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Reg. 27776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenta 
la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de modificació de la llei 24/2009, de 23 de desembre, 
del Síndic de Greuges que incorpora mesures per la despolitització de 
la Sindicatura de Greuges 

Exposició de motius

I
La Sindicatura de Greuges de Catalunya és una institució cabdal en l’ordenament 

jurídic estatutari, creada per l’Estatut d’Autonomia de 1979 i la Llei 14/1984, que va 
tenir continuïtat en l’Estatut d’Autonomia de 2006 i per la Llei 24/2009 del Síndic 
de Greuges. Aquesta última recull les seves competències a l’article 78 en els termes 
següents: (i) protegir i defensar els drets i les llibertats de tots els catalans, (ii) ga-
rantir que les resolucions i actuacions de l’Administració pública es realitzin d’acord 
amb els principis regulats en la Constitució i l’Estatut d’Autonomia i (iii) vetllar pel 
bon funcionament de l’Administració pública catalana des de la més estricta impar-
cialitat i neutralitat.

L’enorme importància de les seves funcions justifica una tasca de reforçament 
continu de la Institució i, també, de la figura del Síndic/a de Greuges, per tal de fer 
de la Sindicatura de Greuges una institució més independent i més eficaç en defensa 
dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans en la seva relació amb 
les administracions públiques catalanes.

II
La ja llarga trajectòria de la Institució, de trenta-cinc anys de durada, ha estat 

globalment positiva. Malauradament, cal dir, però, que en els últims anys la seva 
imparcialitat i neutralitat s’han vist cada cop més malmeses a causa del biaix que li 
ha donat l’última persona que ha ocupat el lloc de màxim responsable. Sota la seva 
direcció, que ha durat quinze anys, la Institució s’ha convertit en una extensió de la 
seva persona i de la seva ideologia, fílies i fòbies, i l’ha alineada sistemàticament 
amb la política general del Govern de la Generalitat fins a l’extrem de donar-li ober-
tament suport abans, durant i després del cop a la democràcia que va vulnerar mas-
sivament els drets fonamentals dels catalans el setembre i octubre de 2017. Això ha 
redundat en una pèrdua de confiança en la Institució per part de molts ciutadans, els 
quals consideren que vehicular les seves queixes sobre l’actuació de l’Administració 
pública a través de la Sindicatura de Greuges és inútil i fins i tot contraproduent, 
perquè ara com ara Govern, Administració i Sindicatura de Greuges són sinònims. 
Creuen, en definitiva, que la Institució ha esdevingut buida i estèril i que en la sem-
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pre desigual relació entre l’Administració i el ciutadà, la Sindicatura s’ha posat del 
costat del Govern i l’Administració. 

El febrer de 2019 finirà el mandat que l’últim Síndic va rebre del Parlament el fe-
brer de 2010. S’obrirà una nova etapa, raó per la qual cal modificar la Llei 24/2009 
del Síndic de Greuges perquè el nou Síndic/a que sigui escollit pel Parlament trobi 
una Institució enfortida i preparada per tornar-la a posar al servei dels ciutadans.

III
Les modificacions que presenta aquesta proposició de llei van en dues direcci-

ons. La primera, garantir la competència professional i la independència i l’honora-
bilitat personals de la persona sobre la qual hagi de recaure l’importantíssim mandat 
de dirigir la Institució del Síndic de Greuges per defensar els drets i llibertats dels 
ciutadans en la seva relació amb l’Administració pública, i de l’adjunt o adjunts que 
pugui nomenar. La segona, la d’enfortir la pròpia Institució donant-li més solidesa 
i continuïtat, sota el principi fonamental que els Síndics passen però la Sindicatura 
roman, i que adquirir, retenir i conservar el coneixement de la Institució és cabdal 
per complir les funcions que té encomanades.

Com ja hem dit, una de les lliçons que hem d’aprendre de la lamentable deriva 
que hem viscut en els darrers anys és que el Síndic/a ha de ser una persona radi-
calment independent de la política, amb una llarga trajectòria professional prèvia a 
l’assumpció del càrrec i una honorabilitat impol·luta. La Sindicatura no pot ser con-
cebuda com una etapa, intermèdia o final, d’una carrera política, perquè això conta-
minaria la seva actuació amb la ideologia que professés el seu màxim responsable, 
les relacions polítiques que mantingués i les expectatives futures a què aspirés per 
al moment en què abandonés el càrrec. La Sindicatura mereix ser dirigida per una 
persona professional, de reconegut prestigi com jurista, profundament coneixedora 
del difícil terreny de l’Administració Pública, i que vulgui pilotar la Institució per 
posar-la al servei dels ciutadans en defensa dels seus legítims interessos i queixes, 
sense perdre mai de vista que en la relació entre l’Administració i el ciutadà, el dèbil 
és el ciutadà i el totpoderós, el Govern i l’Administració. 

Lligat a l’anterior, es desprèn que la durada en el càrrec de la persona que hagi 
d’ocupar el lloc de Síndic/a no pot estendre’s excessivament. Una poderosa raó justi-
fica aquesta postura: una estada de massa anys en el càrrec propicia que el seu titular 
estableixi una relació freqüent i directa amb els responsables de les Administracions 
amb què ha de tractar, la qual cosa pot donar lloc, com l’experiència així ha demos-
trat, al naixement de complicitats que redunden en una minva de la independència de 
criteri i de comportament. És, per tant, necessari col·locar en una balança, i trobar el 
punt d’equilibri, entre la necessitat del Síndic/a de tenir un horitzó d’actuació dilatat 
que li permeti desenvolupar un programa de treball i el faci independent de la vida 
política, tot vetllant, no obstant això, perquè el Síndic/a no esdevingui una figura plà-
cidament instal·lada en una còmoda posició de complicitat amb el poder.

D’altra banda, cal afirmar amb rotunditat que la Sindicatura és més important que 
el Síndic/a que exerceixi la seva màxima responsabilitat. Els homes i les dones passen, 
les institucions romanen. La Sindicatura ha de tenir una estructura orgànica sòlida que 
acumuli, preservi i retingui el coneixement que adquireix en les seves actuacions; per 
aquesta raó, és fonamental que els treballadors que hi prestin serveis tinguin la con-
tinuïtat que l’Administració reconeix als seus servidors, tot donant-los el caràcter de 
funcionaris de carrera, i que, per tant, el nombre i el percentatge de llocs de personal 
eventual hagi de ser forçosament reduït a unes poques persones de confiança. La vo-
luntat és, en definitiva, que la Sindicatura no es converteixi en la cort nobiliària d’un 
Síndic amb ínfules de rei, que es dispersa tan bon punt aquest deixa el càrrec o perd 
el seu favor, emportant-se’n el coneixement adquirit.

Per últim, és important reforçar els lligams de la Sindicatura amb les altres ins-
titucions públiques amb competències en la matèria, com són el Defensor del Poble 
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i les sindicatures locals que creïn els municipis, des de la convicció que el treball en 
xarxa enforteix i millora l’efectivitat de la tasca encomanada.

IV
Aquesta proposició de llei es divideix en vuit articles que modifiquen l’actual 

Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges, una disposició addicional 
i dues disposicions finals.

L’article 1 de la proposició de llei estableix que el Síndic/a de Greuges haurà de 
ser una persona de reconegut prestigi com a jurista, amb un ampli coneixement de 
l’Administració Pública i no ha d’haver treballat per cap entitat que pugui ser consi-
derada una agrupació política o un grup d’interès en els 5 anys anteriors a presentar 
la candidatura.

L’article 2 de la proposició de llei incorpora una modificació en la duració del 
mandat del Síndic/a de Greuges, reduint el període màxim del mandat de 9 a 6 anys, 
sense possibilitat de renovació.

L’article 3 de la proposició de llei regula que una vegada finalitzat el mandat que 
estableix la llei, el síndic o síndica de greuges haurà d’abandonar el càrrec i provi-
sionalment, fins al nou nomenament assumirà interinament les seves funcions l’ad-
junt o adjunts del Síndic/a de Greuges rotatòriament.

L’article 4 de la proposició de llei tipifica les limitades funcions, només de caire 
conservatiu, que pot realitzar l’adjunt del Síndic/a de Greuges durant l’interinatge de 
les funcions del Síndic/a de Greuges.

L’article 5 de la proposició de llei incorpora un nou article 16 ter on s’estableix 
que el Síndic/a de Greuges no poden acceptar cap càrrec de l’Administració Pública 
en els 5 anys següents a deixar el càrrec. A més, tampoc podrà presentar-se durant 
un període de 2 anys a cap convocatòria electoral.

L’article 6 de la proposició de la llei incorpora l’honorabilitat com condició d’ele-
gibilitat i estableix que l’adjunt del Síndic/a de Greuges ha de complir les mateixes 
prerrogatives que el Síndic/a de Greuges.

L’article 7 i 8 de la proposició de llei estableixen mesures de col·laboració. En 
particular, en l’article 7 es regula que per a l’efectivitat dels principis de coordinació 
i cooperació que han de regir entre el Defensor del Poble i la Sindicatura de Greu-
ges es concertaran convenis sobre els diferents àmbits d’actuació davant les dife-
rents administracions públiques. A més, en el cas que el Defensor del Poble plantegi 
suggeriments de caràcter general i proposi recomanacions de modificacions norma-
tives, la Sindicatura de Greuges haurà de vetllar per impulsar-ho. En l’article 8 ins-
taura l’obligació del Síndic/a de Greuges ha de mantenir com a mínim una reunió 
anual amb cadascun dels Defensors Locals de la ciutadania.

La disposició addicional de la proposició de llei equipara la retribució del Sín-
dic/a de Greuges a la d’un Conseller/a del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Pels motius exposats, el Grup Parlamentari de Ciutadans, presenta la següent: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, 
del Síndic de Greuges que incorpora mesures per la despolitització de 
la Sindicatura de Greuges

Article 1. Modificació de l’article 6 a la Llei 24/2009, de 23 de desembre, 
del Síndic de Greuges
Article 6. Condicions d’elegibilitat i honorabilitat
1. Per a ésser elegit síndic o síndica de greuges cal ésser major d’edat, gaudir de 

la condició política de català o catalana i estar en ple ús dels drets civils i polítics i 
tenir residència efectiva a Catalunya.

El síndic o síndica de greuges haurà de ser una persona de reconegut prestigi 
com a jurista, amb un ampli coneixement de l’Administració Pública i no haurà 
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d’haver tingut cap mena de vinculació política o d’haver treballat per alguna entitat 
que pugui ser considerada grup d’interès en els 5 anys anteriors a presentar la seva 
candidatura.

2. El nomenament del Síndic de Greuges es farà entre persones idònies. Són 
idonis els qui reuneixen l’honorabilitat i les competències professionals establertes 
l’apartat anterior. Es considera que no concorre l’honorabilitat en els qui hagin estat: 

1. Condemnats per sentència ferma a pena privativa de llibertat, fins que s’ha-
gi complert la condemna.

2. Condemnats per sentència ferma, mentre els antecedents penals no siguin 
cancel·lats.
3. Els inhabilitats o suspesos per a ocupació o càrrec públic, durant el temps que 

duri la sanció, en els termes que preveu la legislació penal o administrativa.
4. Els sancionats per la comissió d’una infracció molt greu d’acord amb el que 

preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, durant el període que fixi la resolució sancionadora.

Article 2. Modificació de l’article 10 a la Llei 24/2009, de 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges
Article 10. Duració del mandat
El síndic o síndica de greuges és elegit per a un període de sis anys, i no pot ésser 

reelegit per al mandat immediatament posterior.

Article 3. Modificació de l’article 16 a la Llei 24/2009, de 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges
Article 16. Exercici del càrrec en funcions en cas de cessament o suspensió 
1. En cas d’extinció del mandat, el síndic o síndica de greuges, haurà d’abandonar 

el càrrec i assumeix interinament les funcions l’adjunt primer del síndic del greu-
ges, fins que prengui possessió el nou síndic de greuges. S’alternaran l’exercici del 
càrrec, de forma rotatòria i per la seva ordre, els adjunts, començant l’adjunt primer, 
per períodes d’un mes cadascun d’ells.

2. En cas de cessament en el càrrec del síndic o síndica de greuges per causes al-
tres que l’extinció del mandat, n’assumeix les funcions, salvant la que regula l’article 
25.1, i fins a la presa de possessió del nou síndic o síndica, l’adjunt o adjunta general.

3. En cas que el síndic o síndica de greuges sigui suspès en l’exercici del càrrec, 
n’assumeix interinament les funcions, salvant la que regula l’article 25.1, l’adjunt o 
adjunta general.

Article 4. Addició d’un nou article 16 bis a la Llei 24/2009, de 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges
Article 16 bis. (Nou)
1. En tots aquells casos que l’adjunt del síndic de greuges assumeixi interinament 

les funcions del síndic o síndica de greuges, exercirà les seves funcions: 
i) en el millor interès de les funcions de la Sindicatura del Greuges i 
ii) de tal manera que permeti conservar les actuacions realitzades pel síndic o 

síndica de greuges i l’estructura material i personal existent.
2. No obstant això, l’adjunt del síndic de greuges podrà adoptar decisions no 

conservatives amb caràcter excepcional sempre i quan sigui extraordinàriament ne-
cessari o urgent, la corresponent decisió estigui especialment fonamentada i aques-
ta s’adopti en el millor interès de la Sindicatura de Greuges i sense que, en cap cas, 
pugui emprendre iniciatives que condicionin indegudament l’actuació del següent 
síndic.

3. Es consideraran decisions no conservatives totes aquelles que impliquin mo-
dificacions dels elements materials, immaterials i personals de l’oficina, de la seva 
estructura orgànica, organitzativa o funcional, dels tercers que col·laborin en virtut 
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de qualsevol relació contractual amb la Sindicatura de Greuges i dels plans de tre-
ball i actuacions iniciades o previstes.

4. En tot cas, el adjunt al síndic de greuges haurà d’elaborar una memòria deta-
llada de la seva actuació, amb especial referència a les decisions no conservatives, 
de la qual haurà de retre compte a la comissió competent.

Article 5. Addició d’un nou article 16 Ter a la Llei 24/2009, de 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges
Article 16 Ter. (Nou)
1. Quan el síndic o síndica de greuges finalitzi el seu mandat no podrà accep-

tar cap càrrec vinculat a l’Administració Pública en els 2 anys següents de la fina-
lització del seu mandat.

2. Quan el síndic o síndica de greuges finalitzi el seu mandat no podrà concór-
rer  a cap convocatòria electoral en els 2 anys següents de la finalització del seu 
mandat.

Article 6. Modificació de l’article 21 a la Llei 24/2009, de 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges
Article 21. Condicions d’elegibilitat i causes d’incompatibilitat
1. Per a ésser designat adjunt o adjunta al Síndic de Greuges cal complir les con-

dicions d’elegibilitat i honorabilitat que estableix l’article 6.
2. Els adjunts al Síndic de Greuges estan subjectes al règim d’incompatibilitats 

que estableixen els articles 7 i 11.

Article 7. Modificació de l’article 78 a la Llei 24/2009, de 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges
Article 78. Relacions de col·laboració amb el Defensor del Poble
1. El Síndic de Greuges i el Defensor del Poble col·laboren en l’exercici de les 

seves funcions.
2. El Síndic de Greuges pot sol·licitar la intervenció del Defensor del Poble en re-

lació amb actuacions de l’Administració General de l’Estat a Catalunya, pot plante-
jar-li suggeriments de caràcter general i pot proposar-li de formular recomanacions 
de modificacions normatives.

3. Per a l’efectivitat dels principis de coordinació i cooperació que han de regir la 
relació entre ambdues institucions, el Síndic de Greuges concertarà amb el Defensor 
del Poble els convenis oportuns sobre els respectius àmbits d’actuació davant les di-
ferents administracions públiques. Aquests acords han de preveure, en tot cas, les fa-
cultats delegades, procediment de comunicació i durada dels mateixos.

4. En el cas, que el Defensor del Poble plantegi suggeriments de caràcter general 
i proposi recomanacions de modificacions normatives, el Síndic de Greuges haurà 
de vetllar per impulsar-ho.

Article 8. Modificació de l’article 80 a la Llei 24/2009, de 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges
Article 80. Relacions amb els defensors locals de la ciutadania
1. El Síndic de Greuges ha de mantenir i impulsar relacions de col·laboració amb 

els defensors locals de la ciutadania, i ha de subscriure convenis de col·laboració 
oportuns sobre els respectius àmbits d’actuació davant les diferents administracions 
públiques locals, i, si escau, ha de promoure, fórmules específiques de supervisió 
de l’Administració local i dels organismes públics o privats que hi estan vinculats o 
que en depenen ella.

2. El Síndic de Greuges, en rebre queixes que tinguin per objecte actes de l’ad-
ministració local, si l’àmbit corresponent hi ha defensor o defensora local, ha d’in-
formar de la seva existència a les persones que han presentat la queixa.
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3. El Síndic de Greuges haurà de mantenir com a mínim una reunió anual de co-
ordinació amb cadascun dels defensors locals de la ciutadania.

Disposició addicional primera. Retribució del Síndic de Greuges
La retribució del Síndic de Greuges se equipararà a la retribució d’un conseller 

del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Disposició addicional segona. Nomenament de personal eventual
La Sindicatura de Greuges podrà incloure en les seves plantilles llocs de treball 

de personal eventual per un nombre que no podrà excedir de 5.
El personal eventual solament realitzarà funcions expressament qualificades 

com de confiança o d’assessorament especial.
El nomenament i cessament seran lliures. El cessament tindrà lloc, en tot cas, 

quan es produeixi la finalització del mandat del Síndic de Greuges.
En tot el que resta, s’aplicarà l’establert en la legislació de funció pública que els 

resulti d’aplicació.

Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari
El Govern de la Generalitat desenvoluparà reglamentàriament en el termini mà-

xim de tres mesos la normativa necessària per a l’efectivitat d’aquesta llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya a excepció de les mesures que suposin un augment de crè-
dits o una disminució d’ingressos en relació amb el pressupost vigent, que no entrarà 
en vigor, en la part que suposi una afectació pressupostària, fins a l’exercici pressupos-
tari següent a l’entrada en vigor d’aquesta normativa.

Palau del Parlament, 21 de enero de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Proposició de llei de deduccions en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques
202-00043/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 27832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 111.b del 
Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de deduccions en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques

Exposició de motius

I
En els darrers anys la pressió fiscal a Catalunya ha anat incrementant-se de for-

ma constant. Aquest increment ha pres totes les formes possibles: creació de nous 
impostos, increment dels tipus impositius i reducció dels beneficis fiscals.

El resultat d’aquest procés és ben clar: Catalunya és la comunitat autònoma amb 
més pressió fiscal de l’Estat: compta amb una quinzena de tributs propis quan la 
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major part de les comunitats autònomes en tenen entre dos i cinc; els tipus imposi-
tius són –es miri l’impost que es miri– els més elevats o d’entre els més elevats; les 
reduccions són les més baixes; i, finalment, les deduccions són les menys nombro-
ses i, les que existeixen, tenen una quantitat de condicions que, a la pràctica, són 
inaplicables.

L’impost sobre la renda de les persones físiques no ha escapat a l’afany recapta-
tori. Els estudis comparats ens diuen que els catalans estan subjectes als tipus més 
alts pel tram autonòmic. A la pràctica, aquells catalans que guanyen fins a 33.000 
euros són els que més paguen per l’IRPF de tota Espanya.

Pel que fa a les deduccions, la resta de comunitats autònomes les han anat actua-
litzant durant aquests darrers anys. Les recents tendències normatives en aquest àm-
bit han estat centrades, per norma general, en ajudes a l’ensenyament escolar –per 
adquisició de llibres de text i despeses en escoles bressol–, aprenentatge de llengües 
estrangeres, persones a càrrec, inversions en societats mercantils, donacions a cen-
tres de recerca, entre d’altres. A Catalunya aquest exercici no hi ha hagut aquesta 
voluntat i tampoc hagués estat possible donada la situació de greu inestabilitat po-
lítica. Cal, doncs, actualitzar les deduccions aplicables a l’Impost sobre la renda de 
les persones físiques.

II
El temps en que la prestació dels serveis públics essencials es va veure amenaça-

da per la manca de recursos i finançament va passar fa temps. Toca ara disminuir la 
pressió fiscal, també per incentivar determinades situacions desitjables des del punt 
de vista individual i com a societat.

Tot i que l’efectivitat de la introducció de deduccions fiscals és una eina molt 
limitada pel que fa a la disminució fiscal, aquesta ho aconsegueix podent distingir 
aquelles situacions que més ho necessiten. En altres paraules, és molt més precisa.

Les deduccions fiscals a determinats supòsits tenen diversos avantatges. Per un 
costat ajuda a disminuir l’elevada pressió fiscal que suporten els catalans; per un al-
tra, adequa la càrrega fiscal entre els ciutadans adaptant-la a les seves circumstàn-
cies personals i familiars; i, finalment, és una bona eina per incentivar aquelles ac-
tivitats que redunden en un major desenvolupament de la societat i de descongestió 
dels serveis públics.

III
La present Proposició de llei incorpora deduccions fiscals centrades en el desen-

volupament i millora de la vida familiar, ensenyament, i incentius a l’eficiència ener-
gètica i inversió empresarial.

Així s’introdueixen deduccions en l’àmbit familiar i educatiu en els articles 1 a 5: 
per família nombrosa, per despeses en llars d’infants, adquisició de llibres de text, 
aprenentatge de llengües estrangeres i per ascendents majors de 75 anys.

Els articles 6 a 8 introdueixen deduccions per lloguer i obres de millora i ins-
tal·lació de sistemes d’eficiència energètica en l’habitatge habitual.

Per últim els articles 9 i 10 incorporen deduccions per contractació d’asseguran-
ces de cobertura mèdica, adquisició d’accions o participacions en empreses de nova 
creació.

Article 1. Deducció per família nombrosa
1. Els contribuents que pertanyin a una família nombrosa es podran deduir les 

següents quantitats de quota íntegre corresponent al tram autonòmic de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques quan la suma de la base liquidable general i del 
estalvi no sigui superior a 33.007,2 euros anuals en casos de tributació individual o 
a 53.507,2 euros anuals en casos de tributació conjunta: 

a) 200 euros per família que tingui un descendents amb una minusvàlua igual o 
superior al 33%.
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b) 300 euros en el cas de família nombrosa de categoria general.
c) 600 euros en el cas de família nombrosa de categoria especial.
2. La deducció de la lletra a) de l’apartat anterior és compatible amb les deduc-

cions de les lletres b) i c) del mateix apartat.
2. Aquesta deducció és compatible amb les deduccions per naixement o adopció 

d’un fill, per naixement o adopció múltiples i per naixement o adopció d’un fill amb 
discapacitat.

Article 2. Deducció per despeses en llars d’infants
1. Els contribuents pares o tutors amb nens menors de tres anys podran apli-

car-se, sobre la quota íntegra autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, una deducció del 15% de les quantitats satisfetes en el període impositiu 
per les despeses de llars d’infants.

2. La deducció de l’apartat anterior es podrà fer amb un màxim per cada des-
cendents de: 

a) 400 euros anuals per rentes amb una base liquidable inferiors o igual a 17.707,2 
euros anuals.

b) 300 euros anuals per rentes amb una base liquidable superior a 17.707,2 euros 
anuals i inferior a 33.007,2 euros anuals.

b) 200 euros anuals per rentes amb una base liquidable superior a 33.007,2 euros 
anuals i inferior a 53.407,2 euros anuals.

3. Quan un fill o descendent convisqui amb ambdós pares o ascendents, l’import 
de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d’ells, en 
cas que optin per tributació individual.

4. Als efectes d’aquesta deducció només es podran deduir les despeses realitza-
des en les llars d’infant autoritzades per la Generalitat de Catalunya.

5. La deducció i el límit de la mateixa en el període impositiu en el que el nen 
compleixi els tres anys es calcularà de forma proporcional al número de mesos en 
que es reuneixen els requisits establerts en aquest article.

Article 3. Deducció per adquisició de llibres de text i material escolar
1. Els contribuents podran deduir-se part de les despeses satisfetes per l’adqui-

sició de llibres de text i material escolar en el segon cicle de l’educació infantil, 
l’educació primària i secundària obligatòria. Aquesta deducció en la quota íntegra 
corresponent al tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
té la següent escala: 

a) Deducció del 100% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per a 
les rentes amb una base liquidable igual o inferior a 17.707,2 euros anuals amb un 
màxim de 240 euros per fill.

b) Deducció del 75% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per a les 
rentes amb una base liquidable entre els 17.707,2 euros anuals i els 33.007,2 euros 
anuals amb un màxim de 240 euros per fill.

b) Deducció del 50% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per a les 
rentes amb una base liquidable entre els 33.007,2 euros anuals i els 53.407,2 euros 
anuals amb un màxim de 240 euros per fill.

2. Només tindran dret a practicar-se la deducció de l’apartat anterior els pares o 
ascendents que convisquin amb els seus fills o descendents escolaritzats. Quan un 
fill o descendents convisqui amb ambdós pares o ascendents, l’import de la deduc-
ció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d’ells, en cas que 
optin per tributació individual.

Article 4. Deducció per despeses en l’aprenentatge extraescolar de 
llengües estrangeres
1. Pel concepte de despeses en l’aprenentatge extraescolar de llengües estran-

gers pels fills que cursin els estudis de segon cicle d’educació infantil, d’educació 
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primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat i de cicles formatius de 
formació professional específica, es deduirà el 15% dels imports destinats a aquest 
aprenentatge, amb el límit de 100 euros per fill.

2. Si els fills conviuen amb tots dos pares i aquests opten per la tributació indivi-
dual, la deducció es prorratejarà per parts iguals a la declaració de cadascun d’ells.

3. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigirà que la base imposable total 
no superi l’import de 25.000 euros en el cas de tributació conjunta i de 12.500 euros 
en el de tributació individual, i també la seva justificació documental, mitjançant les 
factures o els corresponents documents equivalents.

Article 5. Deducció per ascendents majors de 75 anys a càrrec
1. En la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota íntegra de l’im-

post sobre la renda de les persones físiques, es pot aplicar, juntament amb altres 
reduccions que corresponguin, una deducció per la cura d’ascendents majors de 75 
anys a càrrec quan aquests convisquin almenys la meitat del període impositiu amb 
el contribuent.

2. Aquesta deducció sobre la quota íntegra autonòmica de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques tindrà els següents imports: 

a) 180 euros anuals per a contribuents amb ascendents majors de 75 anys a càrrec 
i amb una base liquidable inferiors o igual a 17.707,2 euros anuals.

b) 150 euros anuals per a contribuents amb ascendents majors de 75 anys a càrrec 
i amb una base liquidable superior a 17.707,2 euros anuals però inferior a 33.007,2 
euros anuals.

c) 120 euros anuals per a contribuents amb ascendents majors de 75 anys a càrrec 
i amb una base liquidable superior a 33.007,2 euros anuals però inferior a 53.407,2 
euros anuals.

3. Quan dos o més contribuents tinguin dret a la deducció establerta per aquest 
article respecte els mateixos ascendents l’import de la deducció es prorratejarà entre 
ells a parts iguals.

No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentiu amb l’as-
cendent, l’aplicació d’aquesta deducció correspondrà al de grau més proper.

4. Les circumstàncies personals i familiars que han de tenir-se en compte seran 
aquelles que vinguin determinades per la situació existent a la data de meritació de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Article 6. Modificació de l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 31/2002, de 
30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, modificada per 
l’article 13 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol
Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de 

mesures fiscals i administratives, modificada per l’article 13 de la Llei 5/2007, del 
4 de juliol que queda redactat de la manera següent: 

«1. Deducció per lloguer de l’habitatge habitual
1.1 Els contribuents poden deduir el 25%, fins a un màxim de 600 euros anuals, 

de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l’habi-
tatge habitual, quan reuneixin els requisits següents: 

a) Tenir trenta cinc anys o menys en la data de meritació de l’impost.
b) Que llur base imposable no sigui superior a 17.720,2 euros anuals.
1.2 Els contribuents poden deduir el 25%, fins a un màxim de 900 euros anuals, 

de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l’ha-
bitatge habitual, quan en la data de meritació de l’impost pertanyin a una família 
nombrosa i compleixin algun dels requisits establerts a l’apartat 1.1 d’aquest article.

1.3 Els contribuents poden deduir el 20%, fins a un màxim de 900 euros anuals, 
de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l’habi-
tatge habitual, quan reuneixin els requisits següents: 

a) Tenir trenta cinc anys o menys en la data de meritació de l’impost.
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b) Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
c) Que llur base imposable no sigui superior a 33.007,2 euros anuals.
1.4 Els contribuents poden deduir el 20%, fins a un màxim de 1200 euros anuals, 

de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l’ha-
bitatge habitual, quan en la data de meritació de l’impost pertanyin a una família 
nombrosa i compleixin algun dels requisits establerts a l’apartat 1.3 d’aquest article.

1.5 En el cas de tributació conjunta, si algun dels declarants es troba en alguna 
de les circumstàncies especificades als apartat 1.1 i 1.3 o pertanyin a una família 
nombrosa, l’import màxim de la deducció és de 900 euros, i el de la base imposable 
de la unitat familiar és de 30.000 euros.

1.6 Aquesta deducció només es pot aplicar una vegada, amb independència del 
fet que en un mateix subjecte passiu puguin concórrer més d’una de les circumstàn-
cies establertes en els apartats anteriors.

1.7 Si en relació amb un mateix habitatge resulta que més d’un contribuent té dret 
a la deducció conforme a aquest precepte, cadascun d’ells podrà aplicar en la seva 
declaració una deducció per aquest concepte per l’import que s’obtingui de dividir 
la quantitat resultant de l’aplicació del 10% de la despesa total o el límit màxim cor-
responent, si escau, pel nombre de declarants amb dret a la deducció.

1.8 A l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, són famílies nombroses les que 
defineix la Llei 40/2003, del 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

1.9 Els contribuents han d’identificar l’arrendador o arrendadora de l’habitatge 
fent-ne constar el NIF en la declaració-liquidació corresponent.»

Article 7. Modificació de l’article 3 del Decret Llei 1/2008, d’1 de juliol, 
de mesures urgents en matèria fiscal i financera
Es modifica de l’article 3 del Decret Llei 1/2008, d’1 de juliol, de mesures ur-

gents en matèria fiscal i financera que queda redactat de la manera següent: 
«Article 3. Deducció per rehabilitació de l’habitatge habitual
1. S’estableix en la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota ínte-

gra de l’impost sobre la renda de les persones físiques, una deducció del 10% de les 
quantitats satisfetes en el període impositiu per la rehabilitació de l’habitatge que 
constitueixi o hagi de constituir l’habitatge habitual del contribuent o la contribuent 
per a les rentes igual o inferiors a 17.707,2 euros.

2. S’estableix en la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota ínte-
gra de l’impost sobre la renda de les persones físiques, una deducció del 8% de les 
quantitats satisfetes en el període impositiu per la rehabilitació de l’habitatge que 
constitueixi o hagi de constituir l’habitatge habitual del contribuent o la contribuent 
per a les rentes superiors a 17.707,2 euros i inferiors a 33.007,2 euros.

3. S’estableix en la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota ínte-
gra de l’impost sobre la renda de les persones físiques, una deducció del 5% de les 
quantitats satisfetes en el període impositiu per la rehabilitació de l’habitatge que 
constitueixi o hagi de constituir l’habitatge habitual del contribuent o la contribuent 
per a les rentes superiors a 33.007,2 euros i inferiors a 53.407,2 euros.»

Article 8. Deducció per inversió en instal·lacions de climatització i/o 
aigua calenta sanitària que emprin energies renovables en l’habitatge 
habitual i destinades exclusivament a l’autoconsum
1. Els contribuents podran deduir en la quota íntegra autonòmica el 10 % de les 

quantitats satisfetes en l’exercici per la instal·lació en l’habitatge habitual de siste-
mes de climatització i/o aigua calenta sanitària en les edificacions que emprin fonts 
d’energia renovables, i amb un límit de 280 € per subjecte passiu.

S’entén per energies renovables aquelles a les quals es refereix l’article 2 de la 
Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, 
relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables i per la qual es mo-
difiquen i es deroguen les directives 2001/77/CE i 2003/30/CE.
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2. La base d’aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats efectivament 
satisfetes als instal·ladors habilitats que realitzin la instal·lació en la totalitat de la ins-
tal·lació, això és, sistema de generació, sistema d’emissió tèrmica i sistema de captació.

Article 9. Deducció per les despeses realitzades per a la contractació 
de la cobertura mèdica per assegurances de salut privades
1. Els contribuents es podran deduir un 10% a la quota íntegre corresponent al 

tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), per les 
despeses satisfetes en la contractació de la cobertura mèdica per assegurances de 
salut privades.

2. Per tenir dret a aquesta deducció els titular i els beneficiaris de l’assegurança 
de salut privada haurà de tenir residència a Catalunya i la suma de la base imposa-
ble general i del estalvi menys el mínim personal i familiar no superi els 53.407,2 
euros anuals en casos de tributació individual o 80.000 euros anuals en casos de 
tributació conjunta.

Article 10. Deducció per inversions en l’adquisició d’accions o de 
participacions socials de noves entitats o de recent creació
1. S’estableix una deducció del 30% de les quanties invertides durant l’exercici 

en l’adquisició d’accions o de participacions socials com a conseqüència d’acords 
de constitució de societats o d’ampliació de capital en les societats a les quals es re-
fereix l’apartat 2 següent. L’import màxim d’aquesta deducció serà de 6.000 euros 
per exercici. En el cas de declaració conjunta, l’import màxim de deducció serà de 
6.000 euros per cada contribuent de la unitat familiar que hagi efectuat la inversió. 
Aquesta deducció s’aplicarà en l’exercici en el qual es materialitzi la inversió i en els 
dos següents amb el límit de 6.000 euros anuals.

Quan les inversions es duguin a terme en societats participades per centres de 
recerca o universitats la deducció serà del 50% amb un import màxim de 12.000 
euros per exercici i per contribuent.

2. Perquè es pugui aplicar aquesta deducció serà necessari complir els següents 
requisits i condicions: 

a) La participació aconseguida pel contribuent, computada juntament amb la del 
cònjuge o les persones unides per raó de parentiu en línia directa o col·lateral, per 
consanguinitat o afinitat, fins al tercer grau inclòs, no podrà ser superior al 40 % del 
capital social de la societat objecte de la inversió o dels drets de vot en la societat.

b) L’entitat en la qual hagi de materialitzar-se la inversió haurà de complir els 
següents requisits: 

1r. Haurà de tenir naturalesa de societat anònima, societat limitada, societat anò-
nima laboral o societat limitada laboral.

2n. Haurà de tenir el domicili social i fiscal a Catalunya.
3r. Haurà de desenvolupar una activitat econòmica. A aquest efecte, no podrà te-

nir per activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari.
4t. Com a mínim, haurà d’emprar a una persona domiciliada fiscalment a Catalu-

nya amb un contracte laboral a jornada completa, donada d’alta en el règim general 
de la Seguretat Social i que no sigui sòcia ni partícip de la societat.

5è. En cas que la inversió s’hagi realitzat mitjançant una ampliació de capital, 
la societat ha d’haver-se constituït en els dos anys anteriors a la data d’aquesta am-
pliació.

Disposicions addicionals

Primera. Efectes de les deduccions en el tram autonòmic de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques
Totes les deduccions creades en aquesta llei tindran efectes a partir de l’1 de ge-

ner de 2019.
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Segona. Justificació documental
El Govern, en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta Llei, haurà de 

determinar reglamentàriament la justificació documental que els contribuent hauran 
de presentar quan vulguin aplicar-se alguna de les deduccions en el tram autonòmic de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques que es regulen en aquesta Llei.

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 de deduccions en l’impost 
sobre la renda de les persones físiques

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei
Els estudis comparats ens diuen que els catalans estan subjectes als tipus més 

alts pel tram autonòmic. A la pràctica, aquells catalans que guanyen fins a 33.000 
euros són els que més paguen per l’IRPF de tota Espanya.

Les deduccions fiscals a determinats supòsits tenen diversos avantatges. Per un 
costat ajuda a disminuir l’elevada pressió fiscal que suporten els catalans; per un al-
tra, adequa la càrrega fiscal entre els ciutadans adaptant-la a les seves circumstàn-
cies personals i familiars; i, finalment, és una bona eina per incentivar aquelles ac-
tivitats que redunden en un major desenvolupament de la societat i de descongestió 
dels serveis públics.

La present Proposició de llei incorpora deduccions fiscals centrades en el desen-
volupament i millora de la vida familiar, ensenyament, i incentius a l’eficiència ener-
gètica i inversió empresarial.

2. Normativa afectada
– Article 1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i adminis-

tratives.
– Article 3 del Decret Llei 1/2008, d’1 de juliol, de mesures urgents en matèria 

fiscal i financera.
– Article 14 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres.

3. Competència
– Llei 22/2009, del 18 de setembre, per la qual es regula el sistema de finança-

ment de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia.
– Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya.

4. Afectacions pressupostàries
Les despeses que pugui comportar els preceptes d’aquesta proposició de llei, tin-

dran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a 
l’exercici posterior a la seva aprovació.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy 

Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC
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Proposició de llei de mesures fiscals en l’àmbit de l’impost sobre el 
patrimoni
202-00044/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 27841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 de mesures fiscals en l’àmbit de l’Impost sobre el 
Patrimoni

Exposició de motius
L’impost sobre el Patrimoni té el seu origen a Espanya a l’any 1977 amb l’objec-

tiu de gravar la riquesa neta dels contribuents. L’any 2001, fruit de la reforma del 
sistema de finançament autonòmic, es va cedir a les comunitats autònomes de règim 
comú capacitat normativa en relació a aspectes tant important de l’impost com la 
determinació del mínim exempt, la tarifa, les deduccions i les bonificacions.

Aquest és un impost que clarament només afecta a les classes mitjanes i que a 
més, grava el producte de rendes que ja han estat gravades en el moment d’obte-
nir-les, pel que és evident que representa una doble imposició. Per aquests motius 
principalment l’any 2008 l’impost sobre el patrimoni va ser eliminat.

L’eliminació d’aquest tribut no ha estat una decisió aïllada del nostre país sinó 
que és una decisió de la que han participat altres estats membres de la Unió Euro-
pea, on pràcticament s’ha suprimit l’impost restant vigent només a França però on 
està previst que desaparegui durant l’any 2019.

Ateses les especials circumstàncies econòmiques i financeres de les administra-
cions públiques durant la crisi econòmica iniciada l’any 2008, davant l’exigència de 
reducció del dèficit, mitjançant el Real Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, es va 
recuperar aquest tribut encara que de forma transitòria, la qual cosa permetia a les 
comunitats autònomes, en la mesura que és un tribut cedit, un ingrés addicional al 
que es disposaven en aquells moments.

És desitjable que en els propers anys es pugui prescindir d’aquest impost com ja 
es va fer l’any 2008. No obstant això, atès que l’impost aporta una quantitat impor-
tant de recursos a la Generalitat de Catalunya, es considera oportú no suprimir-lo 
completament a curt termini, si no modular-lo a la baixa de forma progressiva, de 
manera que quan s’acabi suprimint, l’impacte sobre els ingressos sigui més moderat.

Amb la recuperació transitòria, el mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni 
s’ha mantingut en els 500.000 euros d’acord amb la Llei 31/2002. No obstant això, 
la Llei 5/2012, del 20 de març, va elevar aquest mínim fins als 700.000 euros fins 
l’entrada en vigor del Decret Llei 7/2012, de 27 de desembre, que va tornar a recu-
perar el mínim de 500.000 euros vigent fins a dia d’avui.

En els darrers anys no només el mínim exempt de l’impost ha estat objecte de 
modificació. A finals de l’any 2012 la tarifa de l’impost també va ser objecte de mo-
dificació, en aquesta ocasió una modificació a l’alça.

Per tant, a Catalunya en aquests moments tenim un dels nivells impositius, en 
relació a aquest impost, més alt d’Espanya, cosa que es pretén revertir amb aquesta 
proposició de llei.

Un altre objectiu d’aquesta proposició de llei és consolidar en un únic text legal 
tots els aspectes de l’impost sobre el patrimoni sobre els que la Generalitat té capa-
citat normativa.
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En l’actualitat, la capacitat normativa de la Generalitat sobre aquest impost s’ha 
anat configurant a través de diferents normes des de 2002 (Llei 31/2002 de 30 de de-
sembre, de mesures fiscals i administratives; Llei 7/2004 de 16 de juliol, de mesures 
fiscals i administratives; Llei 5/2012 de 20 de març, de mesures fiscals, financeres, 
i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics; 
Decret Llei 7/2012 de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que 
afecten l’impost sobre el patrimoni; i la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fis-
cals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels im-
postos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, 
sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions 
de diòxid de carboni) motiu evident pel que es considera convenient agrupar la nor-
mativa que afecta aquest impost en una sola llei.

Article 1. Mínim exempt de l’impost sobre el patrimoni
L’import mínim exempt en l’impost sobre el patrimoni es fixa en 700.000,00 

euros.

Article 2. Tarifa de l’impost sobre el patrimoni
A efectes del 31 de desembre de 2019, la base liquidable de l’impost es grava 

amb els tipus de l’escala següent: 

Base liquidable 
fins a (euros) Quota (euros)

Resta base liquidable  
fins a (euros)

Tipus aplicable 
percentatge (%)

0,00 0,00 167.129,45 0,2

167.129,45 350,97 167.123,47 0,3

334.252,88 835,63 334.246,87 0,5

668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3

2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7

5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1

10.695.996,06 183.670,29 En endavant 2,5

Article 3. Bonificació dels patrimonis protegits de contribuents amb 
discapacitat
1. Si entre els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determina-

ció de la base imposable n’hi ha que formen part del patrimoni protegit de la perso-
na contribuent constituït a l’empara de la Llei de l’Estat 41/2003, del 18 de novem-
bre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del 
Codi civil, de la Llei d’enjudiciament civil i de la normativa tributària amb aquesta 
finalitat, la persona contribuent es pot aplicar una bonificació del 99% en la part de 
la quota que proporcionalment correspongui als dits béns o drets.

2. La mateixa bonificació és aplicable als béns o drets de contingut econòmic 
que formin part del patrimoni protegit constituït a l’empara de la Llei 25/2010, del 
29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la fa-
mília.

Article 4. Bonificació de les propietats forestals
El contribuent pot aplicar una bonificació del 95% en la part de la quota que 

correspongui proporcionalment a les propietats forestals, sempre que disposin d’un 
instrument d’ordenació degudament aprovat per l’Administració forestal competent 
de Catalunya.
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Disposició derogatòria
1. Es deroga l’article 2 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals 

i administratives.
2. Es deroga el Decret Llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en 

matèria fiscal que afecten l’impost sobre el patrimoni.
3. Es deroga l’article 2 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i ad-

ministratives.
4. Es deroga l’article 60 de la Llei 5/2012 de 20 de març, de mesures fiscals, fi-

nanceres, i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics.

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.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy 

Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions
202-00045/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 27842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions

Exposició de motius
L’impost sobre successions i donacions és un tribut establert per l’Estat però quin 

rendiment està cedit totalment a les comunitats autònomes. Són aquestes les que 
tenen, a més, tenen àmplies competències normatives sobre els elements quantifi-
cadors del tribut gràcies a la potestat normativa en matèria tributària atribuïda pel 
sistema de finançament autonòmic.

De la mateixa forma que passa en altres tributs, com és el cas de l’impost sobre el 
patrimoni, l’impost sobre successions representa una doble imposició. Efectivament, 
els béns que s’adquireixen a través d’herència ja han estat gravats a través d’altres 
tributs. Però no només això, si no que quan un subjecte rep una herència aquest arri-
ba a pagar fins a tres vegades per les adquisicions per causa de mort: a l’ajuntament 
per la plusvàlua, a l’agència tributaria per la renda obtinguda i a la comunitat autò-
noma per l’impost de successions.



BOPC 255
7 de febrer de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 24

Aquesta situació ha fet que a la majoria de països de la Unió Europea l’impost 
sobre successions ja no existeixi, o bé en el cas que encara estigui vigent, tingui una 
presència residual.

En sentit, el que seria desitjable seria la seva total derogació la qual cosa no en-
tra dins les competències de la Generalitat de Catalunya. Però sobre el que si pot 
decidir la Generalitat en funció de la seva autonomia és la moderació de l’impost 
a la baixa, especialment pel que fa a les herències entre els familiars més propers.

Moltes comunitats autònomes ja han legislat en el sentit de reduir l’impost que 
grava les successions. A Catalunya durant uns anys també és va fer.

Si bé, a través de la Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, es va intro-
duir una bonificació del 99% als grups I i II, actualment, i fruit de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 
aquesta bonificació del 99% només es contempla quan l’herència la rep el cònjuge 
del causahavent sigui quin sigui l’import de la herència, i en canvi s’estableixen un 
esglaonat de bonificacions per a la resta de familiar dels grups esmentats. Així per 
tant, només els primers 100.000,00 euros de la herència resten sotmesos a la boni-
ficació del 99%.

Sense cap mena de dubte, la derogació de l’impost o una bonificació universal 
del 99% de l’impost tindria un impacte important sobre les finances de la Generali-
tat, per aquest motiu en aquesta Proposició de Llei es proposa un primer pas adreçat 
a bonificar l’impost al 99% als grups I i II el primer milió d’euros d’herència, rebai-
xant progressivament la bonificació fins al 65%, davant el 20% actual.

Així mateix, aquesta proposició de llei també proposa augmentar les reduccions 
del 95% al 99% de la base imposable les adquisicions lucratives entre vius quan fa-
cin referència a activitats empresarials o professionals directament o a través d’enti-
tats participades amb l’objectiu de limitar l’efecte de l’impost alhora de mantenir la 
continuïtat d’una activitat empresarial o professional.

Aquest increment de la reducció s’aplica tant quan les donacions van adreçar a 
facilitar l’habitatge habitual per part dels descendents.

Article 1. Modificació de l’article 58 bis de la Llei 19/2010, del 7 de juny, 
de regulació de l’impost sobre successions i donacions pel que fa a les 
adquisicions per causa de mort
Es modifica l’article 58 bis de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’im-

post sobre successions i donacions, que resta redactat de la manera següent: 
«Els contribuents dels grups I i II poden aplicar una bonificació del 99% de 

la quota tributària de l’impost sobre successions en les adquisicions per causa de 
mort, incloses les quantitats percebudes pels beneficiaris d’assegurances de vida que 
s’acumulen a la resta de béns i drets que integren llur porció hereditària.»

Article 2. Modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions pel que fa a les adquisicions 
lucratives entre vius
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 38 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de re-

gulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la manera 
següent: 

«1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gratuït equiparable entre 
vius a favor del cònjuge, dels descendents, dels ascendents o dels col·laterals fins al 
tercer grau del donant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat, es pot 
aplicar en la base imposable una reducció del 99,00% del valor net de la totalitat 
dels elements afectes a una activitat empresarial o professional del donant.»

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 41 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de re-
gulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la manera 
següent: 
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«1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gratuït equiparable entre 
vius a favor del cònjuge, dels descendents, dels ascendents o dels col·laterals fins al 
tercer grau del donant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat, es pot 
aplicar en la base imposable una reducció del 99,00% del valor de les participaci-
ons en entitats, amb cotització o sense cotització en mercats organitzats, per la part 
que correspongui per raó de la proporció existent entre els actius necessaris per a 
l’exercici de l’activitat empresarial o professional, minorats en l’import dels deutes 
que en deriven, i el valor del patrimoni net de cada entitat. Aquestes mateixes regles 
s’apliquen en la valoració de les participacions d’entitats participades per determinar 
el valor de les participacions de l’entitat tenidora.»

3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 44 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de re-
gulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la manera 
següent: 

«1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gratuït equiparable entre 
vius a favor de persones que, sense tenir la relació de parentiu que especifica l’arti-
cle 41, adquireixen participacions en entitats, amb cotització o sense cotització en 
mercats organitzats, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 99,00% 
del valor de les participacions adquirides, per la part que correspongui per raó de 
la proporció existent entre els actius necessaris per a l’exercici de l’activitat empre-
sarial o professional, minorats en l’import dels deutes que en deriven, i el valor del 
patrimoni net de cada entitat. Aquestes mateixes regles s’apliquen en la valoració 
de les participacions d’entitats participades per determinar el valor de les participa-
cions de l’entitat tenidora.»

4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 54 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de re-
gulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la manera 
següent: 

«1. En les donacions a descendents d’un habitatge que ha de constituir llur pri-
mer habitatge habitual o de diners destinats a l’adquisició d’aquest primer habitatge 
habitual, es pot aplicar una reducció del 99,00% del valor de l’habitatge o l’import 
donats.»

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.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy 

Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la manca de personal del parc de 
bombers de Sant Feliu de Llobregat
250-00634/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, 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 la 
manca de personal del Parc de Bombers de Sant Feliu de Llobregat, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parc de Bombers de Sant Feliu va denunciar, a finals de l’any 2018, la falta de 

bombers al parc i que els agents estan suplint amb hores extres aquesta mancança 
perquè el servei no quedi desatès. Els sindicats han informat que han fet un còm-
put de més de 900 mil hores extraordinàries durant 2017 i 2018. Per aquest motiu 
representants del parc de bombers de Sant Feliu van informar que des del dia 10 
de desembre de 2018 i fins al 10 de gener del 2019 van decidir no fer cap hora ex-
tra. Aquesta situació va provocar que en aquestes dates el parc es va trobar sense el 
nombre de bombers suficients i legals per oferir uns serveis mínims amb un greu 
risc de demora en cas que hi hagi una simultaneïtat de serveis.

El cos porta anys denunciant la falta de bombers professionals, de mitjans mate-
rials i el manteniment del vestuari del personal com del material d’intervenció, els 
vehicles i les instal·lacions dels parcs de bombers.

El mes de desembre de 2018 el Ple del Parlament va aprovar la Moció 36/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre la situació dels cossos de mossos d’esquadra i bom-
bers on s’instava el Govern, entre d’altres, a elaborar plans de xoc per posar fi a la 
greu situació de mancances del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu suport als i les professionals del Parc de Bombers de Sant 

Feliu que han suplert amb el seu sobreesforç les mancances de gestió del Govern de 
Catalunya.

2. Insta el Govern de la Generalitat a posar en marxa les accions oportunes per 
augmentar la dotació de bombers al Parc de Sant Feliu per evitar que el personal 
actual hagi de suplir les mancances de recursos humans amb hores extres i per ga-
rantir la seguretat dels i les ciutadanes.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el Pla d’atenció integral a la infància i 
l’adolescència
250-00635/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 el 
Pla d’Atenció Integral a la Infància i l’Adolescència, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les polítiques en infància i adolescència es duen a terme mitjançant el pla 

d’atenció integral a la infància i l’adolescència i en períodes quadriennals, tal com 
estableix l’article 21 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, concretant el desplegament del Pacte per a la infància, establert en el 
mateix Pacte i en el Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les 
taules territorials i locals d’infància.

El Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 - 2018 ha exhaurit la 
seva vigència. Enguany, el Govern de Catalunya no ha presentat cap nou pla per a un 
nou període quadriennal, així com tampoc ha iniciat un procés participatiu amb les 
entitats del sector de la infància que permeti preveure una aprovació d’un pla nou.

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 presentar, durant 

el segon trimestre del 2019, el nou Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescèn-
cia 2019-2022, atès que l’actual pla ja s’ha exhaurit. El Pla està establert per l’article 
21 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, per 
donar compliment a l’Annex 2 del Pacte per a la Infància.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies 
monoparentals a les famílies nombroses
250-00636/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el 
text següent: 
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Exposició de motius
Les famílies amb tres fills o més (menors de 21 anys, o de 26 si estudien) són 

considerades famílies nombroses a Catalunya, que poden sol·licitar el títol de famí-
lia nombrosa per gaudir d’avantatges davant diverses institucions, entitats i establi-
ments comercials.

Per altra banda, les famílies formades per un o més fills (menors de 21 anys, o 
de 26 si estudien) que conviuen amb una sola persona progenitora i en depenen eco-
nòmicament, poden sol·licitar el títol de família monoparental que també els permet 
accedir a avantatges en els mateixos àmbits que les famílies nombroses, però amb 
algunes diferències.

La diversitat en les famílies catalanes ha empès els poders públics i a les admi-
nistracions a portar a terme polítiques específiques que beneficien tant les famí-
lies nombroses com monoparentals, però aquestes no són comparables. El col·lec-
tiu de famílies nombroses, a partir de les seves reivindicacions socials i atès que la 
seva presència a la nostra societat és molt anterior al reconeixement de les famílies 
monoparentals, gaudeixen d’avantatges en prestacions, educació, cultura, transport, 
en la selecció de personal, on en l’àmbit del lleure, entre d’altres, tan en l’àmbit au-
tonòmic com estatal.

Per la seva part, les famílies monoparentals, que són les que, com a col·lectiu, en-
capçalen la població amb un major risc d’exclusió social, que afecta de forma molt 
majoritària a les dones joves, disposen també d’alguns avantatges en àmbits similars 
als de les famílies nombroses, però amb prestacions menors.

Aquestes diferències en les prestacions han estat durant molts anys criticades per 
les famílies monoparentals, que reivindiquen un accés en igualtat de condicions als 
avantatges de les famílies nombroses.

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 equiparar totes 

les prestacions, ajudes, descomptes i d’altres accions que contempla el Govern per 
a les famílies nombroses a Catalunya, a les famílies monoparentals: això inclou be-
neficis fiscals, preus de transport, taxes i preus relacionats amb els estudis i l’expe-
dició de documentació, accés a places escolars, import de subministraments i béns 
culturals, entre d’altres.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la saturació del servei d’urgències 
hospitalàries
250-00637/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre la saturació del servei d’urgències hospitalàries, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 
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Exposició de motius
La temporada de grip ha arribat a nivell d’epidèmia a Catalunya al situar-se en 

119,59 casos per 100.000 habitants, superant el la barrera epidèmica d’aquest any 
de 110,7 casos.

Els sindicats han denunciat que els serveis d’urgències dels hospitals i molts cen-
tres d’atenció primària estan saturats. El Departament de Salut va destinar al voltant 
de 20 milions d’euros per a reforçar els serveis d’urgències però els treballadors i els 
usuaris denuncien el col·lapse que està patint el servei i també es queixen de la falta 
de planificació per fer front als pics de grip.

Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, el 72,7% dels pacients 
que han estat ingressats en estat greu per la grip, no estaven vacunats. Per la seva 
part, els experts continuen insistint en el benefici que té vacunar als grups de risc 
(gent gran, dones embarassades, malalts crònics, professionals sanitaris, etc.).

La reducció d’horaris i els tancaments dels CUAPS tenen diverses conseqüèn-
cies, entre d’altres, que només quedin les urgències hospitalàries per atendre les ne-
cessitats sanitàries més enllà dels horaris dels Centres d’Atenció Primària.

A aquesta reducció en els serveis disponibles se suma l’increment en la càrrega 
assistencial que pateixen els professionals mèdics dels centres d’Atenció Primària, 
que fa que no es puguin desenvolupar i programar les visites domiciliàries, sobretot 
en cronicitats, i que deixa de nou com a únic recurs les urgències hospitalàries per 
resoldre la urgència.

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. Reforçar el Pla integral d’urgències de Catalunya (PIUC) per regions sanità-

ries, augmentant els recursos econòmics i materials necessaris als centres d’atenció 
primària i als centres hospitalaris.

2. Posar en servei els llits tancats als centres hospitalaris i sociosanitaris per per-
metre descongestionar els serveis d’urgències.

3. Elaborar campanyes informatives sobre els avantatges de la vacunació de la 
grip i reforçar les polítiques de vacunació del Govern, especialment pels col·lectius 
vulnerables.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a l’Anoia
250-00638/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari 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 sobre 
la manca de pediatres a l’Anoia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’atenció per part de professionals pediatres dels menors de 1 5 anys compor-

ta substancials beneficis per al sistema sanitari i per ais propis pacients, com és la 
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millora de la diagnosi precoç, el millor control de les patologies cròniques i la dis-
minució de realització de proves complementàries i de prescripció de fàrmacs que 
són innecessaris.

Malgrat això, actualment, la Societat Catalana de Pediatria calcula que a Catalu-
nya falten uns 250 pediatres. A més, alerten que el nombre de jubilacions de pedia-
tres és superior al de la formació de nous professionals i adverteix que la taxa de re-
posició està per sota del 1 per 1, situant-se en un 0,8. L’any 2010-2011 es van formar 
63 pediatres a Catalunya i aquest últim any han començat aquesta especialitat 64, 
però, durant aquests 8 anys hi ha hagut un augment de 40.000 infants a Catalunya. 
A més, s’ha de sumar que de les places MIR de 2017 només es va quedar un 17% 
d’aquests pediatres a Catalunya.

Aquesta manca de pediatres en alguns llocs no es cobreix i en d’altres centres 
d’atenció primària les places de pediatres dels estan ocupades per metges de família 
o de medicina general amb experiència en l’àmbit de la Pediatria. El Departament 
de Salut ha xifrat aquest grup de metges de família que han assumit la consulta de 
pediatra en un 20% dels professionals que hi ha a l’atenció primària, però assenya-
len que tots ells tenen una formació específica en pediatria. És per aquest motiu que 
des de la Conselleria afirmen que a Catalunya tots els infants tenen el servei de pe-
diatria garantit.

Aquesta manca de pediatres es deu entre altres raons a que la insuficient con-
vocatòria de places de metges interns residents (MIR), i que els especialistes prefe-
reixen destinacions a l’atenció hospitalària, abans que a la Primària, entre d’altres 
motius, perquè els centres hospitalaris ofereixen més formació continuada, recerca 
i moltes vegades millors condicions laborals i de conciliació.

La falta de Pediatres a l’atenció primària és general a tota Catalunya, però 
s’agreuja en les comarques de la Catalunya Central. És per això que a l’Anoia més 
de 3.000 persones han signat perquè es solucioni la manca de pediatres que pateix 
la comarca, sobretot a la Conca d’Òdena. Des de la Generalitat els hi ha informat 
que es planteja «redefinir la cartera de serveis de pediatria», però sense donar més 
detalls.

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. Cobrir immediatament les places de pediatria que falten als Centres d’Atenció 

Primària de l’Anoia.
2. Reforçar les baixes de pediatria dels diferents Centres d’Atenció Primària de 

l’Anoia.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el transport adaptat del Pla d’Urgell
250-00639/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre el transport adaptat del Pla d’Urgell, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El transport adaptat és un servei social complementari de suport als serveis so-

cials d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat o dependència. La 
titularitat del servei a tot Catalunya és de la Generalitat de Catalunya. La Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’annex «Catàleg classificat de serveis 
i prestacions del Sistema Català de Serveis Socials» preveu el transport adaptat amb 
el núm. 1.2.3.1.4. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’Annex 
1, «Prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública», l’apartat 1, «Pres-
tacions de serveis» indica el transport adaptat (núm. 1.2.2.1.3).

A la comarca del Pla d’Urgell, l’entitat titular del seu exercici és el Consell Co-
marcal. L’article 27.2 de la Llei 12/2007 diu que els municipis i altres ens locals 
«poden exercir competències pròpies de l’Administració de la Generalitat» en ma-
tèria de serveis socials «per via de delegació, d’encàrrec de gestió o de fórmules de 
gestió conjunta».

El Consell Comarcal presta el servei del transport adaptat en virtut del Contracte 
Programa de Benestar Social per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre 
el Departament de Treball, Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 
i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell en matèria de serveis socials, altres progra-
mes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Així, la prestació del servei de 
transport adaptat és responsabilitat del Consell Comarcal del Pla d’Urgell mentre 
que s’assigna al Departament de Treball, Benestar Social i Família l’aportació eco-
nòmica necessària, així com mitjans humans i materials.

A principis de l’any 2018, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell  va adquirir 
una nova furgoneta amb capacitat per a set persones per donar servei a les persones 
que necessiten transport adaptat, un vehicle que va permetre incrementar la capaci-
tat i la funcionalitat del servei, però que hores d’ara és insuficient.

Actualment, algunes de les persones amb discapacitat beneficiàries d’aquest ser-
vei no disposen de plaça durant els 5 dies laborables de la setmana per ser traslla-
dades als seus centres ocupacionals. La manca de places fa que alguns d’ells només 
puguin anar al centre ocupacional dos cops per setmana, el que significa un atac di-
recte als seus drets com a persones amb discapacitat, una vulneració del seu dret a 
rebre un servei de transport al qual tenen dret i, a més, incrementa el seu aïllament 
social i dificulta el seu dret al treball.

A més de ser un servei insuficient, els usuaris han de pagar 4,34 € cada dia que 
l’utilitzen. Per tant, des del punt de vista de la rendibilitat del servei, tampoc hi ha, a 
priori, cap justificació per ampliar i assegurar que el servei arribi a totes les persones 
amb discapacitat que ho sol·licitin.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir el transport adaptat a totes les persones amb discapacitat que ho sol-

licitin del Pla d’Urgell, tal com recull la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis so-
cials.

2. Realitzar, en el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de 
resolució, les accions oportunes amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell per asse-
gurar que totes les persones amb discapacitat del territori poden accedir en transport 
adaptat públic als seus centres ocupacionals o centres especials de treball durant tots 
els dies laborables.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i 
l’emprenedoria social
250-00640/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 27823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat, José Ma-

ría Cano Navarro, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre la inversió d’impacte social i l’emprenedoria social a Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Al setembre de 2014 el G8 va publicar les seves recomanacions en matèria d’in-

versió d’impacte social i l’emprenedoria social. Des de llavors, els països membres: 
Regne Unit, França, Alemanya, Japó, Itàlia, Canadà, Austràlia i els Estats Units, 
han anat implementant estratègies per a aplicar aquestes recomanacions.

A més d’aquests països, altres del nostre entorn han apostat per estimular la in-
versió d’impacte social i l’emprenedoria social.

No obstant això, ni des del Govern d’Espanya ni des del Govern de la Generali-
tat s’ha establert cap tipus d’estratègia d’impuls a l’emprenedoria social i la inversió 
d’impacte social.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Elaborar, en el termini màxim de tres mesos, una estratègia d’impuls a l’em-

prenedoria social i la inversió d’impacte social a Catalunya, que converteixi les re-
comanacions del G8 en mesures específiques per a Catalunya, i que inclogui un ca-
lendari per a la seva implantació.

2) Presentar aquesta estratègia davant d’aquesta Comissió d’Economia i Hisenda.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, José María Cano 

Navarro, diputats, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la manca de recursos humans i materials 
al parc de bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal
250-00641/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, 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 la 
manca de recursos humans i materials al Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat del 
Vallès - Castellbisbal, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers anys, el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya ve de-

nunciant diferents mancances que afecten a la prestació del seu servei. Mancances 
referides a la falta de bombers en el conjunt del país degut a la falta de previsió en 
les ofertes públiques d’ocupació de la Generalitat. Mancances respecte als recursos 
formatius necessaris per garantir un servei eficaç i eficient. I mancances de recursos 
materials i tècnics que posen en perill tant la tasca dels propis bombers com la de 
les persones que reben el seu auxili.

L’any 2014 el Parlament de Catalunya ja va instar al Govern de la Generalitat 
a dotar del personal suficient al Parc de Bombers de Rubí, Sant Cugat del Vallès 
i Castellbisbal. La Resolució 867/X del Parlament de Catalunya, sobre el Cos de 
Bombers i sobre la dotació del Parc de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal, 
instava el Govern a incrementar la dotació de personal i destinar la dotació adequa-
da dels recursos materials necessaris per poder garantir un servei de qualitat, amb 
la gran importància de dotar al parc esmentat d’un vehicle auto-escala.

Aquesta manca d’efectius, ha provocat una retallada en els drets laborals dels 
bombers. D’una banda, es va implantar un augment de les seves hores de treball, 
passant de les 1.688 hores anuals dels treballadors públics a haver-ne de fer 1.790, 
amb el greuge que aquestes hores de més es cobren per sota del preu de la res-
ta d’hores. A més a més, durant l’any 2018 els bombers van realitzar un total de 
500.000 hores extra (unes 250 hores per any i bombers), pagades també per sota del 
preu de les hores de la jornada laboral normal.

La situació s’ha vist agreujada quan els bombers han decidit no fer més hores 
extraordinàries per la falta de voluntat del Govern per resoldre els problemes estruc-
turals que afecten al cos. Aquest fet ha fet més evident les mancances de personal 
fins al punt que algun Parc de Bombers del país han hagut de tancar. Entre ells, el 
parc de bombers de Cerdanyola, que està parcialment tancat –és a dir, uns dies està 
obert i altres tancat. Per tant, molts dies els reforços no venen del parc més proper 
(Cerdanyola) sinó dels parcs de Terrassa o Sabadell, el que augmenta el temps que 
es triga en arribar i es posa així en risc la seguretat de la ciutadania.

Abans que els bombers prenguessin la mesura de pressió de no fer més hores 
extraordinàries, els serveis mínims estaven establerts en el Parc de Rubí en 5 bom-
bers per torn. Davant de la impossibilitat d’arribar a aquests mínims la decisió del 
Govern ha estat reduir a 4 bombers els serveis mínims amb el consegüent risc per la 
prestació del servei i per la seguretat dels propis bombers. Aquesta situació encara 
es més greu quan el parc de Rubí és un dels 4 del país que tenen un furgó de risc 
químic. Furgó que necessita de cinc bombers per funcionar i que, si a hores d’ara 
s’hagués d’activar, haurien d’esperar l’arribada d’un altre furgó de risc químic d’una 
província adjacent.
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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. Incrementar la plantilla de Bombers del Parc de Rubí - Sant Cugat del Vallès - 

Castellbisbal per tal de poder garantir un servei efectiu i la seguretat dels bombers, 
pujant els mínims de torn de guàrdia a mínim 6 bombers per dia.

2. Renovar, abans de dos mesos, tot el material caducat i que encara esta en ús 
del Parc de Bombers Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal.

3. Donar compliment a l’acord de la Resolució 867/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el Cos de Bombers i sobre la dotació del Parc de Rubí - Sant Cugat del 
Vallès - Castellbisbal, dotant al Parc de Bombers d’un camió escala, a causa de la 
necessitat observada de manca d’aquest vehicle al Parc.

4. Planificar i pressupostar totes les places necessàries per cobrir les mancances 
que el cos de bombers afrontarà durant els propers anys, fins a augmentar en 1.000 
efectius el cos de bombers per l’any 2022.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la prevenció dels abusos sexuals en la 
infància
250-00642/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 27831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Yo-

landa López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la 
prevenció de l’abús sexual en la infància, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

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

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

De fet, la resolució 137/II aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 1987, el 
pacte per a la Infància a Catalunya de l’any 2013, o la Moció 6/XI aprovada per 
unanimitat l’anterior legislatura, entomen el compromís institucional de lluitar con-
tra l’abús sexual durant la infància, amb una atenció adequada i especialitzada per 
a les víctimes.

Tot i la manca de dades sobre l’abús sexual infantil, una de les pitjors formes de 
violència contra la infància, sabem que 1 de cada 2 víctimes d’abús sexual que es 
denuncia a Catalunya és una nena o un nen. Cal tenir en compte que el pitjor pro-
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blema de l’abús sexual infantil és el secret i els tabús que l’envolten i que, per tant, 
molts casos romanen ocults. Només un 15% dels abusos sexuals infantils es denun-
cien ja que és difícil que un infant entengui la situació com un abús o bé per por, 
vergonya o intimidació i, per tant, l’abús sexual infantil acaba amb l’encobriment 
i la impunitat. Entitats com Save The Children asseguren que els estudis puntuals 
duts a terme a Catalunya sobre prevalença de l’abús sexual infantil mostren que un 
17 % de la població (el 15,5 % dels nois i el 19 % de les noies) ha patit abús sexual 
durant la infància.

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

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

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

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

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Establir els instruments necessaris en tots els àmbits, augmentant i reforçant 

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

2. Promoure i garantir, a partir de les mesures adequades, la presa de declaració 
gravada el més aviat possible i l’ús de la prova preconstituïda, amb l’objectiu d’as-
segurar una única declaració en un espai segur i amigable i amb mètodes apropiats, 
evitant així la revictimizació de l’infant i assegurant que el seu testimoni pugui ser 
el més acurat possible. Garantint així la protecció i seguretat dels nens i nenes vícti-
mes d’abusos sexuals amb la salvaguarda de la seva identitat i reforçant la protecció 
i acompanyament psicològic, educatiu, jurídic i de seguretat.

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

4. Crear les eines necessàries per tal de poder prevenir i actuar en els casos de 
ciberassetjament (groomin i sexting) i altres perills existents en les xarxes socials i 
internet envers l’abús sexual a menors d’edat.

a. Dotar a les famílies i als professionals del camp educatiu de la formació i es-
tratègies cognitives, emocionals i tècniques per fer un bon ús de les xarxes i detectar 
possibles casos d’abús.

b. Reforçar l’associacionisme juvenil per tal de donar alternatives d’oci infantil i 
juvenil, així com promoure accions que potenciïn l’associacionisme i les xarxes de 
suport entre menors.

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

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

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

c. Tots els centres educatius, públics, concertats i privats, han d’aplicar el proto-
col marc de detecció i gestió de casos de violència contra la infància, inclòs l’abús 
sexual, implicant  el personal docent, el personal administratiu i de serveis, les asso-
ciacions de mares i pares d’alumnes i de l’alumnat.

d. Establir consonància entre els protocols d’abusos sexual infantil i la llei 5/2008 
de del dret de les dones a eradicar la violència masclista, així com la llei 11/2014 
per a garantir els drets LGBTI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

e. Establir les mesures de control i seguiment de l’aplicació dels protocols per tal 
de garantir el compliment del protocol d’actuació per part de tots els centres (amb 
independència de llur titularitat), de manera que incomplir-lo comporti les conse-
qüències tipificades per la normativa legal vigent, tal com s’ha de fer constar en el 
mateix protocol.

f. Introduir en el protocol la prevenció dels abusos sexuals i la mediació per a 
reparar els danys psicològics causats.

g. Estudiar els casos en els quals s’ha hagut d’activar els protocols per tal de po-
der analitzar els aspectes comuns i establir mesures de prevenció.

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

7. Crear recursos multidisciplinaris arreu del territori català, especialitzats en el 
diagnòstic, així com unitats específiques de salut mental que puguin oferir tracta-
ments de llarga durada per a víctimes d’abusos sexuals, incloent nens i nenes, ado-
lescents i persones adultes supervivents, que formin part de la cartera de serveis 
sanitaris públics de l’Institut Català de la Salut.

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

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

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

a. Desenvolupar plans de formació específica per a l’equip d’assessorament tèc-
nic penal per garantir l’atenció de les víctimes i vetllar per la seva integritat; així 
com amb recursos formatius els jutges, magistrats i fiscals dels òrgans jurisdiccio-
nals competents en matèria d’abusos sexuals contra infants i joves.

11. Desenvolupar una campanya publicitària per disfunció i donar major conei-
xement del telèfon d’Infància Respon.

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

de la Violència contra la Infància, assegurant mesures específiques contra els abu-
sos sexuals.

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

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Yo-

landa López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats, GP CatECP



BOPC 255
7 de febrer de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 38

Proposta de resolució sobre el sector de l’avellana
250-00643/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
sector de l’avellana a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Tarragona, i principalment la comarca del Baix Camp, es la principal productora 

d’avellana a Catalunya, situant a Espanya en el vuitè lloc a nivell internacional pel 
que fa referència al seu nivell productiu, a més de ser grans importadors d’aquest 
producte amb una tendència creixent.

En els darrers anys, el sector de l’avellana està retrocedint, tant en superfície, 
rendiments, producció total, com en població activa. Un sector que s’enfronta a uns 
preus baixos en el seu origen tot i l’elevat valor del producte posat a la venta.

Després de la presentació del «Pla estratègic per a la valorització de l’avellana» 
per part del Govern de la Generalitat, es van anunciar ajuts en forma de recursos 
econòmics per al 2019 per garantir el futur del sector, tot i que encara no han sortit 
a coneixement públic les convocatòries o els mecanismes concrets d’actuació.

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. Definir les línies d’ajuts econòmics directes als productors d’avellana previs-

tos per al 2019.
2. Aplicar mecanismes de control per reduir pràctiques incorrectes o abusives 

dels mercats per assegurar un preu mínim a origen.
3. Fomentar la recerca i la innovació en el sector de l’avellana per fomentar les 

varietats locals i millorar la viabilitat econòmica de les explotacions.
4. Millorar la normativa de l’etiquetatge per tal que el consumidor tingui una in-

formació clara i real de la procedència, varietat i qualitat de l’avellana.
5. Promoure campanyes que posin en valor les propietats beneficioses per a la 

salut del consum d’avellana i fomentar-ne el consum com a producte de proximitat.
6. Posar en valor la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Avellana de Reus 

incentivant la presència en fires i promovent xerrades científiques i activitats de di-
fusió en relació a l’avellana, varietats locals, propietats nutricionals, comercialitza-
ció i valorització del conreu d’avellaners.

7. Desplegar tots els mecanismes que estiguin al seu abast per tal de donar suport 
als productors d’avellana per tal que no continuï la davallada de superfície i produc-
ció total d’avellana.

8. Convocar de manera urgent la taula sectorial de l’avellana, per articular aques-
tes i altres mesures concretes que ajudin a garantir el futur del sector de l’avellana.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la imatge i el prestigi del Cos d’Agents 
Rurals
250-00644/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en relació a 
la imatge i prestigi del cos d’Agents Rurals, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Davant l’incompliment de gran part de les diverses mocions aprovades pel Ple 

del Parlament de Catalunya en legislatures passades en relació al Cos d’Agents Ru-
rals i les continuades reivindicacions dels seus membres i representants sindicals.

En relació a la imatge que percep el ciutadà, la imatge corporativa del Cos i el 
prestigi intern i extern del Cos d’Agents Rurals, potenciar la seva imatge i reconèi-
xer i donar a conèixer la seva tasca.

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. Millorar la imatge corporativa del CAR en relació a la indumentària personal, 

vehicles, dependències i material divulgatiu.
2. Crear una oficina de comunicació pròpia del CAR que impulsi la divulgació 

d’aquest cos, actualitzi la informació que se subministra al públic i editi publica-
cions i material didàctic.

3. Donar més visibilitat a les tasques i els serveis del CAR al web del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i mantenir actualitzades les 
memòries anuals de les actuacions d’aquest cos i les noticies que generen les seves 
actuacions.

4. Millorar el coneixement del ciutadà sobre el seu entorn per tal de posar en va-
lor la tasca i les funcions del Cos d’Agents Rurals.

5. Millorar la comunicació de les tasques i funcions del CAR mitjançant les xar-
xes socials.

6. Dissenyar un model tipus de seu d’àrea bàsica i de seu d’àrea regional del 
CAR, amb característiques funcionals i operatives adequades, dimensionables se-
gons les necessitats territorials i amb una estètica fàcilment identificable pels ciuta-
dans com a seus d’aquest cos i aprovar un calendari d’actuacions per tal d’adequar 
les seus i d’implantació de noves seus si és el cas.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre les millores estructurals del Cos 
d’Agents Rurals
250-00645/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat 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 en relació 
a les millores estructurals del Cos d’Agents Rurals, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
Davant l’incompliment de gran part de les diverses mocions aprovades pel Ple 

del Parlament de Catalunya en legislatures passades en relació al Cos d’Agents Ru-
rals i les continuades reivindicacions dels seus membres i representants sindicals.

En relació a la imatge que percep el ciutadà, la imatge corporativa del Cos i el 
prestigi intern i extern del Cos d’Agents Rurals, potenciar la seva imatge i reconèi-
xer i donar a conèixer la seva tasca.

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

Proposta de resolució
1. Aprovar formalment el Pla Estratègic del CAR que inclogui, entre d’altres as-

pectes, un calendari d’actuacions.
2. Reforçar les tasques del CAR en relació a la prevenció i investigació d’in-

cendis forestals, a les campanyes específiques de la sega i del borrissol i dotar 
de mitjans d’intervenció immediata totes les unitats del Cos per actuar en l’ini-
ci dels incendis i per a ajudar en la defensa contra el foc en els casos que sigui 
necessari.

3. Millorar els equipaments materials dels vehicles, atenent l’especificitat dels 
serveis que duen a terme, com per exemple cabrestants, eslingues, reixes de segure-
tat o calaixos i elements de fixació d’eines i equips.

4. Integrar el CAR en el sistema de policia de Catalunya en coordinació amb el 
Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals, per tal que, entre d’altres coses, el Cos 
pugui accedir a la informació de les bases de dades policials, segons la disposició ad-
dicional sisena de la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya.

5. Revisar els protocols existents i establir nous protocols de col·laboració i coor-
dinació amb altres cossos i serveis que tenen relació amb el CAR, com el Centre de 
la Propietat Forestal, Espais Naturals, Ensenyament, Universitats, Centres de recer-
ca, Cos de Bombers, Agrupacions de Defensa Forestal, diputacions i ajuntaments, 
entre d’altres.

6. Modernitzar i dimensionar els centres de comunicacions territorials del CAR 
recuperant llur capacitat operativa amb la dotació dels operadors de ràdio necessaris 
per a donar atenció des del territori, treballant en xarxa amb el Control Central del 
Cos d’Agents Rurals.

7. Consensuar amb les organitzacions sindicals del Cos d’Agents Rurals el mo-
del a desenvolupar en relació a la creació o no de l’especialitat d’intervenció a les 
actuacions de risc.

8. Aprovar el Reglament d’Armes, d’acord amb el model prèviament consen-
suat amb els representants sindicals, que inclogui formació específica i els protocols 
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d’actuació a l’exercici de les seves funcions coercitives i en situacions de risc d’ame-
naces o agressions.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la plantilla del Cos d’Agents Rurals
250-00646/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en relació a la 
plantilla del Cos d’Agents Rurals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Davant l’incompliment de gran part de les diverses mocions aprovades pel Ple 

del Parlament de Catalunya en legislatures passades en relació al Cos d’Agents Ru-
rals i les continuades reivindicacions dels seus membres i representants sindicals.

En relació a la imatge que percep el ciutadà, la imatge corporativa del Cos i el 
prestigi intern i extern del Cos d’Agents Rurals, potenciar la seva imatge i reconèi-
xer i donar a conèixer la seva tasca.

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

Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar formalment el Pla Estratègic del CAR que inclogui l’estructura de 

comandament, les categories professionals, plans de carrera, dimensionament de la 
plantilla i la seva distribució territorial i per especialitats.

2. Reforçar el CAR amb una estructura tècnica o cos facultatiu que inclogui per-
sonal administratiu i suport tècnic en informàtica, en direcció i funció pública, en 
assessorament jurídic i en prevenció de riscos laborals específic de cos de seguretat.

3. Desplegar les categories professionals que s’estableixen a la Llei 17/2003 i el 
Decret 266/2007, concretament 160 agents majors de diverses especialitats i 120 
oficials previstos en l’Acord de les condicions de treball del CAR per al període 
2007-2010.

4. Dotar de recursos humans i d’equipament el Grup de Suport Marí del CAR.
5. Dotar la Unitat de Formació del CAR de suport administratiu i tècnic per a po-

der oferir una formació especialitzada i adaptada a les necessitats reals dels agents.
6. Convocar de manera urgent noves places d’agents rurals de l’escala bàsica i les 

places necessàries de promoció interna.
7. Impulsar la jubilació anticipada dels agents rurals com a eina per rejovenir la 

plantilla, que actualment compta amb una mitjana d’edat de 52 anys, tal i com ja es 
contempla als cossos de les policies locals i també al cos de Bombers de la Generalitat.

8. Cobrir amb personal interí les baixes de llarga durada, les excedències, les ju-
bilacions i totes les places que, de fet, no siguin operatives.

9. Impulsar mecanismes organitzatius que permetin, en cas d’emergència, la pre-
sència d’efectius del CAR fora de la jornada laboral.
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10. Aprovar i publicar el reglament de segona activitat dels membres del CAR.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides
250-00647/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la llengua ma-
terna i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides es centra en assolir una 

educació de qualitat i un aprenentatge permanent. En particular, el Marc d’Acció per 
a l’Educació 2030 de la UNESCO fomenta el ple respecte envers l’ús de la llengua 
materna en l’ensenyament i en l’aprenentatge.

Així, la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, amb motiu del Dia 
Internacional de la Llengua Materna, el passat 21 de febrer de 2018, afirmava que 
«la UNESCO recolza les polítiques lingüístiques que posen en relleu les llengües 
maternes i autòctones, especialment als països plurilingües. L’Organització recoma-
na l’ús d’aquestes llengües des dels primers anys d’escolarització, ja que com millor 
aprèn un nen és en la seva llengua materna. Així mateix, la UNESCO encoratja el 
seu ús als espais públics i especialment en Internet, on el multilingüisme ha de con-
vertir-se en la norma. Tota persona, independentment de quina sigui la seva primera 
llengua, ha de poder accedir als recursos del ciberespai i constituir en ell comunitats 
d’intercanvi i de diàleg. Aquest és un dels majors reptes actuals per al desenvolupa-
ment sostenible, en el marc de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides».

Per l’assoliment d’aquest Objectiu de l’Agenda 2030 de Nacions Unides es pre-
veuen una sèrie d’estratègies indicatives consistents en el fet que en els contextos 
plurilingües, cal promoure l’educació bilingüe i plurilingüe, començant amb l’apre-
nentatge primerenc en la primera llengua dels infants o la parlada a casa.

El Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 20/XII sobre l’Agenda 2030 de 
Nacions Unides segons la qual s’insta al Govern a prioritzar l’Agenda 2030 en l’ela-
boració de totes les seves polítiques i continuar amb els treballs d’elaboració del pla 
per a l’agenda 2030 i a presentar un informe escrit al Parlament durant el segon tri-
mestre de 2019 sobre el grau de compliment del ODS per mitjà de les polítiques pú-
bliques de la Generalitat (sanitat, educació i territori i medi ambient, entre d’altres).

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. Presentar al Parlament, en el termini de sis mesos, un informe escrit en l’àm-

bit concret de l’educació sobre com preserva les primeres llengües dels infants o les 
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parlades a casa en l’educació primària, secundària i batxillerat a Catalunya, d’acord 
amb l’objectiu 4 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la transparència de l’Institut per al 
Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
250-00648/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la trans-
parencia del Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alto Pirineo y Aran 
(IDAPA), para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Admi-
nistració Pública, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alto Pirineo y Aran (IDAPA) 

es un organismo autónomo de carácter administrativo de la Generalitat de Cataluña, 
creado mediante la Ley 28/2002, de 30 de diciembre.

La misión del IDAPA es la de impulsar el desarrollo socioeconómico integral de 
l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà y Aran, 
con el objetivo de contribuir al desarrollo de las políticas de planificación territorial 
de Cataluña, especialmente, el Plan Territorial del Alt Pirineu y Aran.

Desde la creación del IDAPA, la financiación del instituto ha sido en un 100% 
mediante transferencias corrientes con cargo a los sucesivos presupuestos de la Ge-
neralitat, variando anualmente en función de decisión política, oscilando entre los 
494.957 euros del año 2008 y el 1.043.000 euros del año 2017.

El Consell Rector del IDAPA está compuesto por una representación de diferen-
tes estamentos y presidido por el Conseller de Territori, convocándose su plenario 
una vez al año y reuniéndose de forma itinerante en diferentes localidades pirenai-
cas.

Las funciones del Instituto son amplias y genéricas según su título fundacional, 
pero la aplicación real de los recursos públicos, los objetivos perseguidos, las acti-
vidades realizadas deben ser objeto de la máxima transparencia, por el contrario, 
desde el año 2013 no se han presentado ni publicado, ni tan siquiera en su propia 
página web la memoria de actividades.

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. Presentar la memoria anual correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 

2017 y publicarla en su página web.
2. Encargar una auditoria externa de las cuentas y presentar a los grupos parla-

mentarios los informes de los auditores en un plazo no superior a 6 meses.
3. Publicar en su página web la cuenta general anual y la ejecución presupuesta-

ria trimestral como exige la actual legislación.
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4. Solicitar al IDAPA el envío de las actas de las reuniones del Consejo Rector en 
un plazo no superior a 10 días, a diferencia de los 12 meses actuales.

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i les 
cultures dels alumnes
250-00649/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la promoció de 
les llengües i cultures de l’alumnat a Catalunya, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Seguint els estàndards de la UNESCO en relació a llengua i educació, la Directo-

ra General de la UNESCO, Audrey Azoulay, amb motiu del Dia Internacional de la 
Llengua Materna, el passat 21 de febrer de 2018, assenyalava que «la UNESCO re-
colza les polítiques lingüístiques que posen en relleu les llengües maternes i autòcto-
nes, especialment als països plurilingües. L’Organització recomana l’ús d’aquestes 
llengües des dels primers anys d’escolarització, ja que com millor aprèn un nen és en 
la seva llengua materna».

Recentment el Departament d’Educació ha creat un programa per a la promo-
ció de les llengües i cultures d’origen de l’alumnat, el qual assenyala que «aquest 
programa també vol impulsar i afavorir el desenvolupament de projectes de centre 
que contribueixin a reforçar el coneixement i estima que cada alumne té de la seva 
llengua familiar, com a estratègia per facilitar l’aprenentatge de llengües curriculars 
i per contribuir al manteniment d’unes llengües, sovint minoritzades, que aporten 
una gran riquesa i diversitat a la nostra societat. Igualment, vol posar en evidència 
el potencial de les llengües de l’alumnat com a estratègia per a la internacionalitza-
ció dels centres educatius, que es pot fer efectiva a través de projectes de cooperació 
educativa amb escoles de països on es parlen actualment aquestes llengües.

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. Presentar a la Comissió d’Educació del Parlament, en el termini de sis mesos, 

un informe escrit de com s’impulsa cadascuna de les llengües familiars dels alum-
nes, distintes del català que ja és llengua vehicular, i tenint en compte el percentatge 
dels alumnes que parlen cadascuna d’aquestes llengües.

2. Impulsar com a llengua curricular, a més a més del català, aquelles llengües 
familiars més parlades per l’alumnat a Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als 
alumnes de formació professional
250-00650/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Luz Guilarte Sánchez, diputada, José 

María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 
lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la Propuesta de resolución sobre el acceso gratuito a las normas UNE (Una Norma 
Española) para alumnos de Formación Profesional, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesio-

nal, en la rama de Electricidad, se exige al alumnado el conocimiento y estudio del 
REBT (Reglamento Eléctrico para baja Tensión).

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) hace referencia con mu-
cha frecuencia a las normas UNE (Una Norma Española), que es una especificación 
técnica de aplicación repetitiva o continuada.

Estas normas UNE, a su vez las aprueba la Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR), que es un organismo reconocido a nivel nacional e 
internacional por su actividad normativa (Ley 21/1992 de 16 de Julio, de Industria).

La importancia del conocimiento para el alumnado de estos dos grados de For-
mación Profesional, de las normas UNE que incluye al REBT es vital, tanto para el 
aprendizaje práctico como teórico, y constituye la normalización y reglamentación 
de todo tipo de instalaciones eléctricas. Esta reglamentación se alude constantemen-
te durante los 4 años de estudio que forman a nuestros futuros electricistas, sin em-
bargo cada vez que un alumno quiere consultarlas o conocerlas debe pagar 50 euros 
por unidad aproximadamente.

Existen unas 80.000 normas UNE en total y desde la Administración Pública 
debemos velar para que todos estos recursos sean accesibles a los alumnos que lo 
necesiten.

En otras CCAA existen convenios y acuerdos firmados con AENOR, siempre de 
carácter específico para centros de formación que posibilitan el acceso de todos los 
alumnos y docentes a las normas UNE.

La consecuencia de este coste que deben asumir los alumnos es que muchos no 
las consultan, con lo cual el aprendizaje no se completa de forma adecuada, que-
dando lagunas o áreas de desconocimiento que pueden tener repercusiones también 
a nivel de seguridad en el desempeño de las prácticas, y a posteriori de la propia 
profesión de electricista.

Para subsanar esta incongruencia, su agravio comparativo con los alumnos de 
otras CCAA, y el riesgo que entraña el desconocimiento de esta reglamentación, 

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. Que el Departament d’Educació suscriba de cara al curso 2019/2020 un acuer-

do con AENOR que posibilite el acceso gratuito al contenido íntegro de las normas 
UNE, para todo el alumnado de los Grados Medios y Superiores de aquellos estu-
dios y ramas de la Formación Profesional para cualquier centro de Cataluña.

Fascicle segon
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2. Que dicho acuerdo se haga extensivo al colectivo de docentes y centros de en-
señanza que impartan dicha rama de Formación Profesional.

Palacio del Parlamento, 24 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Luz Guilarte Sánchez, José María 

Cano Navarro, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions 
educatives del Centre d’Educació Especial Can Vila, de Mollet del 
Vallès
250-00651/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Luz Guilarte Sánchez, 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’amplia-
ció de les instal·lacions educatives del Centre d’Educació Especial (CEE) Can Vila, 
de Mollet del Vallès (Barcelona), per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Can Vila és un Centre d’Educació Especial (CEE) públic ubicat a la localitat 

vallesana de Mollet del Vallès, el qual depèn de l’Institut Municipal de Serveis als 
Discapacitats (IMSD) i compta amb el corresponent conveni de col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Actualment, al centre Can Vila consten 160 usuaris, dels quals únicament 49 són 
de Mollet del Vallès, i la resta, és a dir, 111 són d’altres municipis de Catalunya que 
s’han de desplaçar a Mollet a causa de la manca de centres d’aquestes característi-
ques al territori.

Can Vila és un Centre d’Educació Especial d’àmbit comarcal que acull nens i 
nenes amb discapacitat psíquica que per les seves característiques i necessitats de 
suport i d’atenció, necessiten d’una atenció en un centre que disposi dels recursos i 
professorat específics, sent fonamental tant pels alumnes com per les seves famílies 
que es compti amb aquests centres a prop del domicili familiar.

Actualment, les instal·lacions del Centre Can Vila es troben desbordades en re-
lació amb el nombre d’alumnes, i amb una demanda que s’incrementa cada any en 
una mitjana d’entre 10 i 14 alumnes.

En els darrers anys, moltes famílies s’han vist obligades a canviar la seva resi-
dència per poder optar a una plaça en aquest centre.

No obstant, per afavorir la plena i òptima integració social dels alumnes, i faci-
litar a les famílies l’exercici del dret i el deure de participar en la seva cura, aquests 
centres han d’estar on està l’alumnat i les seves famílies, i no al revés.

El Govern de la Generalitat, no només porta anys ignorant les demandes del mu-
nicipi de Mollet del Vallès, respecte a les necessitats d’ampliació de les instal·lacions 
del CEE de Can vila, en perjudici de les famílies afectades, obligant al municipi a 
fer un esforç econòmic cada vegada més inassolible.

Des del Departament d’Educació tampoc no s’ha realitzat la necessària planifi-
cació territorial actualitzada que permeti que s’adaptin determinats centres d’edu-
cació pública ja existents, o que es construeixin de nous per afrontar la creixent de-
manda a tot el territori.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar un Pla en un termini de 6 mesos per a l’adequació i ampliació de 

les instal·lacions del CEE Can Vila a les necessitats actuals, en comú acord amb els 
serveis als discapacitats de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

2. Dotar amb el finançament necessari per dur a terme el Pla d’adequació i am-
pliació de les instal·lacions del CEE Can Vila de cara al curs 2019/2020.

3. Traslladar la present resolució a l’Ajuntament de Mollet del Vallès i l’Institut 
Municipal de Serveis als Discapacitats com a entitat que gestiona el Centre Especial 
Can Vila.

4. Elaborar i presentar en aquest Parlament, en un termini de 6 mesos, un Pla ter-
ritorial a 3 anys de construcció i/o adequació de Centres d’Educació Especial (CEE), 
en col·laboració amb els consells comarcals i els municipis de Catalunya, segons les 
necessitats conegudes pel propi Departament d’Educació.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Luz Guilarte Sánchez, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’assetjament escolar
250-00652/12

PRESENTACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 28278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución contra el acoso 
escolar, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
El 27 de enero de 2019 se publicó en Vozpópuli la noticia titulada «Los hijos de 

guardias civiles en Cataluña, obligados a cambiar de colegio por el acoso separa-
tista». Según esta noticia, muchos guardias civiles cambian a sus hijos de colegio e 
incluso de Comunidad Autónoma ante el acoso que reciben en los centros escolares. 
Además, se afirma que «no son pocos los menores de los agentes de guardias civiles 
que han tenido que recibir o reciben ayuda psicológica para poder afrontar el duro 
día al que se enfrentan en Cataluña» y añade que «el equipo de psicólogos ha aten-
dido a más de una decena tras el acoso y señalamiento».

Por otra parte, también en enero de 2019 hubo seis nuevos autos que, una vez 
más, daban la razón a aquellas familias que piden para sus hijos una enseñanza bi-
lingüe pero, en esta ocasión, con la novedad que los centros educativos han de pre-
servar la identidad e intimidad de las familias para evitar las situaciones de acoso 
como el sufrido por los anteriores demandantes promovido, sobre todo, por asocia-
ciones como Som escola.

Resulta sumamente preocupante que en Cataluña se acose a menores por la pro-
fesión de sus progenitores o por exigir sus derechos y creemos que desde el Parla-
ment debemos pedir medidas que protejan a todos los estudiantes catalanes.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Condenar de forma unánime el acoso escolar por cualquier motivo y con espe-

cial atención a aquellos que podrían ser constitutivos de delito de odio.
2. Proteger a todos los menores para que no puedan ser atacados por motivos 

ideológicos o de la profesión de sus progenitores.
3. Proteger a los menores cuyas familias exigen su derecho a una educación bi-

lingüe para que no se vuelvan a producir nunca más los terribles casos de acoso.

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució de condemna dels assetjaments a la institució 
judicial i als funcionaris dels jutjats
250-00653/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

diputado, María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento 
del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de condena a los asedios que 
sufren la institución judicial y los funcionarios de los juzgados, para que sea sustan-
ciada ante Comisión de Justicia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los últimos meses organizaciones separatistas radicales han realizado actos 

insultantes y en ocasiones violentos, protagonizados ante sedes judiciales y también 
ante el domicilio de jueces y fiscales.

Estas organizaciones llevan ya un tiempo extendiendo pintura en las puertas de 
las sedes judiciales catalanas y de ahí han pasado a esparcir excrementos y basuras 
en la entrada. El pasado mes de noviembre estos hechos sucedieron, entre otros, en 
los juzgados de Manresa, Granollers, Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Santa Colo-
ma de Farners, Gandesa y Solsona. De nuevo, el día 3 de diciembre las puertas de 
algunas sedes judiciales, tales como Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Mollet del Va-
llès, Rubí, Tortosa, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Solsona o Manresa se han visto 
ensuciadas por estos actos, que lo que pretenden es señalar y acosar a los servidores 
públicos, que acuden a su puesto de trabajo a cumplir con su labor.

Dichas acciones organizadas por los comandos separatistas (CDR) se llevaron a 
cabo de manera coordinada por personas encapuchadas que colocaron excrementos 
y pintadas en los citados edificios judiciales. No es la primera vez que se sufren es-
tos ataques en los citados juzgados y no se trata de actos aislados, sino continuos en 
el tiempo y cada vez más habituales, coordinados en la acción de dañar los edificios 
judiciales y atacar la imagen de la justicia.

Estos actos vandálicos han generado una enorme molestia a los diferentes opera-
dores jurídicos que allí trabajan (abogados, procuradores, funcionarios, auxiliares, 
jueces y fiscales), así como a los ciudadanos que acudían a los juzgados, y la propia 
Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha denunciado estos hechos a tra-
vés de las redes sociales en los que denuncia: «resulta intolerable que tales ataques 
puedan desarrollarse con total libertad, aprovechando la falta de vigilancia en los 
edificios judiciales en horas nocturnas y resulta absolutamente necesario instar tan-
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to al Departament d’Interior como del Ministerio del Interior, que adopten las me-
didas necesarias para evitar nuevos ataques de esta índole».

Es intolerable este ataque al Poder Judicial y que los servidores públicos que lo 
conforman y que velan por el cumplimiento del ordenamiento jurídico tengan que 
sufrir señalamientos, acosos y hostigamientos por parte de organizaciones separa-
tistas radicales que desarrollan estos ataques con total libertad aprovechando la falta 
de vigilancia de los edificios judiciales en horas nocturnas.

Por ello, es necesario que el Parlamento de Cataluña como cámara autonómica y 
de representación de todos los catalanes muestre su más firme condena a este tipo de 
actos violentos y reitere su apoyo a la labor que realizan los jueces, fiscales, y resto 
de personal al servicio de la administración de justicia, así como las fuerzas y cuer-
pos de seguridad en su función de velar por la efectiva aplicación del ordenamiento 
jurídico, de protección de los derechos y libertades públicas y seguridad ciudadana 
y rechace solemnemente estos condenables hechos que ponen en peligro los funda-
mentos de nuestra convivencia y democracia.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Cataluña condena firmemente, sin ambages ni condiciones, 

estos actos de acoso, asedio y persecución por parte de organizaciones separatistas 
radicales que de forma organizada realizan contra la institución del Poder Judicial 
y las personas que lo componen, así como contra los fiscales y resto de personal al 
servicio de la administración de justicia.

2. El Parlament de Cataluña insta al Departament de Interior a través de la Di-
rección General de la Policía a dar las instrucciones pertinentes para adoptar las 
medidas adecuadas y necesarias para evitar ataques de esta índole.

3. El Parlament de Cataluña insta al Departament de Interior a adoptar las me-
didas necesarias para garantizar la seguridad de jueces, fiscales, abogados, procura-
dores y personal al servicio de la administración de justicia.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 

María Francisca Valle Fuentes, diputados, GP Cs

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat de 
l’educació pública
302-00054/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 28531)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació 
pública (tram. 302-00054/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

4. Incorporar, en el proper exercici pressupostari, una partida suficient que per-
meti garantir el foment i sosteniment del servei públic de les escoles bressol munici-
pal, de tal manera que el govern de la Generalitat recuperi progressivament el finan-
çament d’un terç del cost mitjà de la plaça (un mòdul econòmic que cobreixi, com a 
mínim, 1.600 € plaça/any) i retornar el deute pendent als ajuntaments en concepte de 
foment i funcionament de les llars d’infants municipals no retornades des de 2012, 
que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials.

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

6. Presentar, abans de l’inici del proper curs, unes orientacions per aplicar a les 
àrees d’escolarització en el marc del Pacte per la no segregació que impulsa el Sín-
dic de Greuges que incloguin la corresponsabilització dels centres educatius públics 
i concertats en una escolarització equilibrada, noves mesures d’admissió d’alumnat 
que fomentin l’interclassisme i de programació escolar que suposin millores en ter-
mes d’equitat.

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

9. Mantenir la sisena hora en aquells centres educatius públics on ja s’està im-
partint per motius de necessitats o projectes i valorar la possibilitat d’introduir-la en 
altres, sempre i quan així s’acordi amb la comunitat educativa.

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

11. Seguir treballant per reforçar l’estabilitat les plantilles dels centres d’alta i de 
màxima complexitat i dotar de més recursos i ajuts aquests centres.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició 

13. Recuperar progressivament el servei de menjador escolar a tots els instituts 
abans de l’inici del proper curs 2019-2020 i plantejar, en el marc del debat sobre la 
reforma horària, avançar l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris 
de salut dels joves.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició i modificació

14. Garantir, en el proper exercici pressupostari, els recursos necessaris per a 
l’execució de les obres de construcció de nous edificis per als instituts d’educació 
secundària que actualment estan en mòduls prefabricats i que s’han convertit en es-
tructurals, i pel manteniment i millora dels diferents instituts que ho requereixin, 
d’acord amb una planificació a mitjà i llarg termini que tingui en compte les ne-
cessitats demogràfiques.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu, GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
universitària i de recerca
302-00055/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28037, 28526, 28557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 28037)

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 universitària i de recerca (tram.302-
00055/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c del punt 1 

c) Recuperar, per als pressupostos de l’any 2019 el nivell de finançament de les 
Universitats públiques catalanes de l’any 2010, anterior a l’inici de les polítiques de 
retallades.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b del punt 2

b) Publicar, abans del curs 2019-2020, un informe sobre l’eficiència de l’actual 
sistema de beques, el seu grau de cobertura, l’impacte sobre les desigualtats socio-
econòmiques i territorials i el seu grau de suficiència a l’hora d’assegurar un accés 
equitatiu i universal a l’educació universitària, i presentar-lo a la Comissió d’Em-
presa i Coneixement.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 28526)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la política universitària i de recerca (tram. 302-00055/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra b del punt 1, que quedaria redactat de la següent 
manera

1.b) Fer una política de preus públics universitaris que sigui equitativa a totes les 
comunitats autònomes, que no generi desigualtats i que permeti la sostenibilitat, im-
pulsant als pressupostos una política intensiva de beques en màsters.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b del punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

2.b) Publicar, abans del curs 2019-2020, un informe sobre l’eficiència de l’actual 
sistema de beques, el seu grau de cobertura, l’impacte sobre les desigualtats socio-
econòmiques i territorials i el seu grau de suficiència a l’hora d’assegurar un accés 
equitatiu i universal a l’educació universitària, incrementant els fons per a beques 
universitàries de forma que quedi garantida la igualtat d’oportunitats de tots els 
alumnes, independentment del seu nivell de renta, premiant l’excel·lència i amb més 
beques salari.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra c al punt 2, que quedaria redactat de la següent 
manera

2.c) Preparar un pla que permeti que tots els alumnes universitaris tinguin els 
mitjans per assolir el nivell C1 d’anglès al finalitzar els seus estudis universitaris, 
i presentar-ho en seu parlamentària en el termini de tres mesos des de l’aprovació 
d’aquesta moció amb vistes a implementar-ho per al curs 2019-2020.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra a del punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3.a) Presentar, abans del curs 2019-2020, un Pla per estabilitzar al Personal Do-
cent Investigador (PDI) i al Personal d’Administració i Serveis (PAS) i posar fi a la 
situació de precarietat, traient a concurs les places estructurals en un calendari esta-
ble de convocatòries públiques i transparents amb tribunals elegits mitjançant sorteig. 
Així mateix, cal potenciar l’excel·lència de les universitats catalanes creant línies de  
finançament addicional per a totes aquelles que aconsegueixin millorar els índexs  
de recerca, innovació i ocupabilitat.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra c al punt 3, que quedaria redactat de la següent 
manera

3.c) Desenvolupar un pla per a l’augment de les vocacions STEM (Ciència, Tec-
nologia, Enginyeria i Matemàtiques) posant tots els mitjans a disposició dels alum-
nes per tal que no es perdi cap vocació tècnica, que tanta riquesa i desenvolupament 
aporten a la societat, especialment per part de les dones.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4, que quedaria redactat de la següent manera

4) Crear els Consells de Transparència i Integritat en totes les universitats per 
a augmentar la transparència, i que tinguin com a objectiu la prevenció, detecció i 
sanció del plagi i altres pràctiques de deshonestedat acadèmica en les nostres uni-
versitats.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

5) Potenciar la creació de títols conjunts entre universitats catalanes i univer-
sitats estrangeres, augmentant els recursos destinats a l’intercanvi d’estudiants en 
pràctiques i el número en empreses receptores espanyoles, així com el nombre d’es-
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tudiants espanyols en pràctiques a l’estranger, i l’intercanvi de coneixement i l’excel-
lència acadèmica del nostre professorat universitari.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 28557)

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 política universi-
tària i de recerca (tram. 302-00055/12).

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

a) Destinar l’equivalent dels recursos per reduir les taxes i preus universitaris un 
30% per millorar l’equitat del sistema de preus-renda amb beques-salari comple-
mentàries, una reducció dels preus progressiva i l’equiparació dels preus de màster 
als graus de nivell C; una equiparació que hauria de poder ser completa a nivell de 
grau corresponent en el proper exercici. Aquesta reducció té com a objectiu dismi-
nuir la càrrega dels alumnes i les seves famílies en el finançament de la universitat 
i, per tant, ha de compensar-se el seu impacte amb l’increment corresponent de les 
transferències de la Generalitat de Catalunya al conjunt de les Universitats públi-
ques catalanes.

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

b) Equiparar, per a cada coeficient d’estructura docent, els preus dels estudis de 
màster amb els del seu grau corresponent per tal que tot l’itinerari docent (grau + 
màster) es pugui realitzar amb els mateixos preus de matrícula, amb una tempora-
lització de dos anys, sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària. En el curs 
2019-2020 els preus del màster s’equipararan amb als del novell C de graus i el 
2020/2021 als de l’estructura de grau corresponent.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1 c

c) Temporalitzar en els propers tres pressupostos la recuperació del nivell de fi-
nançament públic que les universitats públiques catalanes rebien per transferències 
corrents el 2009 (màxim històric), condicionat al que s’acordi en els treballs del 
Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1 d

d) En el si del recentment aprovat Pacte Nacional per a la Societat del Coneixe-
ment (PN@SC), on inclou un grup de Treball específic sobre Recursos econòmics, 
debatre i consensuar l’horitzó de recursos per assegurar la suficiència financera 
pel model i dimensió de universitat que volem com país a partir del qual aprovar 
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el conseqüent nou pla de finançament de les universitats públiques catalanes amb 
l’objectiu de fixar un calendari temporalitzat de compromisos per tal de situar les 
inversions públiques en les conclusions del PN@SC.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1 e

e) Dins dels treballs i propostes del Pacte Nacional per a la Societat del Conei-
xement (PN@SC), es fixaran les dimensions i recursos del sistema universitari de 
Catalunya, una part serà el Pla d’Inversions Universitàries, pel que caldrà aprovar 
després dels treballs del PN@SC un nou Pla d’Inversions Universitàries (PIU) pluri-
anual que permeti establir un calendari d’inversions per a fer front al manteniment 
dels actuals equipaments universitaris i establir les futures prioritats estratègiques.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2 a

a) Equiparar en el Decret de preus i beques, la condició de família monoparental 
a la de les famílies nombroses quan l’Estat traspassi la competència de beques i ajut 
universitària a Catalunya.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2 b

b) Actualitzar i ampliar l’informe elaborat pel professor José García Montalvo, 
per encàrrec del Consell Interuniversitari de Catalunya, «Precios públicos y efica-
cia del sistema de becas en Catalunya», aprofundint Publicar, abans del curs 2019-
2020, un informe sobre l’eficiència de l’actual sistema de beques, el seu grau de 
cobertura, l’impacte sobre les desigualtats socioeconòmiques i territorials i el seu 
grau de suficiència a l’hora d’assegurar un accés equitatiu i universal a l’educació 
universitària.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3 a

a) Dins dels treballs i propostes del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixe-
ment (PN@SC), on es debatrà i consensuarà la problemàtica dels recursos humans 
del sistema universitari, presentar, un Pla de finançament que permeti a les univer-
sitat i als centres de recerca decidir les seves actuacions destinades a la convocatò-
ria de places de Personal Docent Investigador (PDI) i al Personal d’Administració i 
Serveis (PAS) necessàries per assolir els dimensionaments que eventualment s’esta-
bleixen en el grup de treball de «missió i visió».

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3 b

b) A partir dels treballs del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, 
aprovar un Pla de finançament basal de la recerca universitària consensuat amb els 
principals actors implicats, amb la finalitat de dotar suficientment i amb estabilitat 
la tasca de recerca universitària, consolidar i ampliar el personal investigador.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu, GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actituds 
negacionistes que posen en perill els drets de les dones
302-00056/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28038, 28525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 28038)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre les actituds negacionistes que posen en perill els 
drets de les dones (tram. 302-00056/12).

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

Donar compliment a l’acord de la Resolució 90/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre l’orientació política general del Govern, que estableix la creació del Pacte ca-
talà contra la violència masclista per al proper mes d’abril de 2019.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Convocar, amb caràcter d’urgència, una sessió especial de la Comissió Nacio-
nal per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista perquè posi en 
marxa, abans de dos mesos, tots els grups de treball relacionats amb la lluita contra 
la violència masclista.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Destinar, en els propers pressupostos de la Generalitat, una partida econòmica 
per al desplegament del Pacte català contra la violència masclista. Aquesta parti-
da pressupostària hauria d’igualar almenys els 17 milions d’euros que el Govern de 
l’Estat ha transferit a Catalunya per al desplegament de les mesures del Pacte d’Es-
tat contra la violència de gènere durant l’any 2018.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

Incrementar, en els propers pressupostos de la Generalitat, en un 50% la partida 
pressupostària que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina a les 
mesures de lluita a l’eradicació de la violència masclista, passant dels 9.750.000 € 
actuals als 14.625.000 €.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 28525)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les actituds negacionistes que posen en perill els drets 
de les dones (tram. 302-00056/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

2. Rebutja l’adopció de qualsevol tipus d’acord explícit o implícit que plantegi o 
impliqui la supressió o reducció d’aquestes mesures.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el procés 
separatista i les seves conseqüències per a tots els catalans
302-00057/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 28039)

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

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i les seves conse-
qüències per a tots els catalans (tram. 302-00057/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Reclama que en les relacions institucionals entre el Govern de la Generalitat i 
el Govern d’Espanya, així com en les relacions entre administracions, es respecti el 
principi de lleialtat institucional i que els responsables polítics s’abstinguin d’obrar, 
de paraula o de fet, en menyscapte o descrèdit de les institucions, de les forces i cos-
sos de seguretat de l’Estat, o del poder judicial.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Reclama que les discrepàncies polítiques existents amb relació a l’organització 
territorial de l’Estat i del futur polític de Catalunya es recondueixin al debat públic 
i també al parlamentari, i que qualsevol modificació del marc de convivència ac-
tual es produeixi a través dels mecanismes de reforma expressament previstos en la 
Constitució i l’Estatut, rebutjant així qualsevol intent d’imposar per la via de fet una 
nova realitat política i institucional al conjunt de la ciutadania.

3 bis. Rebutja el recurs a l’insult, el vandalisme, la coacció, l’amenaça, l’asse-
nyalament, o l’agressió per raó de la discrepància política al voltant d’aquest o qual-
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sevol altre assumpte present en el debat públic, i demana al conjunt de la ciutadania 
de Catalunya que contribueixi en tot el que es trobi al seu abast a la serenor en el 
contrast entre opinions, visions, interessos i projectes diversos.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Deplora la ruptura de consensos bàsics en la societat catalana sense que hagi 
estat possible fins ara restablir-los o establir-ne de nous, l’erosió de les institucions 
i l’alienament de part de la ciutadania respecte d’aquestes, l’erosió de l’adhesió als 
principis bàsics d’un Estat social i democràtic de Dret, així com els efectes sobre 
l’economia i la societat catalana d’anys de conflicte polític. Alhora, es compromet 
a cercar amplis acords que permetin l’entesa entre les diverses opcions polítiques 
sostingudes per la ciutadania de Catalunya, mitjançant el diàleg, la negociació i el 
pacte.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Recorda que el Govern de la Generalitat, podent legítimament perseguir la 
consecució del seu programa polític, té no obstant l’obligació, com a poder públic 
que és, de respectar i fer respectar el conjunt de l’ordenament jurídic, incloent-hi la 
Constitució i l’Estatut, així com la de garantir la neutralitat de l’administració pú-
blica, incloent-hi la garantia que els funcionaris i treballadors públics, comparteixin 
o no l’orientació política del Govern, no pateixin cap conseqüència per aquest fet.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. Rebutja el contingut i la forma de tramitació de les anomenades «Llei del re-
ferèndum» i «Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república catalana», 
il·legalment i il·legítima votades en les sessions plenàries dels dies 6 i 7 de setembre 
de 2017, per les següents raons: 

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat a del punt 6

a) Per tractar-se de textos que pretenien, sense seguir els procediments establerts 
per a la reforma de la Constitució o de l’Estatut, i sense assolir les majories neces-
sàries per a fer-ho, derogar en la pràctica tant la Constitució com l’Estatut i crear 
un règim jurídic excepcional, situar-se com a pseudo-constitució i alterar així, sense 
cap legitimitat i de manera absolutament il·legal, imposar un nou ordenament jurí-
dic i una nova realitat política que trencaven el marc de convivència democràtica-
ment establert.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat c del punt 6

c) Per tal com aquests textos es fonamentaven sobre principis incompatibles amb 
l’Estat Democràtic i de Dret propi de les democràcies plenes, vulnerant-ne de tant 
fonamentals com la separació de poders, la submissió del conjunt dels poders pú-
blics a les normes de l’Estat de Dret i el control de l’acció del poder executiu pels 
tribunals, o la interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics, així com per tal com 
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aquests textos suposaven una greu vulneració dels drets fonamentals i llibertats pú-
bliques del conjunt de la ciutadania de Catalunya.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
ciutadana
302-00058/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28040, 28527 i 28563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 28040)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana (tram. 302-00058/12).

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

1. Actuar y sancionar proactivamente las actividades incívicas para recuperar la 
convivencia en los espacios públicos en los que se ha detectado la presencia perma-
nente de mafias organizadas, siempre de manera coordinada y de común acuerdo 
con el municipio de que se trate.

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

Proteger y administrar el parque público de vivienda del que disponen las admi-
nistraciones en Cataluña ante las ocupaciones ilegales de viviendas públicas, utili-
zando los instrumentos jurídicos existentes para evitar la apropiación por parte de 
las mafias y un mayor desamparo de los ciudadanos más vulnerables que sufren di-
ficultades o son excluidos del acceso a la vivienda pública.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 3

3. Actuar proactivamente contra prácticas ilícitas y dañinas para la seguridad y 
la convivencia en la vía pública como la venta ilegal en el espacio público, «top man-
ta» o la venta ambulante de bebidas alcohólicas que son especialmente atractivas 
para las mafias y muy perjudiciales tanto para los comerciantes que sufren injusta-
mente estas graves formas de competencia desleal como para las personas vulnera-
bles que éstas explotan para llevarlas a cabo, las cuales deben ser objeto de especial 
protección mediante planes de integración socio-laborales específicos que deben ser 
elaborados por la Generalitat en el plazo máximo de 3 meses desde la aprobación 
de esta moción.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 28527 I 28563)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, diputat 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 seguretat ciuta-
dana (tram. 302-00058/12).

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

Protegir i administrar el parc públic d’habitatge del que disposen les administra-
cions públiques a Catalunya d’acord amb la legislació vigent i responent a criteris 
d’equitat i transparència per tal de protegir la ciutadania més vulnerable en l’accés 
a l’habitatge.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4 

Continuar elaborant i aplicant, de forma coordinada con las compañías eléctri-
cas y otras administraciones, un plan de lucha contra el fraude en los inmuebles que 
pudiesen presentar conexiones ilegales o fraudulentas a la red eléctrica y a trabajar 
en coordinación con Ayuntamientos y compañías eléctricas para perseguir y sancio-
nar a los infractores.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

Continuar celebrant la convocatoria regular de la Junta de Seguridad de Catalu-
ña y a convocar las juntas de seguridad locales con el objetivo de priorizar la lucha 
contra la delincuencia organizada y la ocupación ilegal.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6 

Revisar, en cas de ser necessari, els protocols en matèria de seguretat del Cos de 
Mossos d’Esquadra amb els Ajuntaments, cossos de Política Local i Cossos i Forces 
de Seguretat de l’Estat amb l’objectiu d’augmentar la coordinació i la transmissió de  
la informació.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà,
De modificació del punt 7

Mantenir l’actual distribució territorial del Cos de Mossos d’Esquadra, i valo-
rar si és necessari adoptar alguna mesura en relació amb el temps de resposta als 
requeriments d’intervenció del cos de Mossos d’Esquadra en alguna part del ter-
ritori.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà,
De modificació del punt 8

Dur a terme les actuacions contemplades en el pressupost que s’aprovi en el Par-
lament de Catalunya per garantir la cobertura de les necessitats materials i dels re-
cursos per dur a terme la seva feina amb garanties, i continuar la selecció de nous 
efectius dels processos de selecció per a l’accés al cos de Mossos d’Esquadra que 
actualment s’estan celebrant.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat; Anna Caula i Paretas, portaveu, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del 
primer any de legislatura pel que fa a drets, autodeterminació, 
repressió i fracàs del diàleg amb l’Estat
302-00059/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28558 i 28569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 28558 I 28569)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet i 

Canadell, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer 
any de legislatura pel que fa a drets, autodeterminació, repressió i fracàs del diàleg 
amb l’Estat (tram. 302-00059/12).

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

1. Aturar tot Impulsar un procés de diàleg polític amb l’Estat Espanyol que no 
tingui com a condició prèvia basat en el reconeixement del dret a l’autodetermina-
ció, la fi de la repressió, l’alliberament dels presos i preses, i el lliure retorn d’exiliats 
i exiliades, i el ple exercici dels drets socials, civils i polítics

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

2.a) Avançar en l’exercici del dret a l’autodeterminació sense renunciar a cap via 
democràtica i pacífica, desenvolupament polítiques sobiranes en tots els àmbits i in-
corporant i garantint els drets socials per a tothom, sense excepcions.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició del punt 4

a) S’elabori Impulsar l’elaboració d’una cartografia, en un període de 90 dies, de 
la repressió que s’ha viscut a Catalunya des que s’inicià el procés del referènducm 
de l’1 d’octubre, que sigui accessible per a tothom.
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b) Que la Generalitat es personi Personar-se com a acusació particular a totes 
aquelles en les causes que suposen una vulneració dels drets civils i polítics del nos-
tre poble.

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

c) Reafirmar el seu compromís amb la garantia dels drets i les llibertats de tots 
els ciutadans i les ciutadanes.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició del punt 4

d) Que la Generalitat expulsi Impulsar, com a prioritat política, l’eradicació de 
de l’espai públic les expressions del feixisme, el nazisme, el masclisme, el racisme 
i l’homofòbia.

Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 5

5. No generar desmobilització social, i esdevenir un actor facilitador de les mo-
bilitzacions socials pacífiques de denúncia de la repressió, de denúncia del feixisme, 
i de lluita pels drets socials, civils i polítics.

Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició del punt 6

6. En el context dels judicis contra els presos i preses polítiques, denunciar i acu-
sar l’Estat Espanyol, tant en l’àmbit nacional com internacional, per la degradació 
de la seva manca de democràcia i per la seva conculcació de drets fonamentals, tot 
afirmant els drets pels quals són acusats i acusades, el dret a l’autodeterminació, els 
drets a la llibertat ideològica, d’expressió, reunió i manifestació, i i el dret l’exercici 
pacífic de a la desobediència civil.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu, GP ERC; Albert Batet i Canadell, diputat, GP JxCat
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les negociacions ocultes entre el 
president de la Generalitat i el president del Govern d’Espanya
300-00082/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 28580 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, comuni-

ca a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la interpel·lació (tram. 
300-00082/12) presentada el 1 de febrer de 2019 i amb número de registre 28128.

On hi diu: 
«Sobre les negociacions ocultes entre el Sr. Torra i el Sr. Sánchez»

Hi ha de dir: 
«Sobre les negociacions ocultes entre el President de la Generalitat i el President 

del Govern d’Espanya»

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Proposta de canvi de nom de la Comissió d’Ensenyament
395-00061/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP CUP-CC

Reg. 28566 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Els i les portaveus i representants sotasignants, d’acord amb el que estableix l’ar-

ticle 47 i concordants del Reglament del Parlament, proposen que la denominació 
de la Comissió d’Ensenyament sigui Comissió d’Educació.

Exposició de motius
El Decret 258/2018, de 4 de desembre, de modificació del Decret 1/2018, de 19 

de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, va canviar, entre 
altres qüestions, el nom del Departament d’Ensenyament, que va passar a denomi-
nar-se Departament d’Educació.

La pràctica parlamentària consisteix en ajustar el nombre, la denominació i l’àm-
bit de les comissions legislatives a l’estructura i àmbit de competència dels departa-
ments de la Generalitat.

Per aquests motius, sol·licitem que la Comissió d’Ensenyament passi a denomi-
nar-se Comissió d’Educació.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs; Albert Batet i Canadell, diputat GP 

JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC; Eva Granados Galiano, portaveu 
GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP; Carles Riera Al-
bert, representant SP CUP-CC

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya amb 
motiu de l’inici del judici del Tribunal Suprem contra dirigents polítics 
i socials catalans
401-00008/12

ACORD DE LA JUNTA

05.02.2019

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya denuncia la instrumentalitza-
ció política de la justícia que duu a terme l’Estat espanyol en el procés judicial con-
tra els dirigents independentistes.

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya manifesta que la judicialitza-
ció de la política, lluny d’oferir solucions, dificulta i bloqueja la situació política i so-
cial. Per aquest motiu, reclama als diferents poders de l’Estat espanyol que respectin 
el poble de Catalunya, les persones que l’integren, llurs drets individuals i col·lectius 
i les decisions que lliurement i democràticament adoptin.

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya exigeix l’alliberament im-
mediat de Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi 
Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Joaquim Forn.

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya expressa la voluntat que una 
delegació del Parlament sigui present en les sessions de la vista oral que se celebrarà 

correcció d'errades
Correcció d'errades
La Proposta de canvi de nom de la Comissió d'Ensenyament (395-00061/12), publicada a la pàg. 63, ha estat modificada en el BOPC 257, pàg. 28. 
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a la Sala Segona del Tribunal Suprem i que jutjarà dotze dirigents polítics i socials, 
onze dels quals són o han estat diputats i diputades del Parlament de Catalunya.

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya trasllada aquesta declaració 
a la Mesa del Parlament perquè adopti les mesures necessàries per a poder enviar-
hi una delegació d’aquesta cambra i demana al president del Parlament que faci les 
gestions pertinents per a fer-ho possible.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC; Albert Batet i Canadell, diputat GP 

JxCat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP; Carles Riera Albert, re-
presentant del SP CUP-CC

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Presidència del Parlament
Atès que la diputada Esperanza García González ha complert els requisits que 

estableix l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 28646; acatament de la Cons-
titució i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 28594; declaració d’activitats i 
béns: reg. 28595 i 28596), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de 
la condició de parlamentària.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

4.45.05. Comissions legislatives

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

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 27550 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats 
a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alta: Vidal Aragonés Chicharro
Baixa: Natàlia Sànchez Dipp

Palau del Parlament, 28 de gener de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
399-00005/12

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS

Reg. 27953 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 30 del Reglament del Parlament, designen 
al diputat Alejandro Fernández Álvarez com a representant del Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy Soler, Santi Rodríguez i Serra, di-

putats SP PPC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 28597 / Coneixement: Presidència del Parlament, 06.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Regla-

ment del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
La diputada, Esperanza García González; vist i plau, Alejandro Fernández Álva-

rez, portaveu, SP PPC

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 44/XII, sobre l’elaboració 
d’un mapa digital de sòl industrial i de serveis
290-00030/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 27805 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.02.2019

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 44/XII, sobre 
l’elaboració d’un mapa digital de sòl industrial i de serveis (tram. 290-00030/12), us 
informo del següent:

Pel que fa al punt a), aquesta actuació s’emmarca en l’àmbit d’infraestructures i 
energia del Pacte Nacional per a la Indústria.

La consulta del cens de polígons d’activitat econòmica de Catalunya està ope-
rativa des del mes de desembre de 2018, a través de la pàgina web https://sipae.em-
presa.gencat.cat.. Aquest cens ha estat elaborat pel Departament d’Empresa i Co-

https://sipae.empresa.gencat.cat
https://sipae.empresa.gencat.cat
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neixement amb la col·laboració de les 4 diputacions catalanes, ajuntaments, consells 
comarcals, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Departament de Polí-
tiques Digitals i Administració Pública.

Les dades es poden consultar a nivell d’àmbit territorial, comarca i municipi i 
l’aplicació permet accedir a la georeferenciació dels polígons, així com a les fitxes 
individuals de cadascun d’ells. S’inclouen dades de caràcter general (localització, 
perímetre, superfície, any de creació), de caràcter urbanístic (usos permesos, di-
mensions de parcel·les, alçades màximes, coeficient d’edificabilitat), de caràcter em-
presarial (nombre empreses, principals sectors d’activitat econòmica. ocupabilitat) i 
dels serveis i subministraments (aigua, llum, energia elèctrica, telecomunicacions, 
accessibilitat en transport públic, distància d’infraestructures).

Actualment es presenten les dades actualitzades de 1425 polígons, amb una su-
perfície de més de 0.5 Ha, i que en conjunt representen una extensió de 28.980 Ha. 
Tanmateix, aquesta aplicació es concep com una eina dinàmica que s’anirà actua-
litzant contínuament.

Quant al punt b), es preveu presentar el Pla d’impuls i modernització dels espais 
industrials i logístics durant el primer trimestre del 2019.

Barcelona, 23 de gener de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 45/XII, sobre la creació 
dels instituts escola El Martinet i Els Pinetons dins la planificació 
educativa de Ripollet
290-00031/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 27813 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.02.2019

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 45/XII, sobre la 
creació dels instituts escola El Martinet i Els Pinetons dins la planificació educativa 
de Ripollet (tram. 290-00031/12), us informo del següent:

El Departament d’Educació té previst crear per al proper curs 2019-2020 l’insti-
tut escola El Martinet i l’institut escola Els Pinetons al municipi de Ripollet.

La creació d’aquests instituts escola donarà continuïtat als projectes pedagògics 
específics de cada centre i facilitarà a les famílies continuar amb la línia pedagògica 
escollida per als seus infants.

El Departament d’Educació està treballant en l’elaboració de la planificació dels 
ensenyaments d’educació secundària al municipi de Ripollet.

Barcelona, 28 de gener de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Control del compliment de la Resolució 46/XII, sobre el programa 
«Aquí prou bullying»
290-00032/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 27814 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.02.2019

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 46/XII, sobre el 
programa «Aquí prou bullying» (tram. 290-00032/12), us informo del següent:

D’acord amb l’establert a la Resolució ENS/881/2017, de 10 d’abril, per la qual 
es crea el Programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detec-
ció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals, i amb l’establert a la Resolució 
ENS/793/2018, de 13 d’abril, per la qual es dona continuïtat al Programa #aqui-
proubullying, des del Departament d’Educació s’ofereix a tots els centres educatius 
la possibilitat de formar part del programa d’Innovació pedagògica #aquiproubu-
llying, amb la voluntat de donar continuïtat a aquest programa a través de la publi-
cació d’una convocatòria anual.

Tots els centres educatius d’ensenyaments obligatoris de Catalunya que comptin 
amb el suport del 70% dels membres del consell escolar, com a mínim, i complei-
xin altres requisits com, per exemple, dur a terme accions de promoció de la con-
vivència i disposar d’una diagnosi de necessitats, poden formar part del programa 
#aquiproubullying.

També cal que els centres educatius acceptin el compromís de desenvolupar un 
projecte que permeti que es pugui prevenir i actuar per aturar l’assetjament escolar, 
i que alhora aquest contribueixi a la millora de la convivència del propi centre, amb 
la participació de la comunitat escolar.

El Departament d’Educació, mitjançant el portal corporatiu XTEC, ofereix mò-
duls formatius adreçats a personal docent, alumnat i famílies, amb guies i recursos 
sobre assetjament, ciberassetjament i coneixement i ús responsable de les xarxes 
socials.

Així mateix, el Departament d’Educació ofereix el desenvolupament de progra-
mes de formació i capacitació específica i permanent adreçats els professionals de 
l’educació en matèria de convivència escolar:

– Elaboració del Projecte de Convivència. Aquesta formació posa a l’abast del 
personal docent orientacions i recursos per elaborar el projecte de convivència en el 
marc del Projecte educatiu de centre.

– Elaboració del Projecte d’Innovació pedagògica #aquiproubulying: Aquesta 
formació posa a l’abast del personal docent dels centres que han estat seleccionats 
per participar en aquest programa orientacions i recursos per prevenir, detectar i 
aturar l’assetjament a l’escola.

Les orientacions per a què els centres educatius que imparteixen ensenyaments 
obligatoris a Catalunya puguin seguir el programa #aquiproubullying estan dispo-
nibles al Portal de centres del Departament d’Educació, al Portal de centres d’altres 
titularitats, i a la pàgina web XTEC.

L’article 16 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres esta-
bleix que els centres educatius poden desenvolupar projectes d’innovació pedagògi-
ca i curricular d’acord amb el seu projecte educatiu, amb l’objectiu de garantir una 
educació de qualitat i, en particular, la millora dels resultats acadèmics del propi 
alumnat.

En el marc de l’establert en la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la 
qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de convivència en els 
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centres educatius dins el marc del Projecte educatiu de centre, el Departament 
d’Educació posa a l’abast dels centres els recursos formatius i d’assessorament ne-
cessaris per a la seva elaboració. En aquest sentit, la formació contempla, entre d’al-
tres, la possibilitat d’aprofundir en els continguts dels protocols per a la millora de 
la convivència, entre els quals es troba el protocol de prevenció, detecció i interven-
ció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals. Tots els centres educatius 
que formen part del Servei d’Educació de Catalunya han d’elaborar i implementar 
un projecte de convivència en el termini màxim de tres anys des de la publicació 
d’aquesta Resolució.

Barcelona, 28 de gener de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 47/XII, sobre els alumnes 
amb necessitats educatives especials i l’escola inclusiva
290-00033/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 27970 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.02.2019

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 47/XII, sobre 
els alumnes amb necessitats educatives especials i l’escola inclusiva (tram. 290-
00033/12), us informo del següent:

Per garantir els recursos necessaris perquè l’alumnat, i particularment d’aquells 
alumnes amb necessitats educatives especials, rebin una educació de qualitat i 
comptin amb un nombre adequat d’hores d’atenció, dotades del personal docent, 
tècnic i de suport per atendre adequadament cada necessitat educativa, des del De-
partament d’Educació s’ha elaborat el Mapa territorial de recursos per l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques i s’ha establert el procediment que cal se-
guir per tal de poder fer les assignacions en funció de l’anàlisi i el coneixement de 
les necessitats i prioritats que tenen des dels Serveis Territorials d’Educació i des del 
Consorci d’Educació de Barcelona.

El mapa territorial de recursos permet:
– Identificar els serveis i recursos per a l’atenció educativa a l’alumnat i, en espe-

cial, a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
– Afavorir el treball en xarxa i gestionar la coordinació i la col·laboració entre 

serveis i recursos i entre les diferents administracions.
– Planificar la distribució dels recursos en el territori en termes d’equitat i en 

funció de les necessitats específiques de l’alumnat.
– Facilitar a les famílies conèixer els recursos disponibles.
– Dissenyar itineraris personalitzats, tant pel que fa a la intensitat del suport que 

proporcionen els diferents recursos com a la continuïtat formativa.
Des del Departament d’Educació s’estan incrementant el nombre de recursos en 

els següents àmbits:
– Suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI / abans anomenats 

USEE).
– Programes de les aules integrals de suport (AIS).
– Centres de recursos per a deficients auditius (CREDA): atenció als alumnes 

amb discapacitat auditiva i trastorn de la comunicació, el llenguatge i la parla.
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– Equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (psicopedagogs, treballa-
dors socials i fisioterapeutes): atenció educativa i atenció específica als alumnes amb 
necessitats educatives especials.

– Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupa-
ment i la Conducta de Catalunya (CRETDIC / antic SEETDIC).

– Centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR).
– Itineraris formatius específics (IFE).
– Formació dels professionals docents i del personal d’atenció educativa.
També està prevista la creació de dotacions de personal docent i de professionals 

d’atenció educativa, amb perfils específics, que rebran formació actualitzada per a 
l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

El Departament d’Educació garanteix que totes les substitucions del personal 
docent que treballen amb l’alumnat en els centres educatius de més de 7 dies es co-
breixen en tots els casos des del primer dia.

Per garantir l’acompanyament i l’atenció dels alumnes amb necessitats educati-
ves especials amb el suport necessari en tot l’àmbit escolar i assegurar el dret d’ac-
cés al conjunt de serveis educatius, els centres disposen de dotacions de recursos 
humans dins la seva plantilla (docents i altres professionals d’atenció educativa) que 
proporcionen suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials en els entorns 
habituals del centre.

Els equips directius dels centres educatius són els que planifiquen i organitzen 
els recursos, d’acord amb les necessitats del centre i de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials escolaritzat, tenint en compte el tipus i el grau d’intensitat de 
suport que requereixin, amb l’objectiu de poder participar amb igualtat d’oportuni-
tats en totes les activitats organitzades pel centre.

En algunes d’aquestes activitats en què cal intensificar el suport habitual amb 
personal d’atenció educativa inclusiva complementari, el Departament d’Educació 
contracta la prestació del servei de monitors i monitores amb la formació i l’expe-
riència requerida.

Des del Departament d’Educació s’està desplegant del Decret 150/2017, del 
17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu, donant compliment als principis d’inclusió escolar i cohesió social, tot i 
que actualment la disponibilitat pressupostària que requereix el desplegament del 
Decret està condicionada a la situació de prorroga pressupostària per la manca 
d’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2018 i per al 
2019.

En la sessió ordinària del Ple del Parlament de Catalunya el 12 de desembre de 
2018 es va respondre oralment a la pregunta sobre l’aplicació del Decret d’escola 
inclusiva.

Barcelona, 30 de gener de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Control del compliment de la Resolució 48/XII, sobre els infants i els 
adolescents amb dificultats d’aprenentatge
290-00034/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 27815 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.02.2019

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 48/XII, sobre els 
infants i els adolescents amb dificultats d’aprenentatge (tram. 290-00034/12), us in-
formo del següent:

Des del Departament d’Educació es treballa contínuament per millorar la forma-
ció adreçada al personal docent per a la detecció de les necessitats específiques de 
suport educatiu de l’alumnat.

El desplegament normatiu de les instruccions per les quals es determina el pro-
cediment i els requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària i en 
l’educació secundària obligatòria, juntament amb la formació permanent del pro-
fessorat, esdevenen elements clau per a la detecció de les necessitats de suport de 
l’alumnat en qüestió.

A partir de la detecció de les necessitats de suport de l’alumnat per part del per-
sonal docent, i amb la petició de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, els equips 
d’assessorament i orientació psicopedagògics (EAP) inicien el procés per elaborar 
l’avaluació psicopedagògica corresponent.

Des del Departament d’Educació s’ha treballat per a la modificació i la millora 
del procediment que cal seguir i els protocols que han d’utilitzar els equips d’asses-
sorament i orientació psicopedagògics (EAP) per elaborar els informes de reconei-
xement de necessitats específiques de suport educatiu.

Els informes de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu 
identifiquen l’alumnat que requereix mesures intensives o mesures universals i addi-
cionals, que els permetran assolir les competències establertes per l’etapa en la que 
estan escolaritzats.

En els ensenyaments d’educació secundària el reconeixement de necessitats es-
pecífiques de suport educatiu, el pot fer l’orientador o orientadora del centre junta-
ment amb la comissió d’atenció a la diversitat.

En el cas que un infant o adolescent necessiti un tractament o el reconeixement 
del grau de discapacitat, els equips d’assessorament psicopedagògic poden deri-
var-los als serveis corresponents.

Des del Departament d’Educació s’està preparant un document informatiu adre-
çat a tots els centres i serveis educatius del Servei d’Educació de Catalunya recor-
dant-los les guies i els materials publicats i que tenen a disposició sobre les necessi-
tats específiques de suport educatiu.

En la formació de professorat interí que s’incorpora a la docència per primera 
vegada, s’informa dels documents de detecció i actuació de les necessitats de suport 
associades a trastorns de l’aprenentatge en l’àmbit educatiu.

Les mesures que s’impulsaran des del Departament d’Educació per tal de garan-
tir que els centres educatius elaboren un diagnòstic precoç de la dislèxia així com 
d’altres trastorns d’aprenentatges, son les següents:

– Millora de les competències professionals per a l’avaluació de l’alumnat.
– Difusió dels protocols de detecció.
– Formació del personal docent.
– Aplicació de la Resolució de 26 d’abril de 2018, de la Direcció General d’Edu-

cació Infantil i Primària, que estableix el procediment que cal seguir i els protocols 
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que han d’utilitzar els equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (EAP) 
per elaborar l’informe de l’EAP de reconeixement de necessitats específiques de 
suport educatiu, l’informe de l’EAP de l’alumne amb necessitats educatives deriva-
des de situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desafavorides, i 
l’informe de l’EAP d’escolarització de l’alumne en la formació professional i en els 
programes professionalitzadors.

Barcelona, 29 de gener de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 49/XII, sobre el model 
d’institut escola
290-00035/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 27816 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.02.2019

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 49/XII, sobre el 
model d’institut escola (tram. 290-00035/12), us informo del següent:

El Departament d’Educació promou i impulsa el model pedagògic dels instituts 
escola. Els Serveis territorials d’Educació, coneixedors de la realitat dels centres del 
seu territori, i després d’analitzar les necessitats d’escolarització, escoltades i valo-
rades les demandes de les entitats municipalistes i de les comunitats educatives, han 
presentat a la Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d’Educació les 
propostes amb la corresponent justificació per la creació de futurs instituts escoles 
per els propers cursos.

Actualment des del Departament d’Educació s’estan estudiant aquestes propos-
tes de creació d’instituts escola presentades pels Serveis Territorials d’Educació.

El Departament d’Educació també ha iniciat un estudi sobre el funcionament 
dels instituts escola públics existents i té previst elaborar un anàlisi dels seus resul-
tats pedagògics i del seu impacte social.

El Departament d’Educació posa els recursos necessaris per potenciar la innova-
ció per tal de fomentar la millora educativa; promou els plans de formació de zona 
del professorat, a fi de millorar la coordinació pedagògica, curricular i metodològica 
entre els centres d’educació primària i els centres d’educació secundària d’una ma-
teixa zona; promou l’adscripció de centres educatius d’infantil i primària i secundà-
ria, amb la finalitat de facilitar la continuïtat educativa per a tot aquell alumnat que 
segueixi cursant els seus estudis en centres no integrats; i també, impulsa, incentiva 
i fomenta la coordinació entre els professionals de les diferents etapes educatives i 
l’elaboració, per part dels centres, de projectes educatius complementaris.

Barcelona, 28 de gener de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Control del compliment de la Resolució 60/XII, sobre el compliment 
de les directrius de la iniciativa per a l’accessibilitat web (WAI) en les 
pàgines web de la Generalitat
290-00045/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 27808 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.02.2019

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 60/XII, sobre el 
compliment de les directrius de la iniciativa per a l’accessibilitat web (WAI) en les 
pàgines web de la Generalitat (tram. 290-00045/12), us informo del següent:

El Parlament de Catalunya ha instat el Govern a actualitzar totes les pàgines web 
dels departaments de la Generalitat d’acord amb els estàndards de la iniciativa per a 
l’accessibilitat web (WAI), com a mínim en el nivell AA. Així mateix, la Directiva 
(UE) 2016/2102 sobre l’accessibilitat digital exigeix que els llocs web dels organis-
mes del sector públic siguin accessibles en base a les normes WACG (Pautes d’ac-
cessibilitat per al contingut web) 2.0.

Tot i que el desenvolupament dels webs de gencat des de la plataforma corpo-
rativa es fa d’acord amb aquestes normes, actualment, hi ha alguns continguts que 
no les compleixen i cal corregir-los. Per detectar aquests elements i altres errors es 
disposa d’una eina que audita el grau de compliment de l’accessibilitat dels webs de 
gencat. Aquesta solució es basa en les normes WCAG 2.1 (més estricta que la versió 
2.0) i detecta tant els problemes de nivell de conformitat A i AA com els de triple A.

A data d’aquest informe, i segons l’indicador Accesibility Score que utilitza l’ei-
na d’auditoria per mesurar el nivell de compliment dels estàndards fixats en les 
WGAC 2.1, el percentatge mitjà assolit per al conjunt de webs de la plataforma cor-
porativa és del 64,8% (vegeu el detall de cada web a l’annex 1).

Atès que la normativa estableix el 23 de setembre de 2020 com a termini màxim 
per adaptar els webs publicats abans del 23 de setembre de 2018, l’objectiu és asso-
lir en els propers dos anys el percentatge del cent per cent per a cadascun dels webs. 
I, en el cas que hi hagi continguts que no es pugin fer accessibles, oferir alternatives 
que sí que ho siguin.

Barcelona, 29 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 Parlament.

Control del compliment de la Resolució 65/XII, sobre el 
reconeixement oficial de l’Oficina Local d’Habitatge de Lloret de Mar
290-00050/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 28041 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.02.2019

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 65/XII, sobre el 
reconeixement oficial de l’Oficina Local d’Habitatge de Lloret de Mar (tram. 290-
00050/12), us informo del següent:
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L’Ajuntament de Lloret disposa des de l’any 2014 d’un conveni de col·laboració i 
encàrrec de gestions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), mitjançant 
el qual desenvolupa funcions d’Oficina Local d’Habitatge en l’àmbit de l’atenció ciu-
tadana i la gestió dels expedients relatius als programes socials d’habitatge.

L’Ajuntament té interès a ampliar les gestions que duu a terme i assumir la gestió 
dels expedients de l’àmbit tècnic (cèdules d’habitabilitat i els ajuts a la rehabilitació).

Aquestes gestions, actualment, s’estan realitzant des del Consell Comarcal de La 
Selva i/o pel Servei territorial de l’AHC a Girona.

El procediment habitual per a la formalització o ampliació d’un conveni sorgeix 
a partir d’una petició formal de l’Ajuntament en la qual s’hauria d’adjuntar un infor-
me amb l’afectació econòmica de les mesures que s’acordarien al conveni.

A més, l’ampliació també depèn de la dotació pressupostària que l’AHC tingui 
per poder compensar les administracions per l’encàrrec de les gestions que duen a 
terme.

L’actual marc de pròrroga pressupostària de la Generalitat de Catalunya no per-
met ampliar el pressupost de despesa de l’AHC per a nous convenis d’oficines locals 
d’habitatge.

En el moment que es pugui ampliar la dotació pressupostària dels convenis amb 
oficines locals d’habitatge, i es disposin dels corresponents informes preceptius fa-
vorables, es podrà atendre la Resolució 65/XII, per tal d’ampliar les funcions i ser-
veis que l’actual Oficina Local d’Habitatge de Lloret de Mar està realitzant en col-
laboració amb l’AHC.

Barcelona, 28 de gener de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 71/XII, sobre la seguretat 
ciutadana a la zona oest de Figueres
290-00056/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 28110 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.02.2019

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 71/XII, sobre la se-
guretat ciutadana a la zona oest de Figueres (número de tramitació 290-00056/12), 
us informo del següent:

D’acord amb l’article 7 del Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la 
videovigilància per part de la Policia de la Generalitat i de les policies locals de 
Catalunya, en relació amb l’apartat tercer de la Disposició addicional Tercera del 
Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior, les 
instal·lacions fixes de videovigilància i l’ús de dispositius de gravació per part de 
la Policia de la Generalitat i de les policies locals requereixen l’autorització admi-
nistrativa prèvia que atorga el director general d’Administració de Seguretat, previ 
informe preceptiu de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de 
Catalunya, tal i com preveu l’article 4 de l’esmentat Decret.

De conformitat amb l’article 8.1 del Decret 134/1999, de 18 de maig, l’alcalde és, 
pel que fa a les instal·lacions de la policia local al seu municipi, l’autoritat legitima-
da per sol·licitar la instal·lació de videocàmeres fixes o qualsevol altre mitjà tècnic 
de caràcter anàleg.
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El 21 de novembre de 2017 va tenir entrada la documentació en què l’alcaldessa 
de Figueres sol·licitava l’autorització d’un sistema de videovigilància fix per a vigilar 
el sector Oest de la ciutat de Figueres. El director general d’Administració de Segu-
retat va dictar, en data 16 de gener de 2018, la resolució d’autorització, previ informe 
favorable de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalu-
nya reunida el 13 de desembre de 2017. Es desconeix en quina data aquest sistema 
de videovigilància va entrar en funcionament.

D’acord amb l’article 9.2 de l’esmentat Decret 134/1999, de 18 de maig, l’alcal-
dessa de Figueres ha demanat la renovació de l’autorització del mencionat sistema 
de videovigilància fix i actualment es troba pendent de l’informe de la Comissió de 
Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya que es reunirà el proper 
30 de gener.

Barcelona, 30 de gener de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 80/XII, sobre els concursos 
públics de restauració del Departament de Justícia
290-00065/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 28133 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.02.2019

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 80/XII, sobre els 
concursos públics de restauració del Departament de Justícia (tram. 290-00065/12), 
us informo del següent:

La regulació de les condicions per a la prestació dels servei d’alimentació als 
establiments de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima 
és molt exhaustiva i rigorosa i preveu i incorpora els procediments, protocols, con-
trols i mecanismes correctors necessaris per a garantir que el servei d’alimentació 
es prestarà d’acord amb els estàndards nutricionals, higiènics i sanitaris establerts 
a la normativa.

Dietes específiques per raons sanitàries, de salut o necessitats nutricionals espe-
cials: Els plecs de prescripcions tècniques dels contractes o dels encàrrecs de gestió 
per a la prestació del servei d’alimentació de les persones internes i per a la gestió de 
la cafeteria i del menjador del personal funcionari dels centres penitenciaris establei-
xen diferents tipus de dietes per raons sanitàries, de salut o necessitats nutricionals 
especials, sempre sota prescripció dels serveis mèdics:

– Dieta Infermeria i Diabètic
– Dieta Tova-Gàstrica
– Dieta Astringent
– Dieta per al·lèrgies o intoleràncies alimentàries (celíacs, intolerància a la lac-

tosa, etc.).
L’article 89.1 del Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’exe-

cució penal de Catalunya, estableix que els serveis sanitaris de l’establiment con-
trolaran que l’alimentació dels/de les interns/es sigui equilibrada, que respongui a 
criteris adients de nutrició i que s’ajusti, en tot cas, a les exigències dietètiques de la 
població reclusa i a les especificitats de salut i que en respecti les conviccions per-
sonals i religioses. Serà objecte de supervisió específica per part dels serveis mèdics 
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de l’establiment l’alimentació dels malats, així com la dels menors que, d’acord amb 
la legislació penitenciària, convisquin amb les seves mares.

Els plecs de prescripcions tècniques dels contractes o dels encàrrecs de gestió 
per a la prestació del servei d’alimentació de les persones internes i per a la gestió 
de la cafeteria i del menjador del personal funcionari dels centres penitenciaris, ja 
recullen entre els seus requisits el compliment de la exhaustiva i rigorosa normativa 
espanyola i europea en matèria d’higiene alimentària, que abasta totes les fases de 
la producció del servei (compra de matèries primeres, manipulació, emmagatzemat-
ge i conservació, preparació, cuinat i servei dels aliments, utilització i manteniment 
dels estris, mobiliari i locals...)

Això no obstant, en compliment de la Resolució 80/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre els concursos públics de restauració del Departament de Justícia, en les 
properes licitacions que es portin a terme hi inclourem, de manera més explícita, 
entre els requisits de solvència tècnica i professional que han d’acreditar les empre-
ses licitadores en els concursos públics per a l’adjudicació de serveis de restauració 
o serveis d’àpats convocats pel Departament de Justícia, l’aportació d’una acredi-
tació o certificació d’adequació a les normes que regulen els menús i protocols de 
manipulació i tractament dels aliments destinats a persones amb celiaquia o amb 
al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, emesa per alguna entitat qualificada a aquest 
efecte, que garanteixi el compliment estricte de la normativa vigent en relació amb 
la seguretat i la higiene, amb la correcta elaboració d’aquests àpats alternatius en 
totes les seves fases, incloent-hi la matèria primera, el procediment d’elaboració i 
els protocols per evitar la contaminació encreuada mitjançant la presentació de pro-
tocols específics per a dietes destinades a persones amb celiaquia i amb al·lèrgies i 
intoleràncies.

Com obligació contractual, en els plecs de prescripcions tècniques s’hi especi-
ficarà que l’empresa adjudicatària te el deure de servir menús alternatius per mo-
tius mèdics, salut i sanitaris per aquells casos de malaltia, patologia o dolència que 
requereixi una dieta específica d’acord amb la prescripció medica corresponent. 
Aquest apartat inclou les persones amb qualsevol tipus d’al·lèrgia o intolerància, ce-
líacs, dietes específiques (astringents, restringents, hiposòdiques, etc...).

En aquest àmbit l’empresa haurà de complir de forma estricta i rigorosa la nor-
mativa vigent en relació amb la seguretat i higiene i garantir en tot moment la segu-
retat i correcta elaboració d’aquests àpats alternatius en totes les seves fases, incloent 
la matèria primera, el procediment d’elaboració i, especialment, els protocols per 
evitar la contaminació creuada.

Altrament, en els quadres de característiques dels contractes s’ha inclòs en 
l’apartat de solvència tècnica i professional que l’empresa haurà d’aportar una acre-
ditació o certificació d’adequació de les normes que regulen els menús i protocols 
de manipulació i tractament dels aliments destinats a persones amb celiaquia o amb 
al·lèrgies alimentàries, emesa per alguna entitat qualificada a aquest efecte.

Barcelona, 30 de gener de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Control del compliment de la Resolució 81/XII, sobre la instal·lació de 
desfibril·ladors als jutjats
290-00066/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 28134 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.02.2019

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 81/XII, sobre la 
instal·lació de desfibril·ladors als jutjats (tram. 290-00066/12), pel que fa a l’apartat 
c) us informo que el Departament de Justícia ha dotat d’un desfibril·lador, com a mí-
nim, a tots els edificis judicials que són cap de partit judicial.

D’acord amb el que estableix el Decret 151/2012, del 20 de novembre, el per-
sonal de seguretat assignat als jutjats rep formació en l’ús dels aparells. El plec de 
condicions dels contractes de seguretat dels edificis judicials inclou l’obligatorietat 
de disposar en les seus judicials de desfibril·ladors semiautomàtics i el compromís 
de formació del personal de seguretat en l’ús d’aquests aparells. L’empresa adjudi-
catària del servei de vigilància en els edificis judicials que disposin de desfibril·la-
dors semiautomàtics ha de documentar que el personal destinat disposa del certificat 
acreditatiu regulat pel Decret 151/2012, de 20 de novembre, del Departament de Sa-
lut, de superació del programa de formació base i/o formació continuada per al per-
sonal no sanitari que usi desfibril·lador. Així mateix, es fa un seguiment a l’empresa 
perquè el personal rebi la formació continuada corresponent en l’ús dels aparells. 
En els edificis custodiats exclusivament per seguretat pública, aquesta formació ha 
estat proporcionada, a instàncies del Departament de Justícia, per personal mèdic.

Barcelona, 30 de gener de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 27806 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.02.2019

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 88/XII, sobre les 
actuacions de prevenció en matèria de consum amb relació al transport aeri (tram. 
290-00073/12), us informo del següent:

Quant al punt a de la Resolució, l’Agència Catalana del Consum (ACC) ha as-
sessorat i format al personal de les Oficines de Turisme de Catalunya (incloses les 
ubicades als aeroports) sobre els drets dels usuaris o passatgers de les companyies 
aèries i les vies per exercir-los.

També es fa difusió permanent d’informació mitjançant el canal IP visible a la 
pantalla de l’ACC ubicada a les oficines de Turisme a l’Aeroport adreçada als pas-
satgers en relació amb els seus drets i la reclamació de les incidències dels seus vols.

Pel que fa al punt b, durant la temporada d’estiu i de Nadal 2018, èpoques d’alta 
activitat turística, i davant la previsió de vagues de determinades companyies aèries, 
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l’ACC va realitzar campanyes informatives tant als aeroports catalans, com a dife-
rents mitjans (Web, Xarxes Socials, premsa, etc.) de manera que es recorda i destaca 
la informació que permanentment hi ha disponible.

Amb aquesta campanya es tracta de fer arribar a l’usuari del transport aeri mis-
satges sobre com actuar en cas de cancel·lació d’un vol, de patir retards o tenir inci-
dències amb l’equipatge.

En concret, s’han utilitzat els suports (Mupis digitals) d’acord amb la següent 
planificació:

1a onada: del 25 de juliol al 11 d’agost de 2018.
2a onada: desembre de 2018 (4 setmanes).
– Circuit 22 mupis digitals T1 (Sortides) (més Pont Aeri)
– Circuit 13 mupis digitals T2 (Sortides)
– 2 VIDEOWALLS 3X3 Sortides T1 Facturació
A la campanya d’estiu 2018, a més, s’ha incrementat la difusió d’informació 

mitjançant un dispositiu presencial de personal de l’ACC desplaçat a l’Aeroport del 
Prat, per assessorar i informar les persones consumidores en previsió de les possi-
bles incidències en els seus vols. S’ha fet comprovació de la disponibilitat dels Fulls 
oficials de reclamació/denúncia, s’ha lliurat «infografies informatives» adreçades a 
les persones afectades per retards, cancel·lacions de vols, problemes en el lliurament 
d’equipatge..., en català, castellà i anglès...

Quant al punt c, tot i que la planificació dels vols està en primera instància molt 
lligada als mecanismes d’atribució de franges i horaris establerta a la legislació de 
seguretat aèria, competència d’organismes com el Ministeri de Foment i l’Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), l’ACC, dintre de les seves competències emet 
les corresponents Actes de Requeriments d’Informació a les companyies aèries, com 
ara les notificades davant la previsió de vagues de l’estiu 2018, i se’ls hi recorda les 
seves obligacions envers els passatgers d’acord amb la normativa comunitària de 
transport aeri, però també d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya.

No obstant, cal recordar que AESA és l’únic organisme específicament desig-
nat com a competent en casos de possible vulneració del Reglament (CE) 261/2004 
d’11 de febrer, sobre normes comunes en compensació i assistència als passatgers 
aeris en cas de denegació d’embarcament i cancel·lació o gran retard dels vols i del 
Reglament (CE) 1107/2006 de 5 juliol sobre drets de les persones amb discapacitat 
o mobilitat reduïda en el transport aeri.

En relació amb el punt d, cal dir que es fa constantment divulgació i actualitza-
ció de la informació als consumidors i organismes de protecció dels mateixos per 
part de l’ACC a través del seu web, a les xarxes socials, ECatalunya i a l’APP In-
foConsum. Aquesta difusió conté tota la informació sobre la legislació, els drets i la 
manera de fer-los efectius.

Mitjançant Avisos es destaquen i actualitzen informacions i recomanacions per 
a les persones consumidores davant les possibles incidències que puguin patir res-
pecte del servei de transport aeri.

També es fa difusió dels drets dels passatges a traves de programes de ràdio i al-
tres mitjans de comunicació.

Pel que fa al punt e, l’ACC realitza periòdicament controls d’ofici a diferents 
companyies aèries on es comprova i es requereix, entre d’altres:

– L’exhibició del cartell informatiu de drets dels passatgers.
– L’exhibició del cartell de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.
– Disponibilitat i lliurament del full oficial de queixa, reclamació i denúncia.
– Les cues i el temps d’espera per a l’atenció dels passatgers.
– La informació existent a la pàgina web de la companyia pel que fa al servei te-

lefònic d’atenció d’incidències i reclamacions de caràcter gratuït.
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– Trucada al número telefònic d’atenció d’incidències i reclamacions habilitat 
per la companyia per atendre la clientela als efectes de comprovar el funcionament 
efectiu del mateix i l’atenció a l’usuari.

En cas que es constatin irregularitats administratives tipificades, la inspecció de 
Consum i Control de Mercat de l’ACC proposa la incoació d’un expedient adminis-
tratiu sancionador.

Finalment, quant al punt f, en col·laboració amb AENA s’ha desplaçat personal 
adscrit a l’ACC a l’Aeroport de Barcelona en ocasió de la previsió de vagues de ser-
veis de tripulació i de terra de companyies aèries operants del passat estiu.

També es van donar instruccions específiques al personal d’atenció telefònica del 
012, així com al personal d’atenció presencial, telemàtica i telefònica (Centraleta) 
de l’ACC, i al personal del Serveis Públics de Consum de Catalunya (OMIC, OCIC, 
Diputació...) sobre els drets del passatgers, per a l’atenció als afectats.

Barcelona, 24 de gener de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 103/XII, sobre l’avaluació 
econòmica de polítiques públiques
290-00085/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 27809 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.02.2019

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 103/XII, sobre 
l’avaluació econòmica de polítiques públiques (tram. 290-00085/12), us informo del 
següent:

Atès que ja han passat set anys de l’Acord de Govern de 20/12/2011, hi ha di-
versos aspectes que es voldrien revisar a partir de l’experiència i de l’anàlisi del seu 
funcionament. Per això, la proposta de nou Acord de Govern que s’està elaborant 
pretén anar més enllà de la reducció dels llindars a partir dels quals cal fer una ava-
luació econòmica ex-ante. En aquest sentit, la proposta de nou Acord de Govern 
planteja els següents objectius:

1) Reduir el llindar de despesa pública per al requeriment d’avaluacions ex-ante; 
2) Clarificar i concretar diferents aspectes dels requeriments d’avaluació econò-

mica; 
3) Adaptar els requeriments d’avaluació en funció del tipus d’intervenció a ana-

litzar; 
4) Incorporar diferents moments i àmbits clau en la presa de decisions públiques 

pel que fa al requeriment de presentar una avaluació econòmica ex-ante; 
5) Impulsar la transparència de les avaluacions econòmiques presentades.
Es preveu que la proposta de nou Acord de Govern es presenti per a la seva apro-

vació en les properes setmanes i poder donar així compliment a la resolució 103/XII.

Barcelona, 29 de gener de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda
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4.50.02. Compliment de mocions

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 27807 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 05.02.2019

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 12/XII, sobre les polítiques de su-
port a l’empresa (tram. 390-00012/12), us informo del següent:

Ja existeix un acord vigent amb agents econòmics i socials. Es tracta del Pac-
te Nacional per a la Indústria que, a través de 116 mesures que s’executaran fins 
l’any 2020, té l’objectiu d’impulsar la indústria fent-la més diversificada, innovadora, 
competitiva a nivell internacional i de més valor afegit.

En aquest sentit, la Taula del Pacte nacional per a la indústria compta, entre d’al-
tres membres, amb els partits polítics amb representació parlamentària. Addicio-
nalment, amb caràcter semestral, es presenten els seus resultats en el sí del Consell 
Català de l’Empresa.

Cal destacar que l’atracció d’inversió estrangera és una prioritat per al Govern 
ja que és un element fonamental per a la creació de riquesa, valor afegit i llocs de 
treball. És un clar element de dinamització de la indústria i el consum, fomenta la 
internacionalització de l’economia catalana, enriqueix la cadena valor i genera més 
talent local.

Prova d’això és l’existència de Catalonia Trade & Investment, la unitat de la 
DGI-ACCIÓ que es dedica a l’atracció d’inversió estrangera, i els bons resultats ob-
tinguts per aquesta unitat. A través de Catalonia Trade & Investment, l’any 2017 la 
Generalitat va captar 70 projectes d’inversió estrangera, la xifra més alta de la his-
tòria (2,9% més que l’any 2016). És a dir, la Generalitat va atreure un projecte d’in-
versió cada cinc dies.

Aquests projectes d’inversió estrangera van suposar la creació de 3.217 llocs de 
treball (12,1% més que l’any 2016) i el manteniment de 1.382 llocs de treball (15,5% 
més que l’any 2016). Les dades del 2018 encara no estan tancades, tot i que també 
es preveuen positives.

Un altre exemple de la tasca continuada en el temps i el bon posicionament de 
Catalunya a nivell internacional és el fet que la publicació fDi Magazine del Finan-
cial Times hagi reconegut Catalunya com la regió més atractiva del sud d’Europa 
en termes d’inversió estrangera el 2018 i el 2019. Es tracta d’un dels rànquings més 
prestigiosos a nivell internacional que utilitzen les multinacionals per estudiar futurs 
projectes d’inversió empresarial. Per elaborar aquesta classificació l’fDi Magazine 
analitza cinc criteris: el potencial econòmic, el capital humà/estil de vida, la rendi-
bilitat, la connectivitat i el clima de negocis.

També cal destacar que l’estratègia ha estat reconeguda el desembre de 2018 en 
la tercera edició dels fDI Strategy Awards amb el guardó Investment Promotion 
Agency (IPA) of the year - Highly Commended, atorgat pel Grup Financial Times.

Així, el Govern de la Generalitat, a través del Departament d’Empresa i Conei-
xement, impulsa des de fa més de tres dècades una política activa de captació d’in-
versions. Tal i com hem dit, ho fa a través de Catalonia Trade & Investment, amb 
l’objectiu atraure, mantenir i fer créixer les inversions d’empreses estrangeres a Ca-
talunya, econòmica i tecnològicament sòlides, generadores de riquesa i d’ocupació 
estable i de qualitat.
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L’estratègia actual de captació proactiva de projectes d’inversió prioritza:
– Els principals països emissors d’inversió, tant els tradicionals (Europa, Japó i 

EUA), com els emergents (Àsia, prioritàriament Xina i Índia).
– Les empreses de referència global i líders en els seus respectius àmbits, sectors 

o països.
– Els projectes estratègics, tractors i greenfield amb alt potencial de creixement, 

generadors d’ocupació estable i de qualitat.
Per cadena de valor, es prioritza l’atracció de:
– Projectes industrials: altíssim efecte multiplicador per a l’economia, ja que les 

empreses industrials són les més innovadores.
– Centres d’R+D: requereixen talent altament qualificat i aporten gran valor al grup.
– Centres logístics: nova logística amb alt component tecnològic i necessitat de 

personal altament qualificat a més dels operaris.
– Headquarters amb capacitat de decisió supraregional.
– Tech Hubs i Digital Hubs, així com Innovation Hubs o centres d’innovació dis-

ruptiva.
A nivell sectorial, Catalunya té un excel·lent posicionament per atraure inversions 

en àmbits de futur com:
– Vehicle de futur (elèctric, lleuger, connectat i autònom).
– Indústria 4.0 (incloent IoT industrial i 3DPrinting).
– Tecnologies Digitals i Data Science.
– Logística i E-commerce.
– Indústria Alimentària.
– Ciències de la Salud.
– Tèxtil, moda i disseny.
Catalonia Trade & Invetsmenrt aposta per treballar en tot el procés de l’atracció 

d’inversió estrangera:
– Promoció de Catalunya com destinació d’inversions mitjançant propostes de 

valor específiques i una tasca targetitzada amb l’objectiu d’aixecar potencials pro-
jectes d’inversió.

– Gestió d’aquest projecte d’inversió, tant en la fase de candidatura per aconse-
guir que l’empresa decideixi establir-se a Catalunya en front d’altres zones compe-
tidores, com l’assistència tècnica en la fase d’implantació,

– Seguiment de les principals empreses ja implantades a Catalunya per fomen-
tar-ne les reinversions o detectar potencials riscos.

Tot això ho fa amb un equip a Catalunya i una xarxa de 40 Oficines Exteriors de 
Comerç i Inversions, que s’han consolidat els darrers anys com a principal via d’en-
trada dels projectes materialitzats a Catalunya amb el suport del Govern.

Barcelona, 23 de gener de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació sobre les accions per a fer front a la crisi del sector dels 
cítrics de les Terres de l’Ebre
354-00082/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 27299).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 04.02.2019.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Productors de Porcí davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la tasca de 
l’entitat i els reptes del sector
356-00309/12

SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 26345).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 04.02.2019.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre el Registre de fitxers estadístics corresponent al 
2018
334-00049/12

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 28138 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Pere Aragonès i García, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la Ge-

neralitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret 143/2010, 
del 19 d’octubre, sobre el Registre de Fitxers Estadístics i les cessions de dades sot-
meses a secret estadístic, us trameto, adjunt, l’Informe anual sobre el Registre de 
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Fitxers Estadístics 2018, que conté el resum anual d’inscripcions practicades al Re-
gistre.

Barcelona, 31 de gener de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

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

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Esperanza García González

PRESENTACIÓ

Reg. 28646 / Coneixement: Presidència del Parlament, 06.02.2019

Credencial de diputada
Don Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, expido 

la presente credencial expresiva de que ha sido designada diputada del Parlamento 
de Cataluña Doña Esperanza García González por estar incluida en la lista de can-
didatos presentada por el Partit Popular / Partido Popular a las elecciones al Parla-
mento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, en sustitución, por renuncia, de don 
Xavier García Albiol.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 4 de febrero de 2019.

Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central
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