma anticipada, per a tot l’any natural següent, 
un contracte basat, on s’adjudiquen dues de les tres bases de dades adjudicades en 
l’acord marc. Concretament, per a l’any 2018, s’han adjudicat les següents empre-
ses amb els imports corresponents: Tirant lo Blanch, SL (44.900,00 euros) i Wolters 
Kluwer España, SA (38.000,00 euros).

– Bases de dades de casos pràctics: Col·lecció de QMemento Administrativo, 
Qmemento Plus Social i Mementos de diferents matèries, més el Memento Contra-
tación Pública Abogacia del Estado. Adjudicat per al 2018 a l’empresa: Lefebvre-El 
Derecho, SA, per un import de 22.000,00 euros.

– Bases de dades de normes UNE i normes EN ratificades. Adjudicat per al 2018 
a l’empresa Aenor Internacional, SAU, per un import de 13.650,00 euros.
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Aquestes subscripcions es contracten centralitzadament, ja que s’ha comprovat 
que són d’interès comú per a tots els departaments i s’aconsegueixen importants es-
talvis en fer-ho de manera centralitzada.

Tenen accés a les bases de dades jurídiques i les de casos pràctics (Mementos), 
de forma directa, oberta i il·limitada tots els usuaris de la xarxa corporativa de la 
Generalitat de Catalunya, ATRI (departaments i diferents entitats del seu sector pú-
blic) i altres òrgans, com és el cas del Parlament de Catalunya.

En relació a les bases de dades de normes UNE, tenen possibilitat de consul-
tar-les tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, però centralitzat a tra-
vés de tres usuaris que recullen les peticions i les gestionen.

En aquest sentit, la Comissió Central de Subministraments analitza periòdica-
ment, a través dels departaments i el seu sector públic, la conveniència de centralit-
zar altres subscripcions.

Barcelona, 17 de gener de 2019
Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

4.50.02. Compliment de mocions

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 25979 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 22.01.2019

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 2/XII, sobre la conciliació dels di-
ferents vessants de la vida de les famílies amb infants d’entre zero i tres anys (tram. 
390-00002/12), us informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 199 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació: «El Govern ha de garantir la gratuïtat de l’escolarització dels ensenyaments a 
què fa referència l’article 5.2 i ha de sostenir amb els recursos econòmics necessaris 
els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya, d’acord amb la progra-
mació educativa.»

I l’article 5.2. determina que són gratuïts i universals els ensenyaments següents:
a) El segon cicle de l’educació infantil.
b) L’educació primària.
c) L’educació secundària obligatòria.
d) Els programes de qualificació professional inicial.
e) La formació professional de grau mitjà.
No obstant, la col·laboració entre les administracions implicades en els ensenya-

ments d’educació infantil de primer cicle ha permès consolidar una oferta pública 
a tot el territori. Oferta que cal seguir impulsant per garantir l’equitat en les condi-
cions d’accés a aquests ensenyaments.

El Govern de la Generalitat de Catalunya vetlla per garantir l’accés universal i 
voluntari dels infants a les llars d’infants, sobretot d’aquells que es troben en una 
situació de vulnerabilitat, i amb la coresponsabilitat de les administracions locals 
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i de les Diputacions, té la voluntat de participar en el sosteniment de les llars d’in-
fants municipals.

Actualment s’està treballant, en el marc de la Comissió Mixta, en l’elaboració 
d’un Acord que regularà el finançament de les despeses corrents derivades del fun-
cionament de les llars d’infants de titularitat municipal amb voluntat de recuperar-ne 
el cofinançament per part del Govern de la Generalitat en el proper exercici pres-
supostari.

També cal que l’oferta de llocs escolars s’adeqüi a les necessitats demogràfiques 
i per això cal anar adequant-la, cada curs escolar, a les projeccions demogràfiques 
de tot el territori.

Des del Departament d’Educació es vol impulsar l’aplicació d’un seguit de me-
sures per incentivar l’escolarització dels infants entre 0 i 3 anys garantint la igualtat 
d’oportunitats, l’equitat en l’accés, i una major conciliació de la vida laboral i la vida 
familiar. Concretament, es vol aplicar la tarificació social en el preu d’aquest servei 
públic que permetrà incrementar substancialment el nombre d’infants de famílies 
menys afavorides socioeconòmicament que accedeixen a aquests ensenyaments.

D’acord amb l’establert a l’apartat g de l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya és competència dels governs locals:

«g) La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació 
en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, 
el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el ca-
lendari escolar.»

Els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019 
determinen que els criteris metodològics per a la intervenció educativa s’han de 
fixar en el projecte educatiu de cada centre, i han de permetre oferir expectatives 
d’aprenentatge a tots els infants, tenint en compte els diferents ritmes de desenvolu-
pament, d’aprenentatge i a les pròpies singularitats.

En els ensenyaments de primer cicle d’educació infantil aquesta atenció s’incor-
pora en les propostes i en les activitats previstes amb caràcter general per a tots els 
infants, perquè l’organització dels espais, l’elecció dels materials, el tracte i les pro-
postes que es dispensen, han de ser prou àmplies i diversificades per aconseguir el 
màxim desenvolupament de les capacitats dels infants. Els centres han d’aplicar les 
mesures necessàries perquè tots els infants tinguin els suports adequats per acon-
seguir-ho

L’aplicació d’aquestes mesures requereix la reflexió de l’equip educatiu del cen-
tre, i la capacitat de treballar des dels diferents àmbit determinats.

A proposta de l’equip educatiu, tenint en compte l’assessorament i la col·labora-
ció dels serveis educatius, amb l’aprovació del director o directora del centre i amb 
l’acord de les famílies, excepcionalment, els infants que ho requereixis es podran 
escolaritzar un any més en els ensenyaments de primer cicle d’educació infantil.

Barcelona, 14 de gener de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença de Luz Gómez García, professora d’Estudis Àrabs i 
Islàmics de la Universitat Autònoma de Madrid, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00067/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda l’11.12.2018, DSPC-C 140.

Compareixença de Mohamed El Ghaidouni, president de la Unió 
de Comunitats Islàmiques de Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00148/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda l’11.12.2018, DSPC-C 140.

Compareixença de Mostafà Shaimi, representant de l’Espai 
Antiracista de Salt i Girona, davant la Comissió d’Investigació sobre 
els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00153/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda l’11.12.2018, DSPC-C 140.
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