BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · tercer període · número 273 · dijous 28 de febrer de 2019

TAU L A D E C O N T I N G U T
3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat

11

3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
Esmenes a la totalitat

11

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament
infantil
202-00037/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

11

Proposició de llei per a l’eliminació dels mòduls prefabricats dels centres educatius
públics de Catalunya
202-00038/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

12

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00039/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

12

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

12

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives
202-00041/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

12

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de
Greuges, que incorpora mesures per a la despolitització de la Sindicatura de Greuges
202-00042/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

12

Proposició de llei de deduccions en l’impost sobre la renda de les persones físiques
202-00043/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

13

Proposició de llei de mesures fiscals en l’àmbit de l’impost sobre el patrimoni
202-00044/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

13

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
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Proposició de llei de garantia de l’ensenyament efectivament trilingüe
202-00046/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

13

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria
de tributs propis de la Generalitat de Catalunya
202-00048/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

13

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de
l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques
202-00049/12
Presentació: GP CatECP

14

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de
l’impost de successions i donacions
202-00050/12
Presentació: GP CatECP

16

Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
202-00051/12
Presentació: SP PPC

19

Proposició de llei de supressió de diversos impostos
202-00052/12
Presentació: SP PPC

21

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre el maltractament de les persones grans
250-00617/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions pendents al Comitè
1r de Desembre
250-00618/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

Proposta de resolució sobre el compliment del pacte social contra l’estigma i les
discriminacions relacionades amb el VIH
250-00619/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

Proposta de resolució sobre el garantiment dels serveis de l’Hospital Parc Taulí,
de Sabadell
250-00620/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

Proposta de resolució sobre la supressió del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell
250-00621/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25

Proposta de resolució sobre la distròfia muscular de Duchenne
250-00622/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25

Proposta de resolució sobre la síndrome química múltiple
250-00623/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei de menjador per als alumnes de
les escoles d’educació especial Les Aigües i L’Arboç, de Mataró
250-00624/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25

Proposta de resolució sobre la celebració del 150è aniversari del Pacte federal de
Tortosa
250-00625/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la violència masclista
250-00626/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

Proposta de resolució sobre l’atenció a la dependència a Ripollet
250-00627/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

Proposta de resolució sobre el reconeixement de Juan Guaidó com a president de
Veneçuela
250-00628/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que viuen el món
rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones rurals a les zones urbanes
250-00629/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

Proposta de resolució sobre l’increment de metges al servei d’urgències nocturnes
de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
250-00630/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs públic per a nomenar el
director del Memorial Democràtic
250-00631/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

Proposta de resolució sobre els habitatges amb protecció oficial
250-00632/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia del Vallès fins a Castellar
del Vallès
250-00633/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

Proposta de resolució sobre la manca de personal del parc de bombers de Sant
Feliu de Llobregat
250-00634/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

Proposta de resolució sobre el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència
250-00635/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses
250-00636/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28

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

28

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a l’Anoia
250-00638/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28

Proposta de resolució sobre el transport adaptat del Pla d’Urgell
250-00639/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28

Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i l’emprenedoria social
250-00640/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre la prevenció dels abusos sexuals en la infància
250-00642/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el sector de l’avellana
250-00643/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre la imatge i el prestigi del Cos d’Agents Rurals
250-00644/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre les millores estructurals del Cos d’Agents Rurals
250-00645/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

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

30

Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00647/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre la transparència de l’Institut per al Desenvolupament i
la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
250-00648/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i les cultures dels alumnes
250-00649/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als alumnes de
formació professional
250-00650/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre l’assetjament escolar
250-00652/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució de condemna dels assetjaments a la institució judicial i als
funcionaris dels jutjats
250-00653/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre la dotació d’una grua de trasllat per a pacients amb
gran discapacitat als centres d’atenció primària
250-00654/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre les actuacions de les empreses de desallotjaments
extrajudicials i la col·laboració d’aquestes empreses amb els Mossos d’Esquadra
250-00655/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica policial de Gavà
per a garantir la seguretat ciutadana
250-00656/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de tren de la línia S7 de Ferrocarrils de la Generalitat
250-00657/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre el canal industrial de Seròs
250-00658/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre l’ús del català a l’Administració de justícia
250-00659/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el manteniment de l’ocupació i d’una indústria viable
a Sant Joan Despí
250-00660/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre l’adopció de decisions i mesures necessàries contra
els atacs que pateixen els edificis judicials per part de grups separatistes radicals
250-00661/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre la situació precària del parc de bombers de Girona
250-00662/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre el control ambiental de les activitats a la zona nord
de Girona
250-00663/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre educatiu als barris del Raval i dels Safaretjos i la instal·lació de mòduls educatius prefabricats i provisionals
a Santa Coloma de Gramenet
250-00664/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del centre d’atenció primària del
barri de Cappont, de Lleida
250-00665/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

34

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria al centre d’atenció
primària d’Olivella
250-00666/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

34

Proposta de resolució sobre el transport sanitari
250-00667/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

34

Proposta de resolució sobre les cessions del president del Govern d’Espanya davant les exigències separatistes
250-00668/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

34

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Mare de Déu
del Roser de Vallmoll
250-00669/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

34

Proposta de resolució sobre el nou institut de Miami Platja, a Mont-roig del Camp
250-00670/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

Proposta de resolució sobre el greuge sofert pel sector aqüícola del delta de l’Ebre
250-00671/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

Proposta de resolució sobre l’atenció de la salut mental i la prevenció del suïcidi
juvenil
250-00672/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria del CAP Olivella
250-00673/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

Proposta de resolució sobre el deteriorament cognitiu lleu
250-00674/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

Proposta de resolució sobre el respecte dels principis comunitaris de sobirania dels
estats membres i de l’estat de dret
250-00675/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Taula de contingut

36

5

BOPC 273
28 de febrer de 2019

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels operatius policials per a vetllar per la
seguretat ciutadana a Girona
250-00676/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

36

Proposta de resolució sobre l’abordatge dels problemes derivats del consum d’alcohol entre els joves
250-00677/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

36

Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu de l’habitatge
250-00678/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

36

Proposta de resolució sobre les places residencials destinades a les persones amb
trastorn mental orgànic
250-00679/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

36

Proposta de resolució sobre la revisió del procediment d’avaluació del grau de discapacitat
250-00680/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

37

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup d’anàlisi i valoració per a la revisió
del procediment d’avaluació del grau de discapacitat
250-00681/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

37

Proposta de resolució sobre la reparació i el millorament de la pista de bàsquet de
l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, de Barcelona
250-00682/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

37

Proposta de resolució sobre les previsions respecte a l’exportació de fruita dolça al
Regne Unit davant del Brexit
250-00683/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

37

Proposta de resolució sobre l’ampliació del menjador de l’Escola Frederic Godàs,
de Lleida
250-00684/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

37

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències en horari nocturn al CAP Muralles, de Tarragona
250-00685/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

38

Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió dels tributs
propis de la Generalitat
250-00686/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

38

Proposta de resolució sobre la situació a Veneçuela
250-00687/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

38

Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans judicials i fiscals
250-00688/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

38
38

Proposta de resolució sobre la nova connexió entre la Pobla de Claramunt i la carretera C-15
250-00689/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

39
39

Proposta de resolució sobre l’abordatge de les addiccions a les noves tecnologies
i al consum de drogues
250-00690/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució de petició de dimissió immediata del president del Parlament
per haver posat la institució al servei dels que van fer un cop a la democràcia
250-00691/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

39
39

Proposta de resolució sobre les residències per a gent gran a Barcelona
250-00692/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

40
40

Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’Escola Lola Anglada i l’Escola Folch i
Torres d’Esplugues de Llobregat
250-00693/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

40
40

Proposta de resolució sobre els terrenys de l’antiga fàbrica Llandrich, de Sant Adrià
de Besòs
250-00694/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

40
40

Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels advocats del torn
d’ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls per a actuacions i guàrdies i la
puntualitat en el pagament de totes les quanties reconegudes
250-00695/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

41
41

Proposta de resolució sobre la limitació de les apujades del preu dels lloguers
250-00696/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

41
41

Proposta de resolució sobre l’aparició de partícules de polietilè a la platja de la
Pineda, de Vila-seca
250-00697/12
Presentació: GP CatECP

41

Proposta de resolució sobre la problemàtica de la zona inundable de Sant Salvador,
al municipi del Vendrell
250-00698/12
Presentació: GP CatECP

43

Proposta de resolució sobre els jutjats de Martorell
250-00699/12
Presentació: GP Cs

43

Proposta de resolució sobre el dipòsit controlat de la vall d’en Joan, al massís del
Garraf
250-00700/12
Presentació: GP Cs

45

Proposta de resolució sobre la retirada dels mòduls prefabricats i la construcció de
l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00701/12
Presentació: GP Cs

46

Proposta de resolució sobre el compromís fefaent per a l’entrada en funcionament
del jutjat número 7 de Girona
250-00702/12
Presentació: GP Cs

47

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP
Blanes 2
250-00703/12
Presentació: GP Cs

48

Proposta de resolució sobre la corrupció i les portes giratòries
250-00704/12
Presentació: GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la T-Mobilitat i el mapa tarifari a Terrassa
250-00705/12
Presentació: GP CatECP

51

Proposta de resolució sobre la pacificació de la carretera B-500
250-00706/12
Presentació: GP CatECP

52

3.30. Altres tramitacions
3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o
memòries de la Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2018, sobre l’Ajuntament de Barcelona, corresponent a les modificacions pressupostàries de l’exercici del 2016
258-00016/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a demanar la presentació de l’informe

53
53

4. Informació
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
Calendari de tardes festives per al 2019
395-00062/12
Acord

54

4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.25. Grups parlamentaris
Composició del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
399-00001/12
Abandonament del grup parlamentari

54

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 28/XII, relativa a l’Informe de fiscalització
6/2017, sobre el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014
290-00016/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

55

Control del compliment de la Resolució 55/XII, sobre el reforçament de les competències lingüístiques en anglès
290-00040/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

55

Control del compliment de la Resolució 94/XII, sobre la promoció de l’esport femení
290-00076/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

58

Control del compliment de la Resolució 92/XII, sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència
290-00266/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes

60
60

4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 18/XII, sobre les infraestructures i el transport
públic
390-00018/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

61

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre el desenvolupament dels plans de vigilància dels equipaments judicials arran
dels darrers atacs que han patit
354-00091/12
Sol·licitud i tramitació
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i
Hisenda perquè informi sobre la indiciària implicació d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya en l’operació Petrum
356-00247/12
Acord sobre la sol·licitud

62

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre els beneficis fiscals i les possibilitats
de futur amb relació a l’eliminació dels regressius
356-00289/12
Acord sobre la sol·licitud

62

Sol·licitud de compareixença de Josep Lago, president de S’Ha Acabat, davant la
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre els atacs, les amenaces i
les agressions que pateix l’entitat a les instal·lacions de les universitats
356-00335/12
Sol·licitud

62

Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Colell, president de l’Autoritat
Catalana de la Competència, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre
el Decret llei 4/2019, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor
356-00350/12
Sol·licitud

62

Sol·licitud de compareixença d’Isabel Pardo de Vera Posada, presidenta de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, davant la Comissió de Territori perquè
informi sobre els accidents de tren a la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el
febrer del 2019
356-00355/12
Sol·licitud

63

Sol·licitud de compareixença d’Isaías Táboas Suárez, president del Grup Renfe, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els accidents de tren en la xarxa
de rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019
356-00356/12
Sol·licitud

63

Sol·licitud de compareixença de Juan Jesús García Fraile, secretari general del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris, davant la Comissió de Territori
perquè informi sobre els accidents de tren en la xarxa de rodalia del novembre del
2018 i el febrer del 2019
356-00357/12
Sol·licitud

63

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la situació de la gestió del servei de tren de rodalia
355-00051/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

63

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per
a informar sobre la implicació indiciària d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya en l’operació Petrum
357-00380/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

64

Compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a presentar l’estudi sobre els beneficis fiscals i les possibilitats de futur amb
relació a l’eliminació dels impostos regressius
357-00381/12
Acord de tenir la sessió de compareixença
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
4.87.20. Recursos d’empara constitucional
Recurs d’empara 3846/2018, interposat pel Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, contra els acords de la Mesa del 26 de juny i del 2 de juliol de 2018
383-00009/12
Al·legacions que formula el Parlament

64

Recurs d’empara 197/2019, interposat per Carles Puigdemont i Casamajó, contra
l’acord de la Mesa del Parlament del 9 d’octubre de 2018 pel qual es deixen sense
efecte els acords de la Mesa del Parlament del 4 i el 8 d’octubre, relatius a la delegació de vot del diputat Carles Puigdemont i Casamajó
383-00010/12
Coneixement i acord de compareixença del Parlament

72

Recurs d’empara 5765/2018, interposat pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, contra els acords de la Mesa del Parlament del 18 i el 25 de setembre de
2018 relatius a la consideració com a vots disponibles dels vots corresponents a
determinats membres electes del Parlament
383-00011/12
Coneixement i acord de compareixença del Parlament

72

Recurs d’empara 5887/2018, interposat per diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans, contra diversos acords de la Mesa del Parlament relatius a la consideració
com a vots disponibles dels vots corresponents a determinats membres electes del
Parlament
383-00012/12
Coneixement i acord de compareixença del Parlament

72
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 29134; 29142).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2019 a l’11.03.2019).
Finiment del termini: 12.03.2019; 10:30 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 30286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30286)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten
la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de reconeixement del dret
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 202-00033/12).
Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 18 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del
maltractament infantil
202-00037/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31051).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.

3.01.01. Projectes de llei
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Proposició de llei per a l’eliminació dels mòduls prefabricats dels
centres educatius públics de Catalunya
202-00038/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30977; 31052).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00039/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30978; 31053).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30979; 31054).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de
desembre, de mesures fiscals i administratives
202-00041/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30980; 31056).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de
desembre, del Síndic de Greuges, que incorpora mesures per a la
despolitització de la Sindicatura de Greuges
202-00042/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31055).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

12

BOPC 273
28 de febrer de 2019

Proposició de llei de deduccions en l’impost sobre la renda de les
persones físiques
202-00043/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30981; 31058).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures fiscals en l’àmbit de l’impost sobre el
patrimoni
202-00044/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30982; 31059).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

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
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30983; 31057).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.03.2019 al 12.03.2019).
Finiment del termini: 13.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de garantia de l’ensenyament efectivament trilingüe
202-00046/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30643; 30691).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 08.03.2019 al 14.03.2019).
Finiment del termini: 15.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions
legals en matèria de tributs propis de la Generalitat de Catalunya
202-00048/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30644; 30694).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 08.03.2019 al 14.03.2019).
Finiment del termini: 15.03.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2010, del 22 de juliol,
d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les
persones físiques
202-00049/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 30410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:
Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2010. del 22 de juliol,
d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les
persones físiques
Antecedents

Objecte de la proposició de llei
L’objecte d’aquesta proposició de llei és reformar l’escala autonòmica de l’impost
sobre la renda de les persones físiques per tal d’augmentar la seva progressivitat.
Normativa afectada
Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Capacitat normativa
La legislació vigent reconeix competències normatives a les comunitats autònomes en matèria de l’impost sobre la renda de les persones físiques a l’article 19,
apartat 2.a, de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les
Comunitats Autònomes i a l’article 46 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per
la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim
comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries. Entre d’altres potestats normatives, la llei esmentada de regulació del finançament autonòmic determina a l’article 46, apartat 1, incís b, la capacitat de fixar
l’escala autonòmica aplicable a la base liquidable general, amb el requisit de mantenir la seva naturalesa progressiva.
D’altra banda, les Disposicions Addicionals Setena i Vuitena de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, així com la Llei 16/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió
de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de Catalunya i de fixació de l’abast i
les condicions de la cessió, estableixen que l’impost sobre la renda de les persones
físiques és un tribut amb rendiment cedit parcialment, en un percentatge del 50 per
cent, a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Necessitat i incidència social
Davant de l’evidència que les conseqüències de la crisi econòmica de 2008 han
generat una major desigualtat social i de les dificultats financeres de la Generalitat de Catalunya que impedeixen desplegar les polítiques necessàries per corregir
aquesta manca d’equitat, és una responsabilitat inajornable emprar les capacitats
normatives en matèria de fiscalitat per incrementar els ingressos de la Generalitat.
En aquest context, l’impost sobre la renda de les persones físiques és l’eina fonamental ja que representa la principal figura impositiva directa i, per consegüent, un augment de la seva progressivitat implicarà majors capacitats redistributives pel conjunt
del sistema fiscal català.
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Exposició de motius

I
L’impost sobre la renda de les persones físiques és un tribut estatal directe de
caràcter personal que grava la generació de renda per part de les persones físiques.
La capacitat normativa més rellevant en matèria d’aquest impost cedida per l’Estat a les Comunitats Autònomes a través de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les Comunitats Autònomes, concretada actualment per
la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament
de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia i
es modifiquen determinades normes tributàries, és la possibilitat de regular l’escala
autonòmica aplicable a la base liquidable general.
Aquesta capacitat normativa reconeguda per la normativa estatal en l’actualitat
es fa efectiva a Catalunya mitjançant la Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació
de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques. En base
a aquesta norma, s’estableix una escala pròpia, diferent de la que grava a nivell estatal la base liquidable general, composta per 6 trams i uns tipus impositius entre el
12% i el 25,5%.
Si bé el tipus màxim esmentat es troba entre els més alts dels establerts pel conjunt de les comunitats autònomes, el tram de renda al qual s’aplica es limita a les
bases liquidables superiors als 175.000,20 euros, fet pel qual aquest nivell de gravamen afecta només a una porció molt minoritària dels contribuents reduint, d’aquesta
manera, els efectes redistributius de l’impost. En el mateix sentit, el tipus anterior
al màxim, fixat en el 23,5%, només és aplicable a les bases liquidables superiors a
120.000,20 euros anuals i, en conseqüència, la seva incidència és també molt escassa.
Aquesta escala determinada per la legislació catalana no és suficientment progressiva, per damunt de tot si tenim en compte que estem referint-nos a la principal
figura impositiva directa i, per tant, a l’element central de determinació de la capacitat redistributiva del sistema fiscal.
La proposta de reforma es basa en modificar els trams de l’escala autonòmica
aplicable a la base general de tal manera que augmentin els tipus impositius corresponents a les bases liquidables que superin els 90.000 euros anuals, però sense augmentar l’impost a aquelles persones que queden per sota d’aquest llindar, les quals
representen la pràctica totalitat de la ciutadania de Catalunya.
D’aquesta manera s’augmenta la progressivitat de l’impost a través d’un increment de la tarifa tributària amb una incidència menor al 2% de les liquidacions presentades, és a dir, afectant en exclusiva als contribuents que gaudeixen d’un major
benestar socioeconòmic.
Aquesta reforma generarà uns ingressos per la Generalitat de Catalunya que
augmentaran les seves capacitats de desenvolupament de polítiques socials per a la
correcció de les desigualtats a través d’una major pressió fiscal només per a les rendes més elevades.
II
La proposta incorpora una única modificació referida a l’article únic de la Llei
24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, de tal manera que es manté l’escala pel que fa als tipus impositius però es modifica la distribució dels trams de base liquidable per tal
que els dos tipus majors s’apliquin respectivament a les bases a partir de 90.000 i
120.000 euros.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei

Article únic. Modificació de la Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Es modifica l’article únic de la Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que resta redactat de la manera següent:
«S’aprova l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques
següent:
Base liquidable
fins a (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta base liquidable
fins a (euros)

Tipus aplicable
(percentatge)

0,00
17.707,20
33.007,20
53.407,20
90.000,00

0,00
2.124,86
4.266,86
8.040,86
15.908,31

17.707,20
15.300,00
20.400,00
36.592,8
30.000,00

12,0
14,0
18,5
21,5
23,5

120.000,00

22.958,31

en endavant

25,5»

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor el primer dia de l’exercici fiscal immediatament posterior a aquell en què hagi estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de
regulació de l’impost de successions i donacions
202-00050/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 30411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
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 de successions i donacions
Antecedents

Objecte de la proposició de llei
L’objecte d’aquesta proposició de llei és derogar la bonificació de la quota tributària de l’impost sobre successions i donacions i crear una nova reducció addicional
de la base imposable pròpia per tal d’augmentar la progressivitat del tribut.
Normativa afectada
Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions.
Capacitat normativa
La legislació vigent reconeix competències normatives a les Comunitats Autònomes en matèria de l’impost sobre successions i donacions a l’article 19, apartat Dos.
c), de la Llei orgànica 8/1980, del 22 de setembre, de finançament de les Comunitats Autònomes i a l’article 48 de la Llei 22/2009, del 18 de desembre, per la qual
3.01.02. Proposicions de llei
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es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i
Ciutats amb Estatut d’Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.
Entre d’altres potestats normatives, la llei esmentada de regulació del sistema de
finançament autonòmic determina a l’article 48, apartat 1, incís a), la capacitat de
crear reduccions de la base imposable pròpies, sempre i quan responguin a circumstàncies de caràcter econòmic o social de la Comunitat Autònoma corresponent. Altrament, l’incís d) del mateix article i apartat mencionats reconeix capacitats normatives per l’aprovació de deduccions i bonificacions de la quota tributària.
D’altra banda, la Disposició Addicional Setena de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, així com la Llei 16/2010, del 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de
l’Estat a la Comunitat Autònoma de Catalunya i de fixació de l’abast i les condicions
de la cessió, estableixen que l’impost sobre successions i donacions és un tribut amb
rendiment totalment cedit a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Necessitat i incidència social
Les conseqüències de la crisi econòmica de 2008 han generat un nou marc social
basat en l’augment de la desigualtat i en l’empitjorament de les condicions de vida
de les classes baixes i mitjanes de la població catalana. En aquest context, esdevé
indispensable fer ús de les competències normatives de la Generalitat de Catalunya
en matèria fiscal per tal d’incrementar la capacitat de despesa i d’aquesta manera poder implementar polítiques socials que corregeixin la greu manca d’equitat existent.
Una reforma en clau progressiva de l’impost de successions i donacions suposa una oportunitat per millorar la situació de les finances públiques a Catalunya a
través d’una eina clau de redistribució de la renda, ja que l’objecte d’aquest tribut
és l’herència, la qual constitueix una font de desigualtat fonamental que perpetua
les disparitats entre els diversos estrats de renda i que escapa a qualsevol criteri de
meritocràcia.
Exposició de motius

I
L’impost sobre successions i donacions és un tribut estatal directe de caràcter
personal que grava l’increment de patrimoni de les persones físiques derivat de la
recepció d’una herència, de l’acceptació d’una donació o de la percepció d’una quantitat provinent d’una assegurança de vida.
A través de la Llei orgànica 8/1980, del 22 de setembre, de finançament de les
Comunitats Autònomes, concretada actualment per la Llei 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, l’Estat ha cedit nombroses capacitats normatives a les
Comunitats Autònomes referides a l’impost de successions i donacions. Aquestes
competències de regulació inclouen la creació de reduccions pròpies de la base imposable i la millora de les estatals, la determinació de la tarifa de l’impost, la fixació de la quantia i els coeficients del patrimoni preexistent, la possibilitat d’aprovar
deduccions i bonificacions de la quota tributària i, finalment, la regulació d’aspectes
de gestió i liquidació de l’impost.
Les capacitats normatives reconegudes a la legislació estatal s’havien fet efectives a Catalunya mitjançant diverses lleis d’acompanyament als pressupostos d’anys
successius, fins que la Llei 19/2010 de regulació de l’impost de successions i donacions va posar fi a aquesta dispersió normativa generant més claredat i, per tant,
major seguretat jurídica. Tot i així, aquesta nova regulació també va suposar una
reducció important de la recaptació d’un impost que representa una de les eines de
redistribució essencials del sistema fiscal al tractar-se d’un tribut de caràcter directe que grava un augment del patrimoni que no suposa esforç personal per part del
subjecte passiu.
3.01.02. Proposicions de llei
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Aquest impost destaca, així doncs, per les nombroses reformes a les quals ha estat sotmès, una dinàmica que ha continuat també amb posterioritat a la modificació
integral de l’any 2010. Entre els canvis més recents a la seva regulació cal destacar
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, mitjançant la qual s’incorpora a
la normativa catalana sobre el tribut una bonificació de la quota tributària del 99%
aplicable als grups I i II de parentiu en el cas de les adquisicions per causa de mort,
incloses les quantitats percebudes pels beneficiaris d’assegurances de vida. Els brutals efectes d’aquesta modificació sobre la recaptació van donar lloc a que posteriorment la bonificació fos minorada per l’article 122.6 de la Llei 2/2014, del 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
No obstant això, la bonificació de la quota vigent segons determina l’article 58
bis de la Llei 19/2010 de regulació de l’impost de successions i donacions, continua
suposant a dia d’avui una reducció de la recaptació per aquest tribut d’aproximadament el 60% i, encara més rellevant, una disminució en un 30% de l’efecte redistributiu de l’impost, fet que genera que el seu impacte final en termes de redistribució
de la renda sigui pràcticament nul.
Pels motius exposats esdevé indispensable corregir les últimes reformes realitzades en el tribut que han desvirtuat la seva naturalesa redistributiva i, mitjançant l’eliminació de la bonificació de la quota tributària, recuperar una regulació de l’impost
de successions i donacions que augmenti la seva progressivitat aprofitant, d’aquesta
manera, les seves potencials capacitats de generació de major equitat social.
II
La proposta incorpora un únic article de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de
juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions el qual, en primer lloc,
deroga la bonificació de la quota tributària incorporada per la Llei 3/2011 i posteriorment reformada per l’article 122.6 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
En segon lloc, amb l’objectiu de moderar l’impacte d’aquesta derogació sobre
les persones contribuents però mantenint el criteri de progressivitat com a principal inspirador de la reforma, es crea una nova reducció pròpia de la base imposable
que suposa en els seus efectes pràctics la incorporació d’un mínim no imposable de
150.000 euros per a les herències o cobraments d’assegurances de vida d’aquells
subjectes passius que pertanyin als grups de parentiu I i II, sempre i quan el seu
patrimoni preexistent es mantingui dins el primer tram de l’escala que determina
l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei de l’Estat 29/1987, del 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposició de llei
Article únic. Modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació
de l’impost sobre successions i donacions

Primer. Derogació de la bonificació de la quota tributària
Es deroga l’article 58 bis de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions.
Segon. Implantació d’una reducció pròpia addicional
L’article 30 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, resta redactat de la manera següent:
«Article 30. Règim d’aplicació
Sens perjudici de les reduccions que preveu l’article 2 de la present llei, s’aplicarà
una reducció pròpia per a adquisicions per causa de mort, incloses les dels beneficia-
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ris de pòlisses d’assegurances de vida, sempre que concorrin en el subjecte passiu
els requisits següents:
a) Que estigui comprès en els grups I i II que defineix l’article 2 de la present llei,
o en el supòsit d’assimilació que estableix l’article 59 d’aquesta Llei.
b) Que la seva base imposable no sigui superior a 150.000 euros.
c) Que el seu patrimoni preexistent estigui comprès en el primer tram de l’escala
que estableix l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei de l’Estat 29/1987, del 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions.
L’import d’aquesta reducció de la base imposable consistirà en una quantitat variable, l’aplicació de la qual determini una base liquidable d’import zero.
En els supòsits en què escaigui aplicar el tipus mitjà efectiu de gravamen per
desmembrament de domini o acumulació de donacions a la successió, el límit de
150.000 euros que preveu el paràgraf b estarà referit al valor íntegre dels béns que
siguin objecte d’adquisició.»
Disposició derogatòria

1. Es deroga 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.
2. Es deroga l’article 122.6 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic.
Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor el primer dia de l’exercici fiscal immediatament posterior a aquell en què hagi estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
202-00051/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 30449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputada, Andrea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari 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 relació a l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Exposició de motius

En l’actualitat hi ha una gran varietat d’operacions que es troben subjectes al pagament de l’impost sobre transmissions patrimonials i al d’actes jurídics documentats. Especialment però, els ciutadans han de fer front a aquest impost en operacions
patrimonials oneroses tan freqüents, i necessàries alhora, com l’adquisició de béns
immobles a través de la compravenda.
La situació del mercat immobiliari està fixada per un conjunt de variables que
s’escapen de la regulació que a través de les competències de la Generalitat pot realitzar el Parlament de Catalunya. Diversos són els problemes que pateix el mercat
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immobiliari al nostre país, però sens dubte un dels principals inconvenients és l’elevat preu dels béns immobles.
És evident que l’administració pública no pot intervenir el preu del mercat immobiliari, però pot contribuir a través de la fiscalitat a facilitar que determinats sectors
de la societat tinguin majors facilitats en l’accés a l’adquisició de béns immobles.
La voluntat d’aquesta proposició de llei és reduir el tipus impositiu de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que grava les transmissions patrimonials oneroses en la compravenda de béns immobles. Aquesta rebaixa de l’impost es materialitza a través d’una reducció del tipus general, però també a través d’una reducció del tipus impositiu quan l’adquirent dels béns immobles
siguin col·lectius especialment sensibles i vulnerables com famílies nombroses, persones amb disminució física, psíquica o sensorial o joves menors de trenta-dos anys.
Així doncs aquesta proposició de llei pretén modular a la baixa aquest impost de
manera que el tipus impositiu aplicable amb caràcter general a la transmissió d’immobles passa a ser del 8%, mentre que si es tracta d’habitatges amb protecció oficial,
el tipus passa a ser del 6%.
En aquest sentit, aquesta proposició de llei, a través dels articles 2 a 4, preveu
també la reducció del tipus impositiu al 4% en els casos concrets de que tracti de
l’adquisició d’habitatge habitual per a famílies nombroses, persones amb discapacitat o joves de fins a 32 anys, alhora que corregeix els topalls de renda per aplicació
d’aquests tipus reduïts que no s’havien actualitzat des de la seva implantació els anys
2001en els dos primers casos i 2002 en el darrer.
Article 1. Modificació de l’article 32 de la Llei 25/1998, de 31 de
desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro

Es modifica l’article 32 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta redactat de la manera següent:
«En els termes de l’article 49.1.a de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de
règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes
tributàries, s’aproven els tipus de gravamen següents de l’impost sobre transmissions
patrimonials oneroses:
»a) La transmissió d’immobles, i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 8%.
»b) La transmissió d’habitatges amb protecció oficial, així com la constitució i
la cessió de drets reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, tributa
al tipus del 6%.
»c) La transmissió de béns mobles, així com la constitució i la cessió de drets
reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 5%.»
Article 2. Modificació de l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 21/2001, de
28 de desembre, de mesures fiscals i administratives

Es modifica l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de
mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:
«1. El tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble que hagi de constituir l’habitatge habitual d’una família nombrosa és del 4 per 100, sempre que es
compleixin simultàniament els requisits següents:
»a) El subjecte passiu ha d’ésser membre de la família nombrosa.
»b) La suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars, corresponents als membres de la família nombrosa en la darrera declaració
de l’impost sobre la renda de les persones físiques no ha d’excedir de 45.000 euros.
Aquesta quantitat s’ha d’incrementar de 15.000 euros per cada fill que excedeixi del
nombre de fills que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició legal de nombrosa.»
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Article 3. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 6 de la Llei 21/2001,
de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 6 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resten redactats de la manera següent:
«1. El tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble que hagi de constituir l’habitatge habitual del contribuent que tingui la consideració legal de persona
amb disminució física, psíquica o sensorial, és del 4 per 100. També s’aplica aquest
tipus impositiu, quan la circumstància de minusvalidesa esmentada concorri en algun dels membres de la unitat familiar del contribuent.
»2. És un requisit per a l’aplicació d’aquest tipus que la suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars, corresponents als membres de
la unitat familiar en la darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones
físiques no excedeixi els 45.000 euros.»
Article 4. Modificació de l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 31/2002, de
30 de desembre, de mesures fiscals i administratives

Es modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de
mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:
«1. El tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble que hagi de constituir l’habitatge habitual del subjecte passiu és del 4% si en la data de meritació
de l’impost aquest té trenta-dos anys o menys, sempre que la base imposable total,
menys el mínim personal i familiar en la seva darrera declaració de l’impost sobre
la renda de les persones físiques no excedeixi els 45.000 euros.»
Disposicions finals
Primera. Refosa de la normativa reguladora de l’impost de
transmissions patrimonials i l’impost d’actes jurídics i documentats

S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any a comptar a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, refongui en un text únic les lleis que regulen de manera parcial l’impost de transmissions patrimonials i l’impost d’actes jurídics i documentats.
Segona. 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.
Tercera. 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, 19 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, Andrea Levy Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC

Proposició de llei de supressió de diversos impostos
202-00052/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 30450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputada, Andrea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Par3.01.02. Proposicions de llei
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lamentari 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 supressió de diversos impostos
Exposició de motius

L’Estatut de 1979 preveia que la capacitat de la Generalitat de Catalunya d’establir impostos que tenen la consideració de tributs propis, com a mitjà per a la obtenció recursos per a finançar serveis, a més d’altres fórmules que han anat prenen cos
durant els anys d’autogovern.
Al llarg dels anys, totes les comunitats espanyoles han anat fent ús d’aquesta possibilitat de forma més o menys intensa. El cas de Catalunya però, ha estat la comunitat que ha utilitzat de forma més sovintejada la creació de tributs propis, en alguns
casos fins i tot de forma creativa, de manera que és amb diferència la comunitat que
té més impostos propis.
Aquesta proposició de llei té per objecte la supressió de cinc d’aquests impostos
per diferents motius, ja siguin per reduir la pressió fiscal que s’estableix sobre determinats casos i que les figures impositives no aporten cap canvi en els hàbits de
la ciutadania i en canvi comporten externalitats negatives a l’activitat econòmica,
o la supressió de figures impositives que resulten ineficients des del punt de vista de
la seva gestió.
Així, l’article 1 de la proposició de llei deroga la llei 12/2014 que contemplava la
creació de tres impostos: sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda
per l’aviació comercial, sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. Aquest
darrer va ser declarat inconstitucional per STC 74/2016 de 14 d’abril, de manera que
la llei regula ambdós impostos objectes d’aquesta proposició de llei.
Pel que fa a l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda
per l’aviació comercial té una especial incidència sobre la competitivitat dels aeroports catalans, i per tant, té incidència, entre d’altres, sobre el turisme sense que el
seu objectiu sigui altre que el merament recaptador atès que la base imposable es
determina a partir del nombre de viatgers, i se n’exclou les mercaderies, de manera
que qüestiona el seu principal objectiu que és la reducció d’òxids de nitrogen a l’atmosfera. D’altra banda l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera
produïda per la indústria s’ha mostrat ineficient pel molt baix nivell de recaptació
que assoleix.
L’article 2 de la proposició de llei preveu la supressió d’impost sobre les begudes
ensucrades envasades que tenia per objecte fomentar el canvi d’hàbits de la ciutadania en relació a les begudes ensucrades. D’un costat la implementació d’aquest
impost no ha estat exempt de polèmiques pels mecanismes d’aplicació del mateix i
les picaresques a què ha donat origen, degut a què Catalunya és la única comunitat
de l’Estat que disposa d’aquesta figura impositiva; d’altra banda l’impost tampoc
ha tingut una incidència especial sobre el comportament de la ciutadania davant
aquests productes.
Per la seva part, l’article 3 de la proposició de llei preveu la supressió de l’impost
les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica que tot i que
encara no s’ha implantat amenaça a gravar, una vegada més, els vehicles automòbils
que emeten aquest contaminant, i que són la immensa majoria. Cal recordar que
sobre els vehicles de combustió ja recauen altres figures impositives com ara l’impost municipal dels vehicles de tracció mecànica, o l’impost sobre els hidrocarburs,
gestionat per l’Estat, però cedit a les comunitats amb capacitat normativa. En aquest
cas la Generalitat ha fet ús de la capacitat normativa situant en el màxim els tipus
de gravamen d’aquest impost.
Finalment, l’article 4 preveu la supressió de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, que va aparèixer com a mostra de la capacitat crea3.01.02. Proposicions de llei
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tiva en matèria d’impostos, atès que el què pretén és que aquelles persones físiques
que gaudeixen de forma presumptament fraudulenta d’actius de persones jurídiques,
paguin aquest impost com si es tractes d’un acte de contrició. Aquest impost no ha
entrat en vigor per manca de desenvolupament reglamentari, molt probablement per
la manca de convenciment de la utilitat del mateix.
Article 1. Supressió de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a
l’atmosfera produïda per l’aviació comercial i de l’impost sobre emissió
de gasos i partícules a l’atmosfera produïts per la indústria

Es deroga la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost sobre l’emissió d’òxids
de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la
producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.
Article 2. Supressió de l’impost sobre begudes ensucrades envasades

Se suprimeix el Capítol VIII del Títol I de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació
dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments
turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre
emissions de diòxid de carboni.
Article 3. Supressió de l’impost sobre les emissions de diòxid de
carboni dels vehicles de tracció mecànica

1. Se suprimeix la Secció segona del Capítol V de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost,
del canvi climàtic.
2. Se suprimeix l’article 95 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
Article 4. Supressió de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques

Es deroga la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius
de les persones jurídiques.
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, 19 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, 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 el maltractament de les persones grans
250-00617/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30988; 31060).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions
pendents al Comitè 1r de Desembre
250-00618/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31061).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment del pacte social contra
l’estigma i les discriminacions relacionades amb el VIH
250-00619/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31062).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels serveis de l’Hospital
Parc Taulí, de Sabadell
250-00620/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30989; 31063).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió del servei d’oncologia
pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell
250-00621/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30990; 31064).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la distròfia muscular de Duchenne
250-00622/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30991; 31065).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la síndrome química múltiple
250-00623/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30992; 31066).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei de menjador per
als alumnes de les escoles d’educació especial Les Aigües i L’Arboç,
de Mataró
250-00624/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30993; 31068).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la celebració del 150è aniversari del
Pacte federal de Tortosa
250-00625/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30994; 31069).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la violència masclista
250-00626/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30995; 31067).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a la dependència a Ripollet
250-00627/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31070).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de Juan Guaidó com a
president de Veneçuela
250-00628/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31071).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que
viuen el món rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones
rurals a les zones urbanes
250-00629/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30996; 31072).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de metges al servei
d’urgències nocturnes de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de
la Garrotxa
250-00630/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31073).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs públic per
a nomenar el director del Memorial Democràtic
250-00631/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30997; 31076).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els habitatges amb protecció oficial
250-00632/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30998; 31075).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia del Vallès
fins a Castellar del Vallès
250-00633/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30999; 31074).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca de personal del parc de
bombers de Sant Feliu de Llobregat
250-00634/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 31000; 31081).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Pla d’atenció integral a la infància i
l’adolescència
250-00635/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 31001; 31077).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies
monoparentals a les famílies nombroses
250-00636/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 31002; 31078).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la saturació del servei d’urgències
hospitalàries
250-00637/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 31003; 31079).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a l’Anoia
250-00638/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 31004; 31080).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport adaptat del Pla d’Urgell
250-00639/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 31005; 31082).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i
l’emprenedoria social
250-00640/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31084).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.
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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
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 31006; 31085).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció dels abusos sexuals en la
infància
250-00642/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 31007; 31083).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sector de l’avellana
250-00643/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31086).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la imatge i el prestigi del Cos d’Agents
Rurals
250-00644/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31087).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les millores estructurals del Cos
d’Agents Rurals
250-00645/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31088).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució

29

BOPC 273
28 de febrer de 2019

Proposta de resolució sobre la plantilla del Cos d’Agents Rurals
250-00646/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31089).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides
250-00647/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31090).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la transparència de l’Institut per al
Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
250-00648/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31092).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i les
cultures dels alumnes
250-00649/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31093).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als
alumnes de formació professional
250-00650/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31096).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.
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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
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31091).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assetjament escolar
250-00652/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31094).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna dels assetjaments a la institució
judicial i als funcionaris dels jutjats
250-00653/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació d’una grua de trasllat per a
pacients amb gran discapacitat als centres d’atenció primària
250-00654/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30645; 30692).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions de les empreses de
desallotjaments extrajudicials i la col·laboració d’aquestes empreses
amb els Mossos d’Esquadra
250-00655/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 30562; 30695; 30833).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució

31

BOPC 273
28 de febrer de 2019

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica
policial de Gavà per a garantir la seguretat ciutadana
250-00656/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30646; 30696).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de tren de la
línia S7 de Ferrocarrils de la Generalitat
250-00657/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 30563; 30698; 30883).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el canal industrial de Seròs
250-00658/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 30564; 30693; 30885).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús del català a l’Administració de
justícia
250-00659/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 30565; 30697; 30884).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’ocupació i d’una
indústria viable a Sant Joan Despí
250-00660/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 30647).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de decisions i mesures
necessàries contra els atacs que pateixen els edificis judicials per
part de grups separatistes radicals
250-00661/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30648; 30699).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació precària del parc de bombers
de Girona
250-00662/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30649; 30700).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el control ambiental de les activitats a la
zona nord de Girona
250-00663/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 30566; 30703; 30886).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre educatiu als
barris del Raval i dels Safaretjos i la instal·lació de mòduls educatius
prefabricats i provisionals a Santa Coloma de Gramenet
250-00664/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 30567; 30704; 30887).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del centre
d’atenció primària del barri de Cappont, de Lleida
250-00665/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 30568; 30701; 30888).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria al
centre d’atenció primària d’Olivella
250-00666/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30650; 30702).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari
250-00667/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 30569; 30705; 30889).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les cessions del president del Govern
d’Espanya davant les exigències separatistes
250-00668/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30653; 30706).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola
Mare de Déu del Roser de Vallmoll
250-00669/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 30570; 30707; 30899).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el nou institut de Miami Platja, a Montroig del Camp
250-00670/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 30571; 30708; 30898).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el greuge sofert pel sector aqüícola del
delta de l’Ebre
250-00671/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 30572; 30709; 30900).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció de la salut mental i la prevenció
del suïcidi juvenil
250-00672/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 30573; 30710).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei de pediatria del
CAP Olivella
250-00673/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30652; 30713).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el deteriorament cognitiu lleu
250-00674/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30651; 30712).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el respecte dels principis comunitaris de
sobirania dels estats membres i de l’estat de dret
250-00675/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30654; 30714).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels operatius policials per a
vetllar per la seguretat ciutadana a Girona
250-00676/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30656; 30711).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’abordatge dels problemes derivats del
consum d’alcohol entre els joves
250-00677/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30655; 30720).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu
de l’habitatge
250-00678/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30657; 30715).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les places residencials destinades a les
persones amb trastorn mental orgànic
250-00679/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30660; 30716).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la revisió del procediment d’avaluació
del grau de discapacitat
250-00680/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30659; 30717).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup d’anàlisi i valoració
per a la revisió del procediment d’avaluació del grau de discapacitat
250-00681/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30662; 30718).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reparació i el millorament de la pista
de bàsquet de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, de Barcelona
250-00682/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30661; 30719).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les previsions respecte a l’exportació de
fruita dolça al Regne Unit davant del Brexit
250-00683/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30663; 30724).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del menjador de l’Escola
Frederic Godàs, de Lleida
250-00684/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30664; 30722).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el servei d’urgències en horari nocturn
al CAP Muralles, de Tarragona
250-00685/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30665; 30721).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió
dels tributs propis de la Generalitat
250-00686/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30666; 30723).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.03.2019 al 08.03.2019).
Finiment del termini: 11.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació a Veneçuela
250-00687/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 30751).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans
judicials i fiscals
250-00688/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.03.2019 a l’11.03.2019).
Finiment del termini: 12.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.
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Proposta de resolució sobre la nova connexió entre la Pobla de
Claramunt i la carretera C-15
250-00689/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.03.2019 a l’11.03.2019).
Finiment del termini: 12.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.

Proposta de resolució sobre l’abordatge de les addiccions a les
noves tecnologies i al consum de drogues
250-00690/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.03.2019 a l’11.03.2019).
Finiment del termini: 12.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.

Proposta de resolució de petició de dimissió immediata del president
del Parlament per haver posat la institució al servei dels que van fer
un cop a la democràcia
250-00691/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.03.2019 a l’11.03.2019).
Finiment del termini: 12.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.
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Proposta de resolució sobre les residències per a gent gran a
Barcelona
250-00692/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.03.2019 a l’11.03.2019).
Finiment del termini: 12.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.

Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’Escola Lola Anglada i
l’Escola Folch i Torres d’Esplugues de Llobregat
250-00693/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.03.2019 a l’11.03.2019).
Finiment del termini: 12.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.

Proposta de resolució sobre els terrenys de l’antiga fàbrica Llandrich,
de Sant Adrià de Besòs
250-00694/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.03.2019 a l’11.03.2019).
Finiment del termini: 12.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.
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Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels
advocats del torn d’ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls
per a actuacions i guàrdies i la puntualitat en el pagament de totes
les quanties reconegudes
250-00695/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.03.2019 a l’11.03.2019).
Finiment del termini: 12.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.

Proposta de resolució sobre la limitació de les apujades del preu dels
lloguers
250-00696/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.02.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.03.2019 a l’11.03.2019).
Finiment del termini: 12.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.

Proposta de resolució sobre l’aparició de partícules de polietilè a la
platja de la Pineda, de Vila-seca
250-00697/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 30224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’aparició de partícules de polietilè a la platja de la Pineda a Vila-seca,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat,
amb el text següent:
Exposició de motius

El passat mes de gener, el grup municipal de Vila-seca en Comú es va posar en
contacte amb Mare Terra Fundació Mediterrània, l’Agència de Residus, l’Agència
del Agual, el Seprono, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Gepec i al mateix ajuntament de Vila-seca per informar sobre l’aparició de milions de boles de polietilè a la
platja tarragonina de la Pineda, al municipi de Vila-seca.
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Dos tècnics ambientals de la fundació es van traslladar al lloc dels fets per poder estudiar in situ quina era la situació al litoral. I, efectivament, van comprovar
que és una circumstància molt greu ja que hi ha una gran acumulació d’esferes de
plàstic, que són molt perjudicials per al medi ambient i de manera especial per als
animals marins, atès que, en ser molt semblant als ous dels peixos, són ingerits per
molts animals marins suposant una sèrie d’amenaces per a la diversitat de la fauna
i la flora marina.
Pel que fa al material, se sospita que es tracta de la matèria primera bàsica que
s’utilitza en les fàbriques de plàstic per produir els objectes quotidians i que s’obté
en les refineries de petroli, després del procés de reciclatge, abocament o per a la
neteja de les cisternes. Les entitats creuen que les esferes de polietilè podrien provenir d’algunes empreses químiques de la zona o bé de la càrrega i descàrrega dels
vaixells que arriben pel mar. Per això creuen, que s’ha d’investigar quines empreses
treballen amb aquest material i depurar responsabilitat dels culpables.
No obstant això, és important destacar que lamentablement aquesta no és la primera vegada que passa un succés així, ja que hi ha constància que fa dos anys, al
2017 es va viure una situació semblant a la de finals del mes de gener. En aquesta
ocasió, unes 25 persones de Greenpeace juntament amb alguns voluntaris van acudir a la platja per retirar els residus, però va ser impossible, perquè la sorra estava
humida i no es podia filtrar bé amb els coladors, i també per la gran quantitat de
material que hi havia.
Des de Greenpeace es va parlar amb l’Ajuntament, que va ser sensible amb el
tema, va dir que encarregaria un informe sobre el contingut de les boles. El mateix
va concloure que el material no era perjudicial per a la salut. Però des de l’organització ecologista recorden que segurament no per a l’ésser humà directament, però
sí per als peixos –que poden confondre les boletes amb ous o menjar– i les aus, de
manera que el residu entraria a la cadena tròfica.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El parlament insta el Govern a:
1. Realitzar l’estudi des de la Conselleria de Medi Ambient, on es valori la repercussió mediambiental i el grau de toxicitat de les boles de polietilè que van aparèixer
a la platja de la Pineda, al territori de Vila-seca.
2. Sol·licitar a l’organisme competent en navegació que faci les investigacions
oportunes per conèixer i depurar responsabilitats.
3. Sol·licitar a l’organisme competent en navegació que un cop coneguts els responsables s’obri un expedient sancionador als mateixos.
Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, Lucas Silvano
Ferro Solé, diputats, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la problemàtica de la zona inundable de
Sant Salvador, al municipi del Vendrell
250-00698/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 30457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre problemàtica de la zona inundable de Comarruga, Sant Salvador (El Vendrell), per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

Fa anys que els barris marítims del Vendrell pateixen de forma sistemàtica les
conseqüències d’una mala planificació urbanística per la manca de sistema de recollida d’aigües pluvials, així com una mala gestió dels sistemes hídrics i fluvials.
A part de les inundacions, es dóna el cas que la llera de la Riera de la Bisbal, recorre el municipi fins a la desembocadura a la zona de Sant Salvador.
La llera de la riera en la seva desembocadura, divideix la zona de Sant Salvador
de manera que en dies de pluviometria s’impossibilita el trànsit entre banda i banda de la llera a causa de la manca d’infraestructures com per exemple un pont elevat
que ho permeti amb totes les garanties de seguretat aquesta via de comunicació, a
més és la que connecta el Vendrell marítim amb Calafell.
Els dies en què aquesta via queda tallada per protecció civil a causa de la crescuda de la Riera, els veïns/es han de variar la ruta donant una volta de 15 km per anar
a la població veïna de Calafell quan el recorregut normal, és d’uns 2-3 km.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

1. Realitzar, de manera urgent, un estudi hidràulic de la Riera de la Bisbal en el
seu pas pels Barris marítims del Vendrell fins a la seva desembocadura a San Salvador.
2. Un cop realitzat l’estudi, l’Agència Catalana de l’Aigua dissenyarà un projecte
en el termini màxim d’un any que resolgui de manera definitiva el greu problema
dels Barris marítims del Vendrell.
3. Fins que no sigui executat el projecte, es realitzaran actuacions puntuals per
evitar noves inundacions.
Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Yolanda López Fernández, David Cid Colomer, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre els jutjats de Martorell
250-00699/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 30477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Lorena Roldán Suárez, diputada, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado, María Francisca Valle Fuentes, diputada
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos
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167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Proposta de resolució sobre
la situació actual dels jutjats de Martorell, para que sea sustanciada ante la Comissió
de Justícia, con el siguiente texto:
Exposició de motius

Anar als jutjats de Martorell és una veritable odissea. Totes les seves seus es troben dispersades en blocs d’edificis antics, mal comunicats i de difícil accessibilitat.
En concret, a Martorell tenim les següents seus judicials, totes elles disperses,
com ja hem dit:
– Jutjats de 1ªInstància i Instrucció nº 1: Ptge. Sindicat nº 10, entresòl
– Jutjats de 1ªInstància i Instrucció nº 2 i 3: Ptge. Sindicat nº 8, baixos
– Jutjats de 1ªInstància i Instrucció nº 4: Ptge. Sindicat nº 6, entresòl
– Jutjats de 1ªInstància i Instrucció nº 5 (VIDO): Avda. Pau Claris, 24 b
– Jutjats de 1ªInstància i Instrucció nº 6: Ptge. Sindicat nº 10, baixos
– Jutjats de 1ªInstància i Instrucció nº 7: Avda. Pau Claris, 20
Aquests jutjats pateixen des de fa molts anys una situació de deixadesa i l’estat
de les instal·lacions tenen una evident manca d’espai, tant a les sales d’espera com
dintre dels despatxos, fins i tot s’amunteguen gran part dels expedients més enllà de
les prestatgeries, a les taules o a terra. Val a dir, que aquesta situació de dispersió,
deixadesa i manca d’espai adient, no es dóna a la gran majoria de jutjats.
Així mateix, el ple ordinari del l’Ajuntament de Martorell, celebrat el mes de setembre de 2017, va aprovar la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana on
es preveia la ubicació del nou edifici dels jutjats de Martorell, situat al barri antic de
Can Carreras, per tal d’unificar la ubicació de tots els jutjats de la ciutat i del Registre Civil en un mateix indret, però encara no hi ha cap previsió efectiva per a la seva
execució per part de la Generalitat de Catalunya.
El passat 23 d’octubre de 2018 la Inspecció de Treball va visitar els jutjats de
Martorell (Primera Instància i Instrucció núm. 1 a 7, inclòs Deganat) i va aixecar
acta d’inspecció en la qual s’insta al Departament de Justícia per tal que actuï urgentment davant les greus deficiències observades a les citades seus judicials i que
afecten greument al normal funcionament i a la salut dels treballadors públics, operadors jurídics i ciutadans.
En data 18 de febrer de 2018 va caure el fals sostre del Jutjat d’Instrucció nº1
i 6 de Martorell provocant nombrosos desperfectes en les dependències judicials i
caiguda d’aigua sobre expedients i mobiliari sortosament sense víctimes. Davant la
inexistència de mesures de seguretat, unes hores més tard, es va decidir suspendre
i paralitzar l’activitat judicial. Així mateix, el TSJC va prendre l’acord de posar en
coneixement d’aquests fets al CGPJ.
El passat 16 de gener de 2019, la consellera de Justícia va anunciar que les obres
«previsiblement» començaran el 2022 i entraran en funcionament el 2024.
La necessitat imperiosa de donar resposta a tots els operadors jurídics i la normal
tramitació dels expedients, per tal de donar seguretat jurídica, implica l’obligació de
reubicar els jutjats mentre no es construeixi el nou Palau de Justícia de Martorell.
Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Establir un pla calendaritzat de construcció de l’edifici on s’ubicaran els jutjats
de Martorell, en el termini de tres mesos, i informar del mateix al Parlament de Catalunya. Aquest calendari haurà d’incloure:
– Termini de licitació de les obres durant el present 2019.
– Termini d’inici de l’execució de les obres durant l’any 2020.
– Termini de finalització i entrega de les obres durant l’any 2021.
2. Destinar els recursos pressupostaris suficients durant el present i els successius exercicis per a l’execució de la dita obra.
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3. Reubicar els jutjats de Martorell a noves instal·lacions ben condicionades de
manera immediata per tal que els operadors jurídics puguin desenvolupar en condicions de seguretat la seva feina mentre es construeixen els nous jutjats de Martorell.
Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Lorena Roldán Suárez, Manuel Rodríguez
de l’Hotellerie de Fallois, María Francisca Valle Fuentes, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el dipòsit controlat de la vall d’en Joan,
al massís del Garraf
250-00700/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 30503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat,
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta 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 dipòsit controlat de la Vall d’en Joan al massís del Garraf, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent:
Exposició de motius

El dipòsit controlat de residus sòlids urbans de la Vall d’en Joan va acumular
un total de 26.676 milers de tones durant els 32 anys que va estar en funcionament
(1974-2006). La clausura i posterior projecte de restauració pretén recuperar un espai de gran valor del sistema natural del massís del Garraf reintegrant-lo paisatgísticament i transformant-lo en un nou parc metropolità.
En 1997 es construeix la planta de tractament de lixiviats, una nova bassa, la
xarxa de captació de lixiviats i aigües seminetes i la connexió amb la xarxa de sanejament del municipi de Gavà. Igualment en aquest any s’inicia la desgasificació amb
recuperació energètica del biogàs, generat per la descomposició dels residus orgànics, que es capta mitjançant pous i conduïts a la planta de cogeneració per produir
energia elèctrica.
El projecte de restauració paisatgística s’executa entre 2001 i 2003 i es financia
amb fons de la Unió Europea juntament amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona, el Ministeri d’Hisenda i l’Agència de Residus de Catalunya. Ha rebut diversos reconeixements i guardons.
Recentment han prosperat les queixes veïnals que des del 2016 pateixen contaminació de pous de la urbanització Plana Novella de l’Ajuntament d’Olivella, La
Falconera i Pou Carbó, i de males olors especialment al poble de Garraf (Sitges),
arribant a les platges que són zones de bany molt freqüentades.
Per encàrrec del jutjat de Vilanova i la Geltrú, l’Institut Nacional de Toxicologia
ha efectuat anàlisi d’aigua als pous de Plana Novella obtenint-se nivells d’amoni que
superen el valor consensuat per qualificar un aigua com a no apta per al consum, i
l’informe dels Mossos d’Esquadra conclou que aquests nivells d’amoni poden implicar un risc per a la salut i el medi ambient. No obstant això, no s’ha demostrat l’origen de la contaminació tot i que s’apunta cap al possible deficient manteniment de
l’abocador del Garraf i l’incorrecte tractament dels lixiviats, gestionat per l’empresa
pública TIRSA que està participada per l’Autoritat Metropolitana de Barcelona.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Encarregar una auditoria ambiental sobre el dipòsit controlat de la Vall d’en
Joan per tal d’avaluar el compliment de la normativa vigent en matèria de tractament de residus.
2. Aplicar, de manera urgent i prioritària, les conclusions i millores que de-termini l’auditoria ambiental.
3. Donar resposta a les denúncies i queixes rebudes per part de ciutadans i entitats en relació amb l’antic abocador del Garraf.
4. Informar i coordinar les actuacions anteriors amb l’Autoritat Metropolitana de
Barcelona i els ajuntaments de Sitges, Olivella i Begues.
Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta;
Francisco Javier Domínguez Serrano, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois,
diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre la retirada dels mòduls prefabricats i la
construcció de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00701/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 30575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, 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
retirada de las aulas prefabricadas y la construcción del Instituto Jaume Salvador i
Pedrol, de Sant Joan Despí (Barcelona), para que sea sustanciada ante la Comissió
d’Educació, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En la pasada legislatura, en la sesión del 13 de junio de 2017 de la Comissió
d’Ensenyament, se aprobó la Resolución 703/XI, sobre la retirada de las aulas prefabricadas y la construcción del Instituto Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí.
En la actualidad, el Govern sigue sin dar cumplimiento a la mencionada resolución.
El Instituto Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí tiene su sede principal
en la calle Sant Martí de l’Erm; además, desde el curso 2013-2014 dispone de otro
equipamiento situado a una distancia de más de un kilómetro y medio de la sede
principal del instituto, y donde se ubican 5 aulas de 1º de ESO y 5 aulas de 2º de
ESO, todas ellas en barracones prefabricados.
Además de las obvias deficiencias de los barracones, el espacio destinado a patio
tiene la superficie de tierra y en días de lluvia queda embarrado y totalmente impracticable.
La distancia desde este precario núcleo de barracones a la sede central del instituto imposibilita que estos alumnos de 1º y 2º de ESO puedan hacer uso con normalidad de los equipamientos comunes de su sede central.
A estas deficiencias estructurales hay que añadir que la ratio de alumnos por
clase está muy sobrepasada y supera los 30 alumnos en la mayoría de las aulas. No
obstante, el Instituto Jaume Salvador i Pedrol goza de justo reconocimiento por lo
que respecta a su nivel organizativo, función pedagógica y resultados educativos, lo
que refleja la gran dedicación y profesionalidad de su personal docente y de gestión,
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sin que ello pueda servir de justificación para ocultar la precariedad e insuficiencia
de instalaciones adecuadas.
La actual carencia de instalaciones será aún más importante en años venideros,
dado que el barrio de Les Begudes, situado en vecindad con el núcleo de barracones, está en plena y rápida expansión demográfica lo que obliga, aún más, a proporcionar una solución rápida a las carencias de los equipamientos de este instituto.
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. Considerar prioritaria la eliminación de los módulos prefabricados del Instituto Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí, para garantizar el mantenimiento de
la calidad de la educación de sus alumnos.
2. Destinar los recursos necesarios para la redacción del proyecto de construcción de un nuevo edificio para el Instituto Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan
Despí, que cubra las necesidades actuales y se adecúe a la previsión de futuras necesidades de plazas educativas dada la expansión demográfica del municipio.
3. Incluir una partida en los próximos presupuestos de la Generalitat de Cataluña, y en los años sucesivos si fuese necesario, para la adjudicación y construcción
del nuevo edificio del Instituto Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí.
4. Comunicar estos acuerdos al equipo directivo y el AMPA del Instituto Jaume
Salvador i Pedrol, así como al Ayuntamiento de Sant Joan Despí.
Palacio del Parlamento, 18 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el compromís fefaent per a l’entrada en
funcionament del jutjat número 7 de Girona
250-00702/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 30630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, Jean Castel
Sucarrat, diputados del Grup Parlamentari de Ciutadans de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la adopción del compromiso fehaciente de la entrada en
funcionamiento del Juzgado número 7 de Girona, para que sea sustanciada ante la
Comissió de Justícia, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En la actualidad, los juzgados de la ciudad de Girona se hallan colapsados, en
especial los de primera instancia. La mayor sobrecarga de trabajo, que llega a ser insostenible debido al volumen de asuntos que se tramitan, la soporta el único Juzgado
de Família. Esta sobrecarga excesiva de trabajo la sufren en primer término los servidores públicos de la Justicia y en última instancia los ciudadanos a los que sirven.
Según la Memoria de la Audiencia Provincial de Girona realizada en 2017 el
Juzgado de Família está muy por encima del módulo recomendado por el CGPJ, en
concreto un 200%, y por tanto, por encima de la media catalana y nacional en cuanto al número de asuntos ingresados, tramitados y resueltos.
En concreto, para solucionar los diferentes problemas de sobrecarga que tienen
diferentes juzgados en todo el territorio nacional, el Real Decreto 902/17, de 13 de
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octubre, de creación de noventa y tres juzgados y plazas judiciales creaba diferentes
juzgados y uno de ellos fue el Juzgado número 7 en Girona.
Actualmente, la implantación efectiva del Juzgado número 7 de Girona solamente está pendiente de la dotación de los necesarios medios materiales cuya competencia corresponde a la Generalitat de Cataluña.
No obstante, los responsables políticos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña no han dado prioridad a la dotación de recursos y hasta el año
2020 no entrará en funcionamiento, ocasionando con ello la agravación de los problemas existentes y el incremento de retrasos de las tramitaciones de los expedientes, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos que deben acudir a solicitar la
ayuda judicial para solucionar sus conflictos, en especial aquellos que son de índole
familiar, con implicación de menores.
En este sentido, no debemos olvidar que el buen funcionamiento de la Administración de Justicia es una exigencia como garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, una reclamación social y una condición indispensable para la
adecuada marcha de la economia.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
– Cumplir con lo dispuesto en la Orden JUS/1277/2017 de 22 de diciembre y
adoptar el compromiso fehaciente, mediante la aprobación de esta propuesta de resolución, de implantación y entrada en funcionamiento del juzgado 7 de Gerona
como máximo en junio del 2020.
Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, Jean Castel
Sucarrat, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències
nocturnes del CAP Blanes 2
250-00703/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 30635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María del Camino Fernández Riol, 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 reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP-2 de Blanes (Girona), per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El Centre d’Atenció Primària CAP-2 de Blanes (Girona), al barri de la Plantera,
es troba sense el servei d’urgències nocturnes des d’octubre de 2011.
A partir de les vuit de la tarda i fins les vuit del matí, els pacients que tenen com
a referència aquest CAP, han de trucar al 112 o dirigir-se al servei d’urgències de
l’Hospital Comarcal de Blanes, que dona servei al voltant de 200.000 persones i,
molt sovint, es troba saturat.
Bona part del col·lapse d’aquest servei de l’hospital pot atenuar-se amb la recuperació del servei d’urgències del CAP-2.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Tornar a obrir el servei d’urgències nocturnes del Centre d’Atenció Primària
CAP-2 de Blanes (Girona), abans del començament de la temporada d’estiu, quan la
població d’aquesta localitat augmenta de manera significativa.
2) Garantir els recursos econòmics i humans suficients per a atendre aquest servei, planificant el reforç necessari els mesos amb un augment cíclic de la demanda.
Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María del Camino Fernández Riol, diputada,
GP Cs

Proposta de resolució sobre la corrupció i les portes giratòries
250-00704/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 30791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

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

Les interaccions entre l’esfera pública i la privada han estat normalitzades gràcies a la necessitat de l’Estat de comptar amb professionals altament formats per
cobrir càrrecs específics. Aquests professionals solen adquirir aquesta experiència
en empreses estratègiques d’àmbit privat per després integrar temporalment a les
estructures de l’Estat. La seva procedència no ha de ser un condicionant per a exercir un càrrec públic. No obstant això hem estat testimonis de com una multitud de
casos han desenvolupat les seves funcions públiques de forma poc neutral, en favor
d’interessos particulars o amb intencions relacionades amb el seu futur individual
per sobre del bé comú.
Si bé entenem que els experts provinents del sector privat es amb s’aboquin a
càrrecs públics, és preocupant que no hi hagi mecanismes que garanteixin la desvinculació real que s’ha de produir quan un empleat d’una empresa privada passa
a exercir un càrrec públic de responsabilitat. L’enorme nombre de casos de portes
giratòries actual demostra que els actuals mecanismes de prevenció no són efectius.
Els càrrecs d’alta rellevància política poden (i solen) assegurar-se un lloc dins de
grans empreses a la finalització del seu mandat. Aquests moviments es solen consolidar amb adjudicacions o promulgant legislació beneficiosa per als interessos particulars de l’empresa.
La legislació espanyola procura posar fre a aquest fenomen mitjançant la Llei
3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració de
l’Estat, on es crea un òrgan de vigilància i control dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat a través de l’Oficina de Conflicte d’Interessos. Lamentablement, aquesta oficina no és capaç de tallar els moviments d’alternança entre l’esfera
pública i la privada. Això pot ser a causa dels seus limitats recursos o de la seva dependència orgànica ministerial.
També hi ha altres mesures, disperses en una multitud de lleis, que tampoc són
eficients per posar fre al problema de les portes giratòries. Tant la llei 19/2019, de 9
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de desembre, de transparència, accés a la in-formació pública i bon govern, com la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, acosten posicions
pel que fa a transparència i incompatibilitats, però la dispersió normativa i la multiplicitat de nivells i òrgans proposats no bloquegen les incidències privades en el
sector públic a través de les portes giratòries.
A dia d’avui és innegable que l’acceptació i normalització històrica de les portes
giratòries ha suposat una derrota democràtica, propiciant una dinàmica de depredació que ha deteriorat greument a l’Estat del Benestar Espanyol. Tot i això no podem
resignar-nos a acceptar aquest saqueig com una cosa inevitable.
Els efectes combinats de, per una banda una regulació insuficient per tallar els
casos de portes giratòries sumat a la dependència dels òrgans de decisió sobre les
incompatibilitats, han propiciat la priorització política i legislativa de les grans empreses sobre els interessos de la ciutadania. Això ha derivat en nombroses ocasions
en profundes distorsions del mercat espanyol. Les conseqüències de no posar fre a
aquest fenomen avui es poden veure a l’exagerada precarització del mercat laboral,
els preus excessius de l’electricitat, la destrucció del mercat de les renovables o en
els abusos en el mercat immobiliari, sectors que en gran mesura estan desvirtuats
com a conseqüència de polítiques clientelismes fruit de la intromissió constant d’interessos privats i individuals en la gestió de les polítiques públiques.
La normalització de les portes giratòries ha resultat en el saqueig de servicis i
fons públics que afecten les majories més necessitades. D’aquesta manera s’ha dinamitat el veritable sentit de l’Estat de Benestar, que no és altre que el de protegir i
arribar a suplir les necessitats de les classes més desfavorides allà on el mercat no
arriba. Les portes giratòries ens han deixat una societat cada vegada més dividida
entre rics i pobres i un Estat buidat de contingut que tendeix a ser privatitzat gràcies
a l’acció de despulla de les grans empreses.
Podem trobar clars exemples on exdirigents polítics o ex alts càrrecs formen
part dels consells d’administració d’empreses que encapçalen sectors amb avantatges comparatius. El «fitxatge» d’aquests poderosos i influents personatges ha propiciat mesures contràries al bé comú, com el rescat a la banca, el rescat d’autopistes,
la venda de béns immobiliaris a fons voltors a preus irrisoris, l’execució del sistema
de públic de salut, o l’abandonament progressiu dels serveis de transport ferro-viari, entre d’altres. D’aquesta manera, s’ha construït una relació de favoritisme entre
el poder públic i certes empreses que han deteriorat greument els serveis públics.
Aquest fenomen, que al seu interior comporta l’essència d’un model de depre-dació neoliberal, justifica la ineficàcia pública a través de les atrocitats comeses en favor
del privat. Beneficiant a les empreses grans sobre les petites i al privat sobre el públic. Aquest esquema polític de privatitzacions i de detriment d’allò públic deixa en
una posició de debilitat a l’Estat, derivant en abusos per part de les grans empreses.
L’activitat més frenètica pel que fa a moviments d’informació sensible i d’entrada
i sortida de persones influents en l’administració pública, s’ha vist registrada en relació amb empreses que operen en el mercat de valors. No és casualitat que aquests
moviments es donin justament en les empreses amb més capacitat econòmica representades en el mercat de valors. Aquestes entrades i sortides de l’aparell públic al
privat propicien, sense dubte, la corrupció i la promoció dels interessos particulars
sobre les estructures de l’Estat. Amb l’objectiu de reforçar l’Estat i assegurar la seva
integritat, és necessari donar una resposta contundent a través d’una política activa
en matèria de conflicte d’interessos i portes giratòries.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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1. Garantir la independència dels càrrecs públics dins de les institucions de la
Generalitat respecte a l’esfera privada a través d’un codi de conducta vinculant.
2. Dotar d’independència les entitats públiques encarregades dels règims d’incompatibilitats, amb especial atenció aquelles que regulen els alts càrrecs de la Generalitat, membres del Govern i del Parlament.
3. Crear una entitat independent amb competència exclusiva sobre el règim d’incompatibilitats i conflicte d’interessos amb capacitat per responsabilitzar a aquelles
empreses que infringeixin la normativa referent a portes giratòries, que garanteixi la
transparència i que tingui capacitats d’avaluació i seguiment de polítiques públiques.
4. Proposar un període de carència mínim de cinc anys per a membres del Govern, alts càrrecs del Govern i membres electes del Parlament que siguin susceptibles a les portes giratòries.
5. Promoure la tipificació de les portes giratòries com a delicte.
6. Establir tres declaracions patrimonials (al començament, final i durant el període de carència) per tal de detectar casos d’enriquiment il·lícit quan no es pugui
justificar el seu increment patrimonial.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Yolanda López Fernández, Lucas Silvano
Ferro Solé, diputats, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la T-Mobilitat i el mapa tarifari a Terrassa
250-00705/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 30812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
T-Mobilitat i el mapa tarifari a Terrassa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

El passat dimecres vàrem saber per declaracions del conseller de Territori i sostenibilitat, Hble. Sr. Damià Calvet i Valera que el nou sistema de tarifació i pagament del transport públic conegut com a T-Mobilitat no estarà en funcionament
fins a l’any 2021. Aquest nou sistema significarà la desaparició de l’actual sistema
de zones que serà substituït per un sistema personalitzat al perfil de l’usuari, i amb
un criteri de cost per distància recorreguda i reducció d’aquest segons fidelitat en
els trajectes. Aquest és un canvi que solucionarà els conflictes que presenta l’actual
mapa tarifari i que sobretot permetrà acabar amb la situació d’injustícia i greuge
comparatiu que pateix Terrassa respecte altres ciutats a l’estar ubicada en zona 3 des
de l’origen de l’actual sistema.
No obstant, els successius endarreriments en la implementació de la T-Mobilitat
han agreujat i perllongat en el temps el perjudici i podríem dir que el tracte discriminatori que pateixen els terrassencs i terrassenques. Com el que pateixen els estudiants universitaris de Terrassa que van diàriament a la Universitat Autònoma o
a universitats de Barcelona havent de pagar el cost de 3 zones. O les persones que
diàriament també han d’anar a treballar a Barcelona. Hem de tenir present que la
diferència entre un títol T-Jove de 2 zones (113,00 €) i un de 3 zones (159,35 €) és
de 45,75 €. I la diferència entre un títol T-Mes de 2 zones (72,00 €) i un de 3 zones
(102,00€) és de 29,30 €.
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La recent modificació introduïda per ubicar tots els municipis de l’AMB en zona
1 ha incrementat encara més el greuge compartiu. Un desplaçament entre Sant Andreu de la Barca i Plaça de Catalunya a Barcelona d’aproximadament 27 km de
distància té un cost d’una zona, mentre que un desplaçament des de Terrassa a las
mateixa Plaça de Catalunya que té la mateixa distància té un cost de zona 3. La diferència en el títol T-Jove és de 75,35€ i en el títol T-Mes de 48€, això recorrent la
mateixa distància.
Considerem que aquesta és una situació insostenible, que situa a Terrassa, la tercera ciutat de Catalunya en una situació de discriminació flagrant i d’injustícia vers
els seus habitants. El que seria desitjable i de justícia és que la ciutat de Terrassa
passés de zona 3 a zona 2. Tanmateix, considerem que es podrien prendre mesures
transitòries dirigides als usuaris que pateixen d’una manera més punyent l’elevat
cost del transport públic com són els joves o aquells usuaris que utilitzen més regularment el sistema de transport públic metropolità.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Modificar la zona tarifària d’aplicació a Terrassa passant de zona 3 a zona 2 per
als títols de transport T-Jove i T-Mes en tant que no entri en vigor la T-Mobilitat.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la pacificació de la carretera B-500
250-00706/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 30813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
pacificació de la B-500, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

El debat sobre la B-500 al seu past per Sant Fost, així com la construcció de possibles alternatives fa temps que cueja.
Un debat que molts veïns i veïnes consideren que cal abordar amb major complexitat i profunditat. Alguns veïns i veïnes estan plantejant la necessitat d’una consulta
municipal impulsada pel mateix consistori que posi damunt de la taula les diferents
opcions i que serveixi per encetar un veritable debat ciutadà de manera que es pugui
prendre la millor decisió possible per al municipi i els seus veïns i veïnes.
És evident que la B-500 és una alternativa que a dia d’avui utilitzen molts vehicles
per evitar els peatges de la C-32 i la C-33, però el debat actual sobre els peatges, les
seves concessions i la euro vinyeta, fa necessari un debat en tota la seva amplitud.
Aquesta carretera entre Badalona i Mollet no afecta només al nucli urbà de la
vila, sinó que provoca afectacions des del km 6 fins el km 12,8, ja que les diferents
urbanitzacions també formen part del municipi de Sant Fost, i a la vegada tenen
grans dificultats de mobilitat amb el nucli urbà sinó es desplacen en vehicle privat,
fet que també augmenta el trànsit de la via.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Instal·lar passos de vianants a totes les entrades i sortides de les urbanitzacions
i garantir una arribada segura a les parades de bus.
2. Estudiar la possibilitat de reduir les amplades dels carrils per tal de reduir la
velocitat.
3. Estudiar la possibilitat que la zona urbana sigui considerada zona 30km/h.
4. Estudiar la possibilitat d’instal·lar grups semafòrics per reforçar la seguretat.
5. Impulsar el transport públic urbà per connectar les urbanitzacions (Mas Corts,
Mas Llombart, La Conreria) amb els serveis existents entre el poble i l’estació de
rodalies de Sant Fost.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

3.30.

Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2018, sobre
l’Ajuntament de Barcelona, corresponent a les modificacions
pressupostàries de l’exercici del 2016
258-00016/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 30790 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 25.02.2019

Al president del Parlament

President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura
de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalització núm. 32/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajuntament de
Barcelona, modificacions pressupostàries, exercici 2016.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 22 de febrer de 2019
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (de l’1.03.2019 al 21.03.2019).
Finiment del termini: 22.03.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de tardes festives per al 2019
395-00062/12
ACORD
Mesa del Parlament, 25.02.2019

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de febrer de 2019, una vegada vist l’informe del secretari general i d’acord amb el que disposa l’article 8.2 de
l’Acord sobre les condicions de treball del personal del Parlament, sobre horaris i
jornada laboral, ha acordat de determinar com a tardes festives per a l’any 2019, a
més de les que ja estableix el dit article, les tardes dels dies 1 de març, 31 d’octubre
i 5 de desembre de 2019.
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25.

Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
399-00001/12
ABANDONAMENT DEL GRUP PARLAMENTARI
Reg. 30792 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Parlament de Catalunya, d’acord amb
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica l’abandonament del grup
parlamentari de Catalunya en Comú-Podem i sol·licita que li siguin reconeguts tots
els seus drets com a diputada no adscrita d’aquesta cambra.
En concret, d’acord amb allò establert pel Reglament del Parlament i complint
amb els drets i deures que li són reconeguts per aquest, demana a la Mesa del Parlament l’assignació adequada dels recursos econòmics referents al pressupost corresponent als diputats i diputades per a la realització de la feina parlamentària, gaudir
d’un despatx propi per al desenvolupament de les tasques parlamentàries, continuar
formant part de la comissió de Cultura i l’assignació d’un nou escó a la sala de plens
de la cambra.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada
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4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 28/XII, relativa a l’Informe
de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Serveis Socials de
Barcelona, corresponent al 2014
290-00016/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 30642 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.02.2019

A la mesa de la comissió

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del Reglament del Parlament
de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 28/XII del Parlament de
Catalunya, relativa a l’informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Serveis
Socials de Barcelona, corresponent al 2014 us faig saber que trobareu la documentació sol·licitada annexa a aquesta resposta.
Barcelona, 18 de febrer de 2019.
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Annex

La gerència del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, com a entitat del sector
públic de la Generalitat adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
fa constar que ha informat periòdicament a la Intervenció General de les mesures
correctives adoptades pel Consorci per a corregir les disfuncions detectades arran
de l’informe de fiscalització 6/2017 corresponent al 2014. Així mateix, fa constar
que es va informar d’aquestes mesures als membres del Consell de Govern del Consorci, presidit per l’Honorable Senyor conseller i al qual també assisteixen com a
membres cinc representants del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Complementàriament, s’han anat exposant els avenços i les dificultats en l’assoliment dels objectius marcats relatius a aquest tema a la Secretaria d’Afers Socials,
amb qui es mantenen reunions periòdiques.
Barcelona, 14 de febrer de 2019
Joan Uribe i Vilarrodona, gerent

Control del compliment de la Resolució 55/XII, sobre el reforçament
de les competències lingüístiques en anglès
290-00040/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 30463 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 55/XII, sobre el
reforçament de les competències lingüístiques en anglès (tram. 290-00040/12), us
informo del següent:
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Els centres educatius, en el marc de la seva autonomia, partint dels coneixements
i de les necessitats lingüístiques del seu alumnat, poden decidir quan i com introdueixen les llengües estrangeres.
Els centres educatius amb un nombre elevat d’alumnat d’origen estranger, poden
escollir reforçar primer les llengües del país (mitjançant l’aplicació de metodologies
d’immersió lingüística en català) i introduir l’anglès i/o les altres llengües estrangeres de manera progressiva.
Diferents universitats disposen d’una oferta educativa amb graus d’educació infantil i primària parcialment en anglès, que permeten millorar el domini de la llengua anglesa dels seus estudiants, i aprendre com ensenyar els continguts curriculars
en aquesta llengua.
Pel que respecta a la formació en anglès i en altres llengües del personal docent
us informo que el Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació posa a
disposició del personal docent una oferta amb diversos programes i activitats formatives, orientades a consolidar les estratègies metodològiques d’aprenentatge integrat
de llengua i continguts, en anglès i en francès.
També continua vigent la reserva de places a l’oferta de les EOI perquè el personal docent del Serveis d’Educació de Catalunya pugui millorar l’adquisició de la
competència en diferents llengües estrangeres.
El Departament d’Educació ha posat a disposició del personal docent un recurs
d’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres: AICLE on el professorat trobar informació, documentació, propostes d’aula i recursos per treballar la
llengua i continguts de forma integrada.
AICLE es pot consultar en la següent adreça d’Internet:
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/metodologies/aicle/
L’objectiu del Departament d’Educació és consolidar i ampliar totes les mesures
que s’han posat en marxa.
La relació amb l’evolució del nombre de llocs de treball amb perfil professional
lingüístic per impartir continguts curriculars de diferents especialitats docents en
llengua anglesa, durant el període comprès entre l’any 2014 i l’any 2018 és la següent:
2014

2015

2016

2017

2018

Escoles

232

321

416

591

747

Instituts

158

209

260

336

524

Instituts escola

8

9

12

11

15

CFA

4

-

-

-

-

EASD

-

-

-

-

3

402

539

688

938

1289

Total

La relació amb l’evolució del nombre de llocs de treball de l’especialitat docent en
llengua anglesa, durant el període comprès entre l’any 2014 i l’any 2018 és la següent:
2014

2016

2017

2018

Escoles

2615

2668,5

2742,5

2855,5

2858,5

Instituts

2240

2303

2491,5

2729

2799

Instituts escola

66,5

71

77

101

112,5

EOI

306,5

306,5

313,5

315,5

317

CFA

266

284

293,5

308,5

310

EASD

4,5

4,5

4,5

IOC

18

17

12

Aula hospitalària
Total
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5

6

13

13

-

-

-

-

1

5516,5

5654,5

5934,5

6327,5

6417
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El Departament d’Educació ha signat acords amb instituts governamentals de
promoció de llengües (Institut Francès de Barcelona, Goethe Institut, Instituto Italiano di Cultura i Fundació Confuci) perquè certifiquin els aprenentatges d’aquestes
llengües per part de l’alumnat, en aquests moments s’està estudiant la possibilitat de
signar acords amb institucions d’ensenyament d’anglès. El Departament d’Educació
disposa d’un programa pilot en aquesta mateixa línia amb les EOI, que es reforçarà
un cop feta l’avaluació pertinent.
També es promou la participació dels centres educatius en programes de cooperació educativa internacional, com Erasmus+, eTwinnning, Global Scholars, EUCode Week o el Transcribathon d’Europeana que faciliten la interacció d’alumnat de
Catalunya amb alumnat d’arreu d’Europa i de països de tot el món a través d’accions
de mobilitat real o virtual.
Aquests programes, especialment Erasmus+, esdevenen una font d’oportunitats
per a la formació dels docents en contextos internacionals.
La difusió d’aquests programes es fa a través de la pagina web de l’XTEC, dels
propis Serveis Territorials d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona.
Cada curs escolar s’organitzen accions formatives adreçades al personal docent sobre dos dels grans programes educatius de la Comissió Europea: Erasmus+ i
eTwinning. Les accions formatives d’Erasmus+ tenen l’objectiu de fomentar la participació dels centres educatius en accions de mobilitat formativa per als docents (acció clau KA1 del programa), de promoure el disseny i la implementació de projectes
de cooperació educativa transnacional i de facilitar la participació de l’alumnat en
accions de mobilitat educativa (acció clau KA2 del programa).
Pel que fa a eTwinning, l’objectiu de les accions formatives és impulsar la participació dels centres en aquesta plataforma de col·laboració educativa i el disseny de
projectes virtuals de cooperació educativa. D’acord amb les dades disponibles, un
total de 62 centres del sector escolar de Catalunya han participat en la convocatòria
de projectes KA1 2018, i un total de 133 en la de KA2 2018. De tots aquests, 97 han
obtingut finançament (73%). Pel que fa a eTwinning, actualment més de 5.700 docents de Catalunya participen activament en aquesta plataforma.
Amb l’objectiu d’augmentar la participació dels centres catalans en el programa
Erasmus + i de millorar la qualitat dels projectes que han de presentar, el curs 20172018 s’ha obert una línia d’assessorament als centres educatius que tinguin previst
presentar projectes en la propera convocatòria del programa, amb personal docent
que ha estat prèviament format com a assessors de programes europeus.
Properament s’obrirà un nou espai de difusió que no tan sols proporcionarà informació més detallada sobre tots aquest programes d’internacionalització de l’educació, sinó que també vehicularà experiències d’èxit, oferirà noves modalitats formatives i proveirà un espai d’intercanvi de coneixement i de debat que reforçarà
el treball en xarxa dels centres educatius, i que esperem que es tradueixi en nous
projectes internacionals de cooperació educativa que contribueixen a millorar la
competència en llengua estrangera, especialment anglès, tant del professorat com
de l’alumnat.
Finalment, cal assenyalar que el Departament ha publicat recentment un programa d’internacionalització de l’educació (Resolució ENS/2336/2018, de 4 d’octubre, per la qual es crea el Programa d’impuls a la internacionalització de l’educació
Aprendre i interactuar en un context global). Els objectius generals d’aquest programa són promoure el desenvolupament de projectes d’internacionalització que es tradueixin en millores educatives en els centres, incrementar la participació de l’alumnat i el professorat en programes de cooperació europea i internacional, fomentar
l’ús eficient de les tecnologies digitals per facilitar el treball intel·lectual i la dimensió relacional de les xarxes de comunicacions, i promoure la mobilitat formativa i
professional. En el marc d’aquest programa i en funció de les disponibilitats pressupostàries es preveu organitzar estades lingüístiques en contextos d’immersió en llen-
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gua estrangera per al professorat i l’alumnat, i establir nous acords amb institucions
educatives de caràcter internacional per facilitin l’intercanvi d’alumnat i professorat,
i períodes d’estudis o pràctiques en centres educatius o empreses d’altres països.
El Departament d’Educació programa l’oferta de places a les escoles oficials d’idiomes cada curs escolar, tenint en compte les necessitats d’escolarització i els recursos
disponibles.
Pel que respecta al foment de continguts audiovisuals en versió original subtitulada en els mitjans de comunicació públics de Catalunya, us informo que l’emissió
dels continguts en versió original és diversa i accessible, però el seu ús és una opció
individual i personal perquè coexisteix amb la versió doblada.
Barcelona, 19 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 94/XII, sobre la promoció de
l’esport femení
290-00076/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 30242 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 94/XII, relativa a la promoció
de l’esport femení (tram. 290-00076/12) us informo, amb el document annex facilitat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, de les actuacions que
s’han portat a terme.
Barcelona, 15 de febrer de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència
Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, us fem avinent el següent:
El Pla Estadístic del Consell Català de l’Esport preveu actuacions que faciliten
informació de la situació de l’esport des del punt de vista de gènere, l’estudi d’hàbits esportius que es realitza cada 4 anys, i el recull anual de les dades estadístiques
bàsiques de l’esport a Catalunya a partir de l’explotació de les dades de caràcter administratiu disponibles a la mateixa Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat
Física així com les facilitades per organismes col·laboradors com són els Consells
esportius i les Federacions esportives, entre d’altres. Aquesta informació, separada
per gèneres, inclou dades sobre entitats esportives, equipaments esportius, pràctica
esportiva escolar i federada i altres dades d’interès.
Pel que fa al foment i promoció del paper de la dona i de la igualtat de gènere, us
informem que la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i l’Associació
Let’s WoMen estan duent a terme un seguit de tallers de coeducació adreçats a nens
i nenes de Primària i Secundària de centres del Pla Català d’Esport a l’Escola i als
Consells Esportius de Catalunya.
El projecte s’articula, en primer lloc, a través dels tallers d’habilitats per a la vida
en equitat, sota l’assessorament de la Àrea d’Esport Escolar i el Gabinet de Gènere
del Consell Català de l’Esport, i que es duen a terme mitjançant l’Agrupació d’Associacions Esportives Escolars de Catalunya. Els estereotips de gènere es defineixen
en edats primerenques (entre els 5 i els 8 anys), i és per això que aquest taller s’adre4.50.01. Compliment de resolucions
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ça a la prevenció D’aquesta manera, es vol aconseguir que els nens i nenes siguin
més forts i segurs d’ells mateixos i una societat més equitativa.
La segona iniciativa d’aquest projecte formatiu són les xerrades sobre coeducació en l’esport, dirigides al professorat d’Educació Física i al personal tècnic de les
activitats físiques i esportives en l’àmbit escolar, a través dels Consells Esportius i
de l’Escola Catalana de l’Esport. Aquesta formació pretén donar eines al professorat
d’educació física i els entrenadors/es perquè puguin educar i treballar la prevenció
primerenca amb els factors protectors a primària i a secundària, amb infants i adolescents.
A més, es vol conscienciar de la necessitat d’una educació de l’esport mixta, on
el sexe femení quedi efectivament integrat amb tècniques de motivació amb l’objectiu de mantenir el seu interès per la pràctica esportiva, a banda de donar eines per
poder treballar amb els factors de risc d’aquest col·lectiu (imatge corporal, autoestima, cicle menstrual, etc.).
D’altra banda, els cursos de tècnics/ques de l’esport impartits per l’Escola Catalana de l’Esport incorporen el crèdit de Gènere i Esport en el seu currículum. Els
continguts de l’assignatura s’adrecen a l’atenció a la diversitat, el respecte i la no
violència.
Respecte de les subvencions i ajuts del Consell Català de l’Esport, totes les convocatòries incorporen paràmetres específics de valoració en especial atenció a l’esport femení i la igualtat d’oportunitats i contenen clàusules d’acció positiva per a
l’esport femení.
El Consell Català de l’Esport té establertes dues línies d’ajuts anuals a clubs esportius mitjançant concurrència competitiva exclusiva per l’esport femení que participa en la màxima competició estatal d’esports d’equips i per equips femenins que
participen en competicions oficials internacionals.
Quant a la formació de jutges i àrbitres és competència directa de les federacions
esportives. Des del Govern, però, amb la col·laboració de les entitats esportives, es
fomenta l’accés de la dona a aquesta formació. Així, la campanya «Orgullosa» impulsada per la Federació Catalana de Futbol amb la col·laboració de la Secretaria
General de l’Esport i de l’Activitat Física i que té, entre d’altres objectius, fomentar
i potenciar l’accés de les dones a la professió d’àrbitre inclou actuacions com la gratuïtat de la formació per noies entre 14 i 24 anys.
La campanya, alhora, té com a objectiu ajudar a les noies a iniciar-se en el món
del futbol i donar visibilitat a les dones en un esport majoritàriament practicat per
homes.
El Programa Dones i Esports que la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física està fent duent a terme, amb la col·laboració de l’Institut Català de les
Dones, estableix accions de sensibilització pel que fa a la difusió de l’esport femení
de competició en els àmbits escolars, federats i universitaris amb criteris de coeducació. Es fan campanyes tant en l’àmbit federat com escolar per a la promoció i
igualtat d’oportunitats en la pràctica esportiva. Es tracta de programes de foment de
l’esport de base que compten amb el suport del Consell Català de l’Esport i que difonen els valors inherents a l’esport (la cooperació, el respecte, la no discriminació, la
lluita, l’esforç, la no violència...), mitjançant tant els Consells Esportius com les Federacions Esportives. També les Jornades formatives del Cicle Dones i Esport, que
el Consell Català de l’Esport fa arreu de Catalunya, en les quals participen homes i
dones, difonen les activitats físico-esportives per a tothom, sense discriminació per
raó de sexe ni orientació sexual.
Finalment, des del Consell Català de l’Esport s’ha elaborat una càpsula audiovisual “Les Esportistes”, per a donar a conèixer l’evolució de la situació social i
cultural de l’esport femení a través del testimoni d’esportistes. Les protagonistes,
una esportista jove que està començant la carrera en el món de l’esport d’elit, i una
esportista no activa que ha viscut una etapa rellevant dins la història de l’esport que

4.50.01. Compliment de resolucions

59

BOPC 273
28 de febrer de 2019

practicava a Catalunya, donen a conèixer quina és la seva opinió sobre el paper de
l’esport femení a la societat catalana i quina ha estat la seva vivència com a dona
dins d’aquest esport en les seves diferents etapes històriques.
A més, diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya estan col·laborant
per al desenvolupament d’una campanya audiovisual per a promoure la presència de
l’esport femení als mitjans audiovisuals i incentivar la demanda de continguts d’esport femení per part de l’audiència, visibilitzant-lo i posicionant-lo com un contingut
d’interès, capaç de captar i d’atraure l’audiència.
Gerard. M. Figueras i Albà, secretari General

Control del compliment de la Resolució 92/XII, sobre la priorització
de l’agenda social i la recuperació de la convivència
290-00266/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 30233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article
105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en un mes del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la priorització de
l’agenda social i la recuperació de la convivència, publicada al BOPC 177 de 18
d’octubre de 2018, atesa la complexitat de la seva elaboració a partir d’informacions
i dades procedents del conjunt dels departaments.
Barcelona, 15 de febrer de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller, del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència (reg. 30233).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga d’un mes del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant
la Comissió corresponent, el qual finirà el 30.04.2019.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.
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4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 18/XII, sobre les infraestructures
i el transport públic
390-00018/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 30319 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment al punt h de la Moció 18/XII, sobre les infraestructures i el transport públic (tram. 390-00018/12), us informo del següent:
El Departament de Territori i Sostenibilitat va consensuar amb els ajuntaments
de Cambrils, Salou, Vila-seca, Reus i Tarragona, i presentar públicament el 19
abril de 2018, un posicionament comú en relació amb les actuacions infraestructurals i millora del servei ferroviari a desplegar al Camp de Tarragona. Aquest acord
es va plasmar en el document «Acord per les infraestructures i serveis ferroviaris al
Camp de Tarragona», en el qual s’inclouen les previsions per al corredor ferroviari
costaner L’Hospitalet de l’Infant-Tarragona.
A continuació es van mantenir diverses reunions amb el Ministeri de Foment,
Adif i els ajuntaments, en relació amb el mateix, d’entre les quals destaquem la reunió mantinguda el passat dia 14 de desembre de 2018, entre el secretari d’Infraestructures i Mobilitat i els alcaldes de Cambrils, Salou, Vila-seca, Reus i Tarragona,
per parlar específicament de les actuacions previstes.
Així mateix, en el futur es donarà continuïtat als contactes institucionals amb
l’Adif, les administracions locals i d’altres ens implicats, i s’impulsaran les actuacions i gestions que siguin oportunes en virtut de l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, en relació amb el nou escenari que esdevindrà per al corredor
costaner amb la posada en servei del nou corredor Vandellòs-Camp de Tarragona.
Barcelona, 13 de febrer de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre el desenvolupament dels plans de vigilància
dels equipaments judicials arran dels darrers atacs que han patit
354-00091/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 29636).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 25.02.2019.
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4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume i Oms, president i
conseller delegat d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya,
davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la
indiciària implicació d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
en l’operació Petrum
356-00247/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i
Hisenda, en la sessió 6, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 181.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda davant la
Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre els
beneficis fiscals i les possibilitats de futur amb relació a l’eliminació
dels regressius
356-00289/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i
Hisenda, en la sessió 6, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 181.

Sol·licitud de compareixença de Josep Lago, president de S’Ha
Acabat, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi
sobre els atacs, les amenaces i les agressions que pateix l’entitat a
les instal·lacions de les universitats
356-00335/12
SOL·LICITUD

Presentació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs (reg. 28781).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 25.02.2019.

Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Colell, president
de l’Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió de
Territori perquè informi sobre el Decret llei 4/2019, de mesures
urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de
vehicles amb conductor
356-00350/12
SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 29567).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 25.02.2019.
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Sol·licitud de compareixença d’Isabel Pardo de Vera Posada,
presidenta de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, davant
la Comissió de Territori perquè informi sobre els accidents de tren a
la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019
356-00355/12
SOL·LICITUD

Presentació: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat, Anna Caula i Paretas, del GP
ERC (reg. 30435).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 25.02.2019.

Sol·licitud de compareixença d’Isaías Táboas Suárez, president del
Grup Renfe, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els
accidents de tren en la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el
febrer del 2019
356-00356/12
SOL·LICITUD

Presentació: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat, Anna Caula i Paretas, del GP
ERC (reg. 30436).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 25.02.2019.

Sol·licitud de compareixença de Juan Jesús García Fraile, secretari
general del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris,
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els accidents de
tren en la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019
356-00357/12
SOL·LICITUD

Presentació: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat, Anna Caula i Paretas, del GP
ERC (reg. 30437).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 25.02.2019.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de
Territori i Sostenibilitat sobre la situació de la gestió del servei de
tren de rodalia
355-00051/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament de Territori i Sostenibilitat (reg. 30438).
Comissió competent: Comissió de Territori.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 25.02.2019.
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Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió
d’Economia i Hisenda per a informar sobre la implicació indiciària
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya en l’operació Petrum
357-00380/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 6, tinguda el 13.02.2019,
DSPC-C 181.

Compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió
d’Economia i Hisenda per a presentar l’estudi sobre els beneficis
fiscals i les possibilitats de futur amb relació a l’eliminació dels
impostos regressius
357-00381/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 6, tinguda el 13.02.2019,
DSPC-C 181.

4.87.

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20.

Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 3846/2018, interposat pel Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, contra els acords de la Mesa del 26
de juny i del 2 de juliol de 2018
383-00009/12
AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional

La letrada del Parlamento de Cataluña, en nombre y representación del mismo,
según tiene acreditado en el procedimiento correspondiente al recurso de amparo
avocado núm. 3486-2018, ante el Tribunal Constitucional comparece y como mejor
en derecho proceda
Dice

1. Que en fecha 27 de diciembre de 2018, el Parlamento de Cataluña recibió comunicación del Pleno del Tribunal Constitucional por la que se requería al Parlamento de Cataluña para que en el plazo de diez días remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones relativas a los acuerdos de la Mesa del Parlamento
de Cataluña de fecha 26 de junio y del 2 de julio de 2018.
2. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 13 de marzo de 2018, adoptó el Acuerdo
de personarse en el procedimiento de Recurso de amparo avocado núm. 3846-2018,
promovido por el Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parla-
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mento de Cataluña, en relación a los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de fecha 26 de junio y del 2 de julio de 2018.
3. Que en fecha 10 de enero de 2019, el Parlamento de Cataluña a través de su
representación procesal, evacuando el trámite conferido y conforme a lo solicitado,
ha aportado certificación de las actuaciones parlamentarias solicitadas.
4. Que, mediante comunicación de 23 de enero de 2019, recibida el 30 de enero
de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional ha tenido por personado al Parlamento
de Cataluña en el recurso de referencia y por recibida la documentación aportada,
concediéndole un plazo de veinte días para presentar alegaciones.
5. Que, evacuando el trámite conferido esta representación pasa a formular las
siguientes
Alegaciones
I. Objeto del recurso

El presente recurso de amparo constitucional interpuesto contra el Acuerdo de
la Mesa del Parlamento de Cataluña de 2 de julio de 2018, por el que se confirma el
Acuerdo de la propia Mesa de 26 de junio que califico y admitió a trámite el apartado uno de la propuesta de Moción subsiguiente a la Interpelación al Gobierno sobre
la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional
presentada por el Subgrupo Parlamentario de Candidatura d’Unitat Popular-Crida
Constituent, tiene por objeto dilucidar si dichos acuerdos de la Mesa del parlamento
vulneran, efectivamente, como sostienen los recurrentes, los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23.2 de la Constitución.
En efecto, en opinión de los recurrentes, el apartado uno de la propuesta de Moción calificada y admitida a trámite en los acuerdos de la Mesa recurridos, en cuanto reitera los objetivos de la Resolución 1/XI, del 9 de noviembre, sobre el inicio del
proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27
de setiembre de 2015, anulada por el Tribunal Constitucional en su STC 259/2015 de
2 de diciembre de ese mismo año, debe considerarse a su vez «absoluta y palmariamente incompatible con la Constitución, con el Estatuto de Autonomía de Cataluña
y con los principios de cualquier Estado de Derecho.» y, asimismo, contraria a lo
resuelto en dicha Sentencia por el Alto Tribunal.
Sostienen los recurrentes, que la Mesa del Parlamento, al ejercer la función de
calificación y admisión a trámite de la iniciativa parlamentaria que nos ocupa y verificar, de acuerdo con el artículo 37.3 del Reglamento del Parlamento, la regularidad jurídica de la iniciativa, debió inadmitir a trámite dicha iniciativa por ser, en su
opinión «evidente» su contradicción con el orden constitucional.
Por otra parte, mantienen que, al no proceder a la inadmisión de la iniciativa
pese a que, a criterio de los recurrentes, una simple «verificación liminar de la misma» permitía constatar su no conformidad a derecho, la Mesa del Parlamento desatendió o incumplió de forma manifiesta lo resuelto por el Tribunal Constitucional
en sus Sentencias 259/2015, de 2 de diciembre y 136/2018, de 13 de diciembre, vulnerando, de esta manera, los derechos fundamentales de los diputados de la cámara,
incidiendo de forma directa en su ius in officium al forzarlos a optar entre incumplir el deber de acatar la Constitución (9.1 CE) y de cumplir lo resuelto por el Alto
Tribunal (87.1 LOTC), participando en la tramitación de una iniciativa contraria al
orden constitucional y a lo dispuesto por las Sentencias del Tribunal Constitucional,
o desatender las funciones representativas inherentes a su cargo no participando en
la tramitación de dicha iniciativa parlamentaria y, a través de ellos, también haber
desconocido el derecho a la participación política de la ciudadanía vulnerando por
tanto el artículo 23 CE.
Pues bien, como se intentará argumentar en los siguientes apartados de estas
alegaciones, la admisión a trámite de la propuesta de Moción subsiguiente a la In4.87.20. Recursos d’empara constitucional
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terpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida
por el Tribunal Constitucional no supone lesión alguna de los derechos reconocidos por el artículo 23.2 CE, pues en modo alguno la admisión a trámite de la iniciativa parlamentaria que nos ocupa supone una vulneración de derechos o facultades pertenecientes al núcleo de la función representativa, ni se impiden o coartan
decisiones que contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de los
representantes. Al contrario, la admisión a trámite de esta iniciativa no supone una
vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23.2 de la
Constitución pues, aunque el contenido de la iniciativa parlamentaria ofrecía serias
dudas sobre su adecuación al orden constitucional, en ningún caso comportaba desatender, desconocer o incumplir lo resuelto por ese Alto Tribunal.
Así, y en base precisamente a la doctrina establecida por el propio Tribunal
Constitucional sobre las funciones de calificación y admisión a trámite de las iniciativas y documentos de índole parlamentaria y su relación con el contenido de los
derechos reconocidos por el artículo 23 de la Constitución, la Mesa del Parlamento
en sus Acuerdos de 26 de junio y 2 de julio ha realizado una interpretación restrictiva de todas aquellas normas o condicionantes que puedan suponer una limitación
al ejercicio de las funciones y facultades inherentes a la función de parlamentario,
permitiendo, pese a las dudas sobre la constitucionalidad de su contenido, la continuación de la tramitación parlamentaria de la propuesta de Moción subsiguiente a la
Interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida
por el Tribunal Constitucional presentada por el Subgrupo Parlamentario de Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent.
En efecto, y como reconocen los mismos recurrentes, el Tribunal Constitucional
ha venido reiterando la necesidad de que los órganos parlamentarios interpreten restrictivamente todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio
de los derechos o atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante
del representante público y que motiven las razones de su aplicación, pues en caso
contrario, sí se estaría vulnerando el derecho fundamental del representante de los
ciudadanos a ejercer su cargo y el de estos a participar en los asuntos públicos (art.
23.1 y 2 CE).
Pues bien, en base precisamente a este razonamiento, y como se argumentará en
los dos apartados siguientes de estas alegaciones, esta representación entiende que,
en el presente caso, la inadmisión a trámite de la propuesta de Moción subsiguiente
a la Interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, no supone en modo alguno una vulneración de
los derechos fundamentales reconocidos por los apartados 1 y 2 del artículo 23 CE.
II. La doctrina establecida por la jurisprudencia constitucional en
relación a las funciones de calificación y admisión a tramite de los
organos rectores de las camaras y su relación con los derechos
fundamentales reconocidos en el articulo 23 CE

Como ha reconocido el propio Tribunal, la jurisprudencia constitucional sobre la
función de calificación de las Mesas parlamentarias puede calificarse como «evolutiva» (SSTC 1007/2001 y 84/2012).
Hasta mediados de los años noventa se reconoce a las Mesas una amplia potestad calificadora que las faculta a verificar no solo aspectos formales de las iniciativas o documentos de índole parlamentaria objeto de calificación, sino que también
se incluye en esa función calificadora la posibilidad de realizar un juicio liminar
de la conformidad a derecho del contenido y de la idoneidad del procedimiento
parlamentario. Concretamente, se amparaba la inadmisión de una iniciativa parlamentaria en tres casos: si era manifiestamente contraria a derecho, manifiestamente
inconstitucional o inequívocamente extraña a las finalidades establecidas por el procedimiento concreto de que se trate (por todas STC 205/1990).
4.87.20. Recursos d’empara constitucional
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En las SSTC 95/1994 y 124/1995 puede apreciarse un cambio de tendencia en el
sentido de limitar la potestad calificadora de las Mesas a la mera comprobación de
los requisitos formales reglamentariamente exigidos sin que quepa realizar ninguna valoración sobre el contenido de la iniciativa o escrito (también en este sentido,
SSTC 38/1999, 40/2003 y 208/2003, entre otras).
El Alto Tribunal considera que el debate en el Pleno cumple una importante
función representativa que permite a los parlamentarios en ejercicio de su derecho
defender o rechazar la iniciativa, o discutir sobre su adecuación al orden constitucional, a la vez que, también permite a los ciudadanos saber lo que sus representantes piensan y deciden sobre una cuestión determinada. Estima que, de lo contrario,
no sólo se estaría asumiendo bajo un pretendido juicio técnico una decisión política
que sólo compete al Pleno, sino que además, y desde la óptica de la representación
democrática se estaría obstaculizando la posibilidad de celebrar un debate público
entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. Así mismo,
también debe tenerse en cuenta que, mediante el ejercicio del derecho de enmienda,
también inherente al ius in officium de los parlamentarios, la iniciativa de contenido
inicialmente contrario a derecho puede verse modificada hasta su plena adecuación
al ordenamiento jurídico o, simplemente, por el estricto juego de las mayorías, resultar rechazada. Por otra parte, incluso en caso de verse aprobada, su constitucionalidad podrá ser siempre depurada por los cauces correspondientes.
Siguiendo esta misma línea jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en su más
reciente STC 107/2016 reitera que «las facultades de las Mesas de las Asambleas
en orden a la calificación y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias lo son
sobre todo, conforme a la jurisprudencia constitucional constante, a efectos de controlar la regularidad jurídica y la viabilidad formal o procesal de las iniciativas presentadas, de modo que las Mesas no deben, con carácter general, inadmitir propuestas o proposiciones a causa de la supuesta inconstitucionalidad de su contenido, lo
que infringiría el derecho fundamental de sus impulsores (art. 23.2 CE)», y, aunque
también considera que, «en supuestos excepcionales las Mesas pueden inadmitir a
trámite, sin daño para el derecho fundamental citado, las propuestas o proposiciones
cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean “palmarias y evidentes”» (SSTC 124/1995, de 18 de julio, FJ 2, y STC 10/2016, de 1 de febrero, FJ 4),
aún así, afirma rotundamente que «aún configurado tal poder de inadmisión en casos límite como deber constitucional de la Mesa, su incumplimiento no ocasionaría
infracción alguna del derecho fundamental (art. 23.2 CE) de quienes denuncien tal
supuesta omisión de un control que habría sido obligado. En el contenido del derecho enunciado en el art. 23.2 CE no se encuentra lo que habría que llamar “derecho
fundamental a la constitucionalidad” de las iniciativas parlamentarias o, incluso, de
los acuerdos o normas a que aboquen, hipotético contenido este que no solo difuminaría los contornos del derecho instituido en aquel precepto, sino que alteraría
al propio tiempo la propia configuración del recurso de amparo e incluso, acaso, el
entero sistema de nuestra jurisdicción constitucional.» Y, de acuerdo con esta argumentación, concluye que, «la cuestionada admisión a trámite de la propuesta de resolución no violó, por la causa que aducen, el derecho fundamental invocado por los
recurrentes», pues «El Tribunal no puede acoger, como pretensión de amparo, que
la admisión a trámite de la citada propuesta de resolución haya violado el derecho
fundamental de los recurrentes por haber dado curso la Mesa a una iniciativa manifiestamente contraria a la Constitución.» (en el mismo sentido se pronuncian las
SSTC 108/2016 y 109/2016).
Para finalizar este excursus sobre la doctrina establecida por la jurisprudencia
constitucional en torno a la función de calificación de las Mesas parlamentarias y
su relación con los derechos reconocidos por el artículo 23 de la Constitución debe
hacerse referencia a lo dispuesto en la STC 46/2018, de 26 de abril, que resuelve
el recurso de amparo 4856-2017 promovido por don Miquel Iceta Llorens y otros
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quince diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña
respecto de los Acuerdos de la Mesa de la Cámara de 4 de octubre de 2017, que calificó y admitió a trámite la solicitud de comparecencia ante el Pleno del Parlamento del Presidente de la Generalitat de Cataluña, a petición del Grupo parlamentario
de Junts pel Sí y del Grupo Parlamentario de la Candidatura d’Unitat Popular Crida
Constituent, con objeto de valorar los resultados del referéndum del día 1 de octubre
y sus efectos, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Referéndum de autodeterminación, y contra el acuerdo de la Mesa de la misma fecha que desestima la petición
de reconsideración formulada por los diputados recurrentes en amparo.
En efecto, en esta Sentencia, el Alto Tribunal se reafirma en que «en aquellos
supuestos en los que la Mesa admita a trámite una iniciativa esta decisión no podrá, en principio, considerarse lesiva del derecho ius in officium de los parlamentarios aunque incurra en evidentes infracciones constitucionales (SSTC107/2016, FJ 3;
108/2016, FJ 3, y 109/2016, FJ 4), pues, por manifiestas que sean las vulneraciones
de la Constitución que pueda contener, su admisión a trámite ni impide a los parlamentarios el ejercicio de su cargo público ni conlleva una restricción del mismo, ya
que, como regla general, la inconstitucionalidad de la iniciativa admitida a trámite
no incide en el ejercicio de sus funciones representativas.» Sin embargo, distingue
este supuesto de aquel en que la admisión a trámite de una iniciativa «constituya un
incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional» pues en
este caso, todos los poderes públicos, incluidas las Cámaras legislativas, están obligados dada su sumisión a la Constitución (art. 9.1 CE) al cumplimiento de lo que el
Tribunal Constitucional resuelva (87.1 LOTC). Así, «el debido respeto a las resoluciones del Tribunal Constitucional y, en definitiva, a la Constitución que incumbe a
todos los ciudadanos y cualificadamente a los cargos públicos les impide participar
en un procedimiento parlamentario que tenga como objeto tramitar una iniciativa
que de forma manifiesta desobedezca una decisión de este Tribunal. Es, por tanto,
el incumplimiento patente de este deber lo que determina que la Mesa, al admitir la
propuesta, incurra en las referidas vulneraciones constitucionales, no el contenido
material de la iniciativa», produciendo pues en este caso la admisión de la iniciativa
parlamentaria por parte de la Mesa una incidencia directa en el ius in officium de
los miembros de la Cámara, pues les sitúa en la disyuntiva de participar en el procedimiento e infringir el deber de acatar la Constitución observando lo resuelto por
el Tribunal Constitucional o no participar y desatender las funciones representativas
inherentes a su cargo.
En todo caso, el propio Tribunal Constitucional, hechas estas consideraciones,
limita la vulneración de los derechos reconocidos por el artículo 23.2 de la Constitución por la admisión de iniciativas parlamentarias a los supuestos en que «la
decisión de admitirla a trámite conlleve incumplir lo decidido por el Tribunal y
que la Mesa sea consciente de que al tramitarla puede estar incumpliendo su deber
constitucional de acatar lo resuelto por este Tribunal.» Y añade: «Por ello, para que
pueda considerarse que existe este incumplimiento es preciso que la Mesa tramite
la iniciativa a sabiendas de que existe una resolución de este Tribunal que le impide
darle curso.»
Pues bien, como se defenderá en el siguiente apartado de estas alegaciones no
se cumplen dichas condiciones o circunstancias excepcionales en la admisión a trámite del apartado uno de la propuesta de moción subsiguiente a la Interpelación al
Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal
Constitucional presentada por el Subgrupo Parlamentario de Candidatura d’Unitat
Popular-Crida Constituent.
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III. Los acuerdos de la Mesa del Parlamento de 26 de junio y 2 de
julio no incumplen de forma manifiesta lo resuelto por el Tribunal
Constitucional en su STC 259/2015

Como se acaba de exponer en el segundo apartado de estas alegaciones, la jurisprudencia constitucional es muy restrictiva en cuanto al alcance de las funciones de calificación y admisión a trámite de escritos y documentos por parte de las
Mesas de las Asambleas parlamentarias y, aún más, para considerar lesionados los
derechos reconocidos por el artículo 23.2 CE a los parlamentarios en caso de que,
como resultado del ejercicio de esa potestad de calificación y admisión, la Mesa de
la Asamblea legislativa haya admitido a trámite la iniciativa y posibilitado por tanto
su tramitación, el debate y el pronunciamiento del Pleno.
En efecto, tan solo en el supuesto en que dicha admisión a trámite suponga «un
incumplimiento patente» del deber de respetar lo resuelto por el Tribunal Constitucional y se realice «a sabiendas» de estar incumpliendo una resolución de ese Alto
Tribunal que impide darle curso, debe considerarse vulnerado el ius in officium de
los diputados por el acto de admisión de dicha iniciativa.
En el caso que nos ocupa, los recurrentes afirman que el contenido del apartado
uno de la propuesta de Moción admitida a trámite por la Mesa del Parlamento por
los Acuerdos de 26 de junio y 2 de julio de 2015 «se remite» y «reitera» los objetivos de la Resolución 1/XI, declarada inconstitucional y nula por la STC 259/2015,
pero en ningún momento aducen que en la admisión a trámite de esta propuesta de
Moción, la Mesa del Parlamento, hubiese actuado con plena consciencia de estar
incumpliendo de forma manifiesta lo resuelto por el Tribunal Constitucional, condición que, como se ha visto, es también necesaria para considerar vulnerados los
derechos fundamentales que reconoce el artículo 23.2 CE.
En efecto, el contenido del apartado uno de la propuesta de Moción subsiguiente
a la Interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional presentada por el Subgrupo Parlamentario de
Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent planteaba desde un principio serias
dudas acerca de su plena adecuación al orden constitucional.
El texto de la propuesta de Moción, no sólo reiteraba los objetivos de la anulada
e inconstitucional Resolución 1/XI, de 9 de noviembre, sobre el inicio del proceso
político en Cataluña como consecuencia de los resultados de las elecciones del 27 de
septiembre de 2015, sino que resultaba excesivamente ambiguo en cuanto al propósito de recurrir exclusivamente a los cauces constitucionales para alcanzar el objetivo de la independencia de Cataluña («acciones necesarias planificadas y aprobadas
por este parlamento»).
Sin embargo, también es cierto, que dicha inconstitucionalidad no resultaba palmaria y evidente, pues no se reproducía o reiteraba en su totalidad dicha resolución
ni siquiera se proponía la adopción de un texto similar al anulado que actualizase
aquella Resolución en cuanto a sus objetivos y pasos para alcanzarlos.
El texto propuesto y admitido a trámite por la Mesa del Parlamento es ciertamente ambiguo y utiliza un estilo inapropiado, pero lo que en todo caso se puede
apreciar es que, en el mismo, ni se afirma expresamente, ni se hace referencia a voluntad alguna de utilizar medios o actuar sin respetar los cauces constitucionales
para alcanzar el objetivo político de la independencia de Cataluña.
Por tanto, y a pesar de existir dudas razonables sobre su posible inconstitucionalidad, ni la misma es evidente y palmaria, ni mucho menos deja de ser susceptible
de corrección en el decurso de la tramitación parlamentaria.
Lamentablemente, hoy es de todos conocido que el texto de la Moción finalmente aprobada, lejos de aclarar la ambigüedad inicial de la iniciativa, introdujo
mediante la adopción en el Pleno de cuatro enmiendas transaccionales entre el Subgrupo Parlamentario de Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, autor de la
Moción, y los Grupos parlamentarios de Junts per Cataluña y Republicà, elementos
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adicionales de confusión que llevaron a la impugnación por parte del Gobierno central de los apartados 1 a 5 de la Moción 5/XII del Parlamento de Cataluña y finalmente a la declaración de inconstitucionalidad y anulación de sus apartados 1, 2 y 3
por la STC 128/2018, de 13 de diciembre de 2018.
Así, aunque hoy no sea ya discutible la inconstitucionalidad de los apartados 1, 2
y 3 de la Moción 5/XII subsiguiente a la Interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional y pueda convenirse también en la no adecuación al orden constitucional del texto de la Moción
presentada por el Subgrupo Parlamentario de Candidatura d’Unitat Popular-Crida
Constituent dada la identidad substancial entre el apartado 1.a) de aquella con los
apartados 1 y 2 de la Moción 5/XII anulada, debe también reconocerse que en el
momento de la admisión a trámite de la iniciativa la Mesa del Parlamento no podía
predecir ni el resultado final del debate y aprobación de la Moción en el Pleno, en el
que no se presentaron enmiendas tendentes a eliminar las tachas de inconstitucionalidad, ni el posterior juicio negativo de constitucionalidad realizado por el Alto
Tribunal en su STC 136/2018.
En otro orden de cosas, la Mesa del Parlamento al admitir a trámite la Moción
subsiguiente a la interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional presentada por el Subgrupo Parlamentario de Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, no actuó en modo alguno incumpliendo ninguna resolución del Tribunal Constitucional que le impidiera
darle curso ni, por tanto, en la convicción de estarlo haciendo y, en consecuencia, no
vulneró en modo alguno el ius in officium de los diputados al acordar la admisión a
trámite de esa iniciativa parlamentaria.
En efecto, los recurrentes en amparo argumentan el incumplimiento del deber de
observar lo resuelto por el Tribunal Constitucional en una pretendida vulneración,
realizada al admitir a trámite el escrito de presentación de la Moción subsiguiente a
la interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida
por el Tribunal Constitucional, del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa
que comporte ignorar o eludir los efectos de la anulación de la Resolución 1/XI, de 9
de noviembre, de inicio del proceso político en Catalunya a consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, de acuerdo con la STC 259/2018.
Debe dejarse constancia de que dicho deber de impedir o paralizar cualquier
iniciativa que comporte ignorar o eludir los efectos de la anulación se deduce del
deber genérico de observar lo resuelto por el Alto Tribunal, pues, a diferencia de
la Providencia de 11 de noviembre de 2015 en la que acuerda la suspensión de los
efectos de la Resolución impugnada, en que el Tribunal Constitucional advierte a los
miembros de la Mesa, el Secretario general del Parlamento de Cataluña y al Presidente de la Generalidad y a los otros miembros del Gobierno de su deber de impedir
o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, en la STC 259/2018 no se realiza, ni en el fallo ni en los fundamentos jurídicos,
ninguna advertencia expresa ni concreta respecto a la actuación a seguir por parte
de la Mesa del Parlamento catalán en la futura actividad parlamentaria relacionada
con la Resolución.
En este sentido, debe tenerse en cuenta, como ya se sostuvo en las alegaciones
presentadas por esta representación en la Impugnación de disposiciones autonómicas número 4039-2018, promovida por el Gobierno de la Nación, en relación con
los apartados 1 a 5 de la Moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, el carácter plenamente autónomo de la Moción 5/XII subsiguiente a la Interpelación al Gobierno
sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional respecto de la Resolución 1/XI de 9 de noviembre, de inicio del proceso político en Catalunya a consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre
de 2015.
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En efecto, la Resolución 1/XI no es la «base jurídica» cuyo cumplimiento se reclama en la Moción 5/XII, ni esta última constituye un intento de «revivir o restablecer» la anulada eficacia de aquella, desconociendo o incumpliendo lo dispuesto
en la STC 259/2018, pues de ser así, e independientemente del presente recurso de
amparo constitucional, el Gobierno de la Nación o bien de oficio el propio Tribunal Constitucional hubiesen interpuesto un incidente de ejecución de esta Sentencia, como ya se ha hecho en cinco ocasiones en la anterior legislatura (Incidente de
ejecución de la STC 259/2015, en relación a la Resolución 5/XI del Parlamento de
Cataluña de 20 de enero de 2016; Incidente de ejecución de la STC 259/2015, en
relación a la Resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña de 27 de julio de 2016;
Incidente de ejecución de la STC 259/2015, en relación a la Resolución 306/XI del
Parlamento de Catalunya de 6 de octubre de 2016, Incidente de ejecución de la STC
259/2015, en relación a diversos Acuerdos de la Mesa del Parlamento de Catalunya,
de 6 de septiembre de 2017; Incidente de ejecución de la STC 259/2015, en relación
al Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña, de 7 de septiembre de 2017).
Con la admisión a trámite de la Moción subsiguiente a la Interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal
Constitucional no se posibilita el debate y la eventual adopción de una Moción que
desarrolle, ejecute o renueve la vigencia de lo dispuesto en la Resolución 1/XI.
En consecuencia, los actos de la Mesa del Parlamento de 26 de junio y 2 de julio impugnados que admiten a trámite el apartado uno de la propuesta de Moción
subsiguiente a la Interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional presentada por el Subgrupo Parlamentario de Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, no solo no se adoptan a sabiendas de que existe una resolución de este Tribunal que le impide darle
curso, sino que se adoptan dentro del respeto a lo resuelto por la STC 259/2015, y
sin desatender ningún deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que ignore la anulación de la Resolución 1/XI (PTC de 11 de noviembre de
2015, IDA 6330-2015; ITC 141/2016, de 19 de julio; PTC de 1 de agosto de 2016,
IDA 6330-2015; ITC 170/2016, de 6 de octubre; PTC de 13 de diciembre de 2016,
IDA 6330-2015; ITC 24/2017, de 14 de febrero; PTC de 7 de septiembre de 2017,
IDA 4332-2017; ITC 123/2017, de 19 de septiembre, ITC 124/2017, de 19 de septiembre).
Por todo lo expuesto,
Solicita

Que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, se sirva admitirlo y tenga por formuladas las alegaciones de esta parte en relación al Recurso
de Amparo núm. 3846-2018, promovido por el Grupo Parlamentario Socialistes i
Units per Avançar del Parlamento de Cataluña, en relación a los acuerdos de la Mesa
del Parlamento de Cataluña de fecha 26 de junio y del 2 de julio de 2018 y, en su
momento, previos los trámites pertinentes, se dicte sentencia por la que se inadmita
o se deniegue, en su caso, el amparo solicitado.
Barcelona, para Madrid, 25 de febrero de 2019
Esther Andreu i Fornós, letrada del Parlamento de Cataluña

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

71

BOPC 273
28 de febrer de 2019

Recurs d’empara 197/2019, interposat per Carles Puigdemont i
Casamajó, contra l’acord de la Mesa del Parlament del 9 d’octubre
de 2018 pel qual es deixen sense efecte els acords de la Mesa del
Parlament del 4 i el 8 d’octubre, relatius a la delegació de vot del
diputat Carles Puigdemont i Casamajó
383-00010/12
CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT
Reg. 30468 / Provisió del president del TC del 20.02.2019

Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.

Recurs d’empara 5765/2018, interposat pel Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, contra els acords de la Mesa
del Parlament del 18 i el 25 de setembre de 2018 relatius a la
consideració com a vots disponibles dels vots corresponents a
determinats membres electes del Parlament
383-00011/12
CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT
Reg. 30469 / Provisió del president del TC del 20.02.2019

Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.

Recurs d’empara 5887/2018, interposat per diputats del Grup
Parlamentari de Ciutadans, contra diversos acords de la Mesa del
Parlament relatius a la consideració com a vots disponibles dels vots
corresponents a determinats membres electes del Parlament
383-00012/12
CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT
Reg. 30470 / Provisió del president del TC del 20.02.2019

Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

72

