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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs; GP CatECP (reg. 33545; 33749; 33838; 34451).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.03.2019 al 28.03.2019).
Finiment del termini: 29.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 34197; 34385).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 28.03.2019; 10:30 h.

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
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 33008; 33028; 33064).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 29.03.2019 al 04.04.2019).
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

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
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 33009; 33029; 33061).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 29.03.2019 al 04.04.2019).
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
202-00051/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 33012; 33030; 33062).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 29.03.2019 al 04.04.2019).
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de supressió de diversos impostos
202-00052/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 33013; 33031; 33063).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 29.03.2019 al 04.04.2019).
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva
inoperància
302-00080/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 33949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.03.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament,
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la seva inoperància (tram. 300-00099/12).
Moció

1. El Parlament constata la manca de respecte del Govern de la Generalitat pels
acords presos pel Parlament de Catalunya durant la present legislatura.
2. El Parlament constata la inoperància del Govern de la Generalitat, la manca de
pressupostos per a l’any 2019 i la pèrdua de la majoria parlamentària i, per aquests
motius, reclama al President de la Generalitat que de manera immediata se sotmeti
a una qüestió de confiança o convoqui eleccions.
Palau del Parlament, 20 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el finançament
necessari per a reforçar l’estat del benestar
302-00081/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 34383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.03.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció,
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el finançament necessari per a reforçar
l’estat del benestar (tram. 300-00097/12).
Moció

1. El Parlament de Catalunya constata que Catalunya pateix un preocupant dèficit fiscal recurrent, que suposa un enorme perjudici tant per al seu desenvolupament
com per al benestar del seus ciutadans, agreujant les desigualtats socials i el risc de
pobresa..
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a continuar treballant per trobar els consensos necessaris per aprovar uns pressupostos que reverteixin les retallades socials, i que posin els majors recursos disponibles derivats del
creixement econòmic al servei de la reducció de les desigualtats socials i de la taxa
del risc de pobresa.
3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a requerir al Govern de l’Estat que
a. Faciliti les dades a la Generalitat de Catalunya per tal que pugui realitzar l’actualització del càlcul de la balança fiscal.
b. Prengui les mesures necessàries per a l’actualització de les bestretes del model
de finançament, per tal de poder finançar aquelles despeses que no es poden ajornar
fins a l’exercici següent i que no tenen cobertura en els crèdits prorrogats, posant
així a disposició del Govern de la Generalitat l’increment de recursos fiscals que es
recaptaran per part de l’Estat.
c. Compensi la pèrdua d’ingressos en l’impost de transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats com a conseqüència de l’aprovació del Reial Decret-Llei
de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (RDL 7/2019, d’1 de març).
d. Faci efectiu el compromís de pagar el deute de l’Estat amb la Generalitat derivat de l’incompliment de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut, del finançament dels Mossos d’Esquadra, entre d’altres.
Palau del Parlament, 25 de març de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el vot electrònic
a les eleccions sindicals a l’Administració de la Generalitat
302-00082/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 34403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.03.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el vot electrònic a les
eleccions sindicals a l’Administració de la Generalitat (tram. 300-00104/12).
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Moció

Catalunya és un país amb vocació innovadora i amb voluntat de canvi i transformació. En aquesta línia, s’emmiralla amb els països més avançats del seu entorn a
l’hora de marcar els seus objectius, per tal que el progrés, la transformació, la participació i l’apoderament ciutadà siguin pilars bàsics de l’avenç social.
Els ciutadans poden fer ja a la xarxa moltes de les coses que fa uns anys semblaven impossibles, com comunicar-se, informar-se o comprar. La xarxa ha de ser
també, doncs, un espai on puguin exercir drets polítics bàsics com votar.
El vot electrònic es troba en una etapa de maduració i compta ja amb certa tradició en altres països del nostre entorn.
El vot electrònic facilita un augment de la participació, elimina els desplaçaments i les barreres a l’exercici del dret a les persones discapacitades o amb mobilitat reduïda, i també presenta altres avantatges pel que fa a la optimització de
recursos especialment en l’àmbit logístic, i una consegüent reducció de la despesa.
El vot electrònic és ja una realitat a Catalunya en àmbits com l’universitari o el
de les eleccions a cambres. En l’àmbit universitari el vot electrònic ha demostrat ser
una experiència d’èxit amb gairebé 600 processos electorals celebrats i amb un efecte immediat en l’augment de la participació.
Es tracta, en definitiva, d’un pas més per a avançar en la consecució d’una ciutadania apoderada digitalment, que exerceixi els seus drets i deures també en l’esfera
digital.
En aquest sentit el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
ja ha impulsat recentment una prova pilot en les darreres eleccions als òrgans de representació del personal d’administració i tècnic al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, una passa clau per poder seguir avançant en aquest àmbit.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la següent:
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a habilitar el vot electrònic en el termini de 4 mesos, com a mecanisme de vot per a l’elecció dels òrgans de representació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 25 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de govern
i la cultura política
302-00083/12
PRESENTACIÓ: SP CUP-CC
Reg. 34404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.03.2019

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161 del
Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació
al Govern sobre el pla de govern i la cultura política (tram. 300-00102/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Reduir, tan aviat com sigui possible, en un 14% les retribucions dels alts càrrecs, de departaments, empreses i ens públics.
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2. Reduir els sous de les diputades en un 14% amb data d’efectes 1 de juliol de
2019.
3. Que apliqui les amonestacions i sancions que corresponen, a càrrecs electes i
alts càrrecs, per incompliment de la llei de transparència.
4. Elaborar un pla de modificació de la relació de llocs de treball que tingui per
objecte reduir els alts càrrecs, de departaments, empreses i ens públics.
5. Es compromet a fer les modificacions legislatives pertinents, perquè tant les
operacions de concertació público-privada per a infraestructures, com el nomenament dels administradors de les empreses públiques i les modificacions de la RLT,
una vegada aprovats els pressupostos, tant del Parlament com del Govern, sempre
que suposin un augment dels càrrecs de confiança, hagin de comptar amb una autorització prèvia del Ple del Parlament.
6. A implementar un servei de control i seguiment de la qualitat dels serveis
gestionats de forma indirecta en base a determinats indicadors, entre ells, el compliment del plec de condicions –administratives i tècniques–, contingut de l’oferta,
millores etc... que van fer considerar l’oferta de la concessionària com la més avantatjosa.
a. Aquest servei de control tindrà la funció de:
i. Llistar, tots els contractes que manté el Govern de la Generalitat amb empreses externes, amb informació sobre el preu anual del contracte, un enllaç als plecs
de condicions i el contingut de l’oferta, data d’inici del contracte i de finalització.
ii. Proposar, al departament corresponent, la imposició de sancions o resolucions
contractuals, en cas d’incompliment dels plecs de condicions segons la normativa
vigent.
iii. Controlar el compliment de la llei 19/2014 de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern.
b. I estarà format, com a mínim, per:
i. Representants d’organitzacions que defensen la internalització de béns i serveis públics.
ii. Representants de les treballadores
iii. Representants dels grups parlamentaris i subgrups parlamentaris
iv. Personal tècnic.
v. Representants dels diversos departaments.
7. Elaborar un pla d’internalització progressiva de béns i serveis, prioritzant
aquells que són més necessaris per cobrir els drets i les necessitats de la majoria
popular i treballadora.
8. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a facilitar als municipis que ho
demanin, per mitjà d’un acord entre del Departament competent i els ens supramunicipals, els mitjans necessaris (legals, materials i econòmics) perquè puguin iniciar
els processos d’estudi i avaluació i, si s’escau, d’execució de la remunicipalització
dels serveis bàsics i béns comuns privatitzats o dels quals s’ha externalitzat la prestació.
9. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a realitzar una campanya dirigida als ajuntaments i en general a la ciutadania, que tingui per objecte la defensa
de la municipalització de serveis d’atenció domiciliaria, neteja d’edificis públics o
d’altres serveis necessaris pel desenvolupament de la vida, amb la finalitat d’apostar
per la socialització dels treballs de cura d’envelliment i sociodependència i dignificar les condicions laborals de les treballadores que desenvolupen aquests treballs
que no estan ni reconeguts ni retribuïts com mereixeria, tenint en compte que són
imprescindibles perquè puguem gaudir de vides dignes.
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat
a. Expropiar, per raons d’interès general i sense compensació, tot el parc d’habitatges buits en mans de bancs i grans tenidors que hem rescatat amb diners públics,
i per tant entre totes per incorporar-los al parc públic d’habitatge i posar-los a dispo-
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sició dels ajuntaments perquè els puguin destinar a lloguer social a un preu inferior
al 20% del salari mitjà.
b. Regular l’obligació explícita de les operadores de distribució de subministraments bàsics a assumir el cost del subministrament quan quedi acreditat que l’impagament ve motivat per raons socioeconòmiques.
Palau del Parlament, 25 de març de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge
integral de les violències sexuals contra infants
302-00084/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 34412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.03.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la
Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge integral de les violències sexuals contra
infants (tram. 300-00098/12).
Moció

El Parlament de Catalunya manifesta:
1. La condemna de totes les violències sexuals vers la infància i amb especial
contundència aquelles produïdes en l’àmbit educatiu religiós i, n’espera la condemna
de la pederàstia clerical per part de l’Església catòlica.
2. El compromís d’impulsar una Comissió d’Investigació sobre les violències sexuals denunciades a espais educatius religiosos de Catalunya.
3. La necessitat d’aprovar de manera urgent una Llei Orgànica estatal per a l’Eradicació de la Violència contra la Infància, assegurant mesures específiques contra
les violències sexuals.
4. La necessitat de modificar la prescripció dels delictes d’abús sexual a la infància amb l’objectiu de donar el temps necessari a les persones que n’han patit en
la seva infància per, en primer lloc, entendre el que els hi ha passat i, en segon lloc,
trencar el silenci que els permeti explicar-ho i denunciar-ho.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
5. En un termini màxim de 3 mesos, aprovar per part del Govern una Estratègia
transversal de lluita contra les violències sexuals contra els infants, que desenvolupi
polítiques de coordinació eficaç i multisectorial, facilitant vinculacions transversals
i efectives, així com la coordinació intra i interdepartamental i entre els diferents
àmbits i nivells institucionals.
6. Realitzar, durant l’any 2019, l’estudi sobre victimització de la infància previst
a la LDOIA per conèixer l’abast i la prevalença dels diferents tipus de violència i
així poder desenvolupar accions adaptades a la realitat detectada. Alhora, establir
un sistema eficient de recollida de dades per l’actualització sistemàtica de l’enquesta.
7. Garantir la suficiència pressupostària de l’Observatori dels Drets de la Infància i dotar-lo de recursos econòmics i humans adients pel seu òptim funcionament
així com d’un pla de treball que integri els estudis relatius a les violències sexuals
en la infància.
8. Dur a terme campanyes de conscienciació, tant per a la població en general
com per als professionals que treballen amb la infància, que ajudin a acabar amb els
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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mites entorn a les violències sexuals i permetin donar a conèixer l’obligació de notificar qualsevol sospita d’un cas de maltractament o abús d’un infant.
9. Revisar, unificar i regular legalment els protocols existents en diversos àmbits, relacionats amb la violència sexual infantil, perquè siguin decrets autonòmics
de compliment obligatori a tots els centres educatius i sanitaris, tinguin la titularitat
que tinguin.
a. Garantir les instruccions internes a tota la xarxa de serveis afectats per aquests
protocols per tal d’informar i formar sobre com s’han d’aplicar i donar seguretat a
tot el personal dels serveis implicats.
b. Establir les mesures de control i seguiment de l’aplicació d’aquests protocols,
de manera que incomplir-los comporti conseqüències via sanció administrativa per
al centre que l’incompleixi. En el cas dels centres educatius concertats, la conseqüència d’un incompliment greu ha de ser la supressió automàtica del concert educatiu.
c. Establir mecanismes per oferir orientació i assessorament a qualsevol professional en situacions de sospita d’abús o maltractament infantil per a que pugui complir amb el seu deure d’intervenir.
10. Assegurar la formació presencial, obligatòria i adequada de tots els professionals dels àmbits educatiu, de lleure, sanitari, policial, judicial i de serveis socials
relacionats amb la infància i l’adolescència en el coneixement dels drets dels infants
i en la detecció de signes o indicadors de violències sexuals.
11. Difondre els recursos i eines per a prevenir i actuar en els casos de ciberassetjament (grooming i sexting) i altres perills existents en les xarxes socials i internet
envers l’abús sexual a menors d’edat.
12. Com a màxim en el curs 2020-2021, incloure l’educació sexual i afectiva des
de la petita infància i en tot el cicle escolar com element integrat en el currículum
educatiu, establint materials pedagògics estandarditzats adaptats a l’edat i impartits
per professionals amb formació especialitzada, per tal de prevenir les violències
sexuals. La formació sobre sexualitat es basarà en el respecte, afectivitat, tendresa,
complicitat, compromís, autoestima i autocura. La formació haurà de comprendre
el reconeixement de situacions abusives i la manipulació emocional que fa l’abusador, així com les respostes que poden donar-hi els i les menors i a quines persones
poden acudir per a rebre ajuda per tal de dotar als infants d’eines d’autoprotecció.
13. Crear, abans d’acabar l’any 2019, els recursos d’atenció especialitzada en
abusos sexuals a la infància previstos a la LDOIA prenent com a model les «Cases dels infants», com a espai únic d’atenció integral als infants víctimes de violències sexuals, que doni resposta tant al procés de detecció, com al de denúncia i
procés judicial, evitant la revictimització, com a l’atenció integral de recuperació
per a les víctimes.
a. Aquests recursos han de ser interdepartamentals, especialitzats, universals,
públics i gratuïts, i han de garantir un accés equitatiu a tot el territori català.
b. S’han d’establir complint els estàndards internacionals fixats per a aquest tipus
d’unitats integrals d’atenció i en aquest sentit han de:
– Comptar amb un protocol interdepartamental previ que estableixi les bases de
la col·laboració dels Departaments implicats en aquest recurs (Treball, Afers socials
i Famílies, Interior, Justícia, Salut i d’Educació), a més de preveure l’estreta col·laboració amb els serveis municipals.
– Establir un Pla de Formació específic del Model Barnahus perquè els professionals implicats en aquest recurs tinguin la formació necessària.
c. Crear un Comitè extern i independent constituït per persones expertes dels
diferents àmbits que ofereixen suport i formació als professionals implicats en el
recurs i realitzen el seguiment i avaluació del projecte, amb l’objectiu de vetllar pel
compliment dels estàndards de qualitat del model.
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14. Un cop creat el recurs «cases dels infants», tancar les unitats de detecció
d’abusos sexuals a infants existents actualment dins de serveis hospitalaris.
a. Mentre continuen funcionant aquestes unitats hospitalàries, crear un comitè
extern de revisió de diagnòstics d’abusos sexuals a menors que, a demanda de les
mares, pares, tutor legal o la pròpia criatura, pugui revisar els informes qüestionats.
Palau del Parlament, 25 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment
de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les
persones LGTBI+
302-00085/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 34413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.03.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació
al Govern sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones LGTBI+ (tram. 300-00101/12).
Moción

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
Dotar de recursos económicos, materiales y humanos necesarios para desplegar la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, en especial en las siguientes áreas:
1. Área de ejecución y coordinación de las políticas LGTBI+
1.1) Despliegue total del artículo 8 de la Ley 11/2014 con la creación del organismo de políticas LGTBI+. Este organismo tiene que coordinar la ejecución de las
políticas LGTBI+ de los diversos departamentos de la Generalitat y:
a) Fijar objetivos, programar actuaciones, evaluar los resultados obtenidos y formular propuestas de mejora de las políticas LGTBI+.
b) Colaborar y establecer convenios con el Ministerio Fiscal y el Poder Judicial
y entidades especializadas LGTBI+.
c) Elaborar informes de impacto social de la Ley 11/2014 y presentarlos periódicamente en el Parlament de Cataluña.
1.2) Cumplimiento del artículo 9.2 de la Ley 11/2014 garantizando un servicio
integral de atención con personal que tenga formación en materia de conductas
discriminatorias y en el uso eficaz y eficiente de medios electrónicos, incluyendo
técnicos especializados en materia LGTBI+, abogados, psicólogos y trabajadores
sociales.
1.3) Creación de una mesa de trabajo que incluya representación de las diferentes
administraciones y agentes implicados, grupos parlamentarios y entidades LGTBI+
para trabajar en los recursos y mecanismos necesarios para el despliegue efectivo
de la Ley 11/2014 en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de esta
moción.
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2. Área de políticas públicas de promoción de la igualdad efectiva de las personas
LGTBI+
2.1) Dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley 11/2014 sobre formación y sensibilización elaborando un protocolo para las fuerzas de seguridad para atender y
acompañar a las víctimas de agresiones por razón de orientación afectivo-sexual,
identidad de género o expresión de género en el plazo máximo de tres meses desde
la aprobación de esta moción.
2.2) Retomar el grupo de trabajo entre la comandancia del Cuerpo de Mossos
d’Esquadra i el Observatori contra l’Homofòbia (OCLH) para hacer todo el seguimiento ante las incidencias por lgtbifobia que llegan tanto a los Mossos como al
OCLH en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de esta moción.
2.3) Dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley 11/2014 sobre educación, ofreciendo formación presencial para prevenir el bullying específico LGTBI+ en el ámbito educativo a partir del curso académico 2019-2020.
2.4) Dar cumplimiento a la Resolució 149/XII del Parlament de Catalunya, sobre
l’augment de la visibilització de les dones i les relacions no heteronormatives en els
continguts educatius, revisando el currículum escolar para que incluya las figuras
de mujeres relevantes de la historia, la ciencia, la filosofía, el deporte, la historia de
la literatura y la historia del arte con tal de darlas a conocer, y hacer visibles en los
contenidos educativos las opciones sexuales no heteronormativas a lo largo de la
historia, a partir del curso académico 2019-2020.
2.5) Diseñar una estrategia global de erradicación de las conductas lgtbifóbicas
en la práctica del deporte federado, con una atención especial a la difusión que se
hace a través de los medios de comunicación. Reconocer y premiar a las federaciones, los clubs y deportistas que adopten y apliquen estándares de tolerancia cero
ante las conductas lgtbifóbicas, y fomentando la adopción de políticas de admisión y
participación inclusivas en la práctica del deporte federado que garanticen la igualdad de trato de las personas.
2.6) Dar cumplimiento a la Resolució 269/XII del Parlament de Catalunya, sobre
el desplegament efectiu de la Llei 11/2014 pel que fa a les persones transgènere sobre
la atención socio-sanitaria de las personas transgénero e intersexuales:
2.6.1. Despliegue efectivo de los artículos 23.3 i 16.3.i. de la Ley 11/2014, relativos al derecho a consulta, a información específica y a la atención integral para
personas transgénero e intersexuales. Este despliegue ha de ofrecer a las personas
transgénero la información sociosanitaria suficiente, incluida la pedagogía sexual,
antes y después del tránsito, tanto si se ha llevado a cabo la cirugía de reasignación
sexual como si no se ha hecho, para proporcionar un verdadero asesoramiento y
acompañamiento, tanto a estas personas como a su entorno, si es necesario.
2.6.2. Hacer efectivo el despliegue territorial del nuevo modelo de atención a las
personas transgénero en los términos del modelo actual.
2.6.3. Reforzar en los próximos presupuestos de la Generalitat, los recursos para
asegurar el acceso de las personas transgénero a una cartera de servicios específica
e incrementar la actividad quirúrgica relacionada.
2.7) Garantizar el estudio, la investigación y el desarrollo de políticas sanitarias
específicas para las personas LGTBI+.
2.8) Reforzar los recursos destinados a la vigilancia epidemiológica, la atención
sanitaria y social, y la prevención y el diagnóstico precoz.
2.9) Publicación del Plan interdepartamental de políticas públicas LGTBI+ 20172020 en el plazo máximo de un mes.
2.10) Asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI+,
garantizando el acceso a todos los derechos y prestaciones sociales que sean competencia de la Generalitat a los niños y las familias que hayan recurrido a la gestación
subrogada en condición de igualdad con el resto de familias, evitando así la discriminación por razón de nacimiento.
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2.11) Dar cumplimiento a la Resolució 146/XII del Parlament de Catalunya sobre
les persones refugiades LGTBI:
2.11.1) Garantizando una atención integral a las personas refugiadas LGTBI+,
teniendo en cuenta las posibles revictimizaciones que sufren durante el proceso migratorio.
2.11.2) Elaborando un plan para incrementar la oferta de plazas residenciales de
acogida para el colectivo LGTBI+ en los próximos cinco años y presentarlo en este
Parlament.
2.11.3) Incrementando los recursos destinados a cubrir las necesidades básicas
de las personas refugiadas LGTBI+ para evitar posibles situaciones de desamparo
y exclusión social.
2.12) Fomentar la implantación progresiva de indicadores de igualdad que tengan en cuenta la realidad de las personas LGTBI+ en el sector público y en el sector
privado, y de un distintivo para reconocer a las empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad y no discriminación.
2.13) Dar cumplimiento a la Resolució 185/XII del Parlament de Catalunya sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu de personas transgènere:
2.13.1) Elaborando un estudio sobre la realidad socio-laboral del colectivo de
personas transgénero.
2.13.2) Elaborar un programa de inserción socio laboral dirigido, de una manera
específica, al colectivo de personas transgénero que incluyan itinerarios personalizados en orientación, formación y cualificación profesionales, como también los recursos necesarios para facilitar la visibilización y la denuncia de discriminaciones,
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/2014.
2.13.3) Realizar una campaña de desestigmatización y no discriminación que elimine los prejuicios en la contratación de las personas transgénero.
2.14) Potenciar la memoria histórica LGTBI+ mediante el reconocimiento de las
aportaciones de diferentes mujeres lesbianas en el arte, la música, la ciencia, el activismo y otros ámbitos.
2.15) Diseñar y difundir campañas informativas y de sensibilización dirigidas a
las personas bisexuales y la población en general para dar a conocer su discriminación específica e invisibilizada y la erradicación de la bifobia.
2.16) Declarar el 8 de diciembre Día Internacional de la Pansexualidad y llevar
a cabo una campaña institucional de información y visibilización.
2.17) Rechazar y combatir el discurso tránsfobo, excluyente y patologizante sostenido por el movimiento TERF (Feministas Radicales Trans-Exclusionarias) que
pretende excluir de la lucha feminista a las personas transgénero que nacieron con el
sexo masculino asignado pero que se identifican con el género femenino.
3. Área de mecanismos para garantizar el derecho A la igualdad
3.1) Hacer efectivo el derecho a una inmediata protección integral, real y efectiva
a las personas LGTBI+ que padecen o se encuentran en riesgo de padecer cualquier
tipo de violencia o discriminación.
3.2) Hacer efectivo el derecho a la atención y asistencia jurídica para garantizar
que las personas LGTBI+ reciban toda la información y asistencia jurídica especializada relacionada con la discriminación y los diversos tipos de violencias ejercidas
contra estas personas.
3.3) Habilitación de un teléfono de atención que ofrezca un verdadero asesoramiento especializado las 24 horas del día.
4. Área de justicia restaurativa
4) Aprobación del Reglamento del régimen sancionador en materia antidiscriminatoria, previsto por la Ley 11/2014, en el plazo máximo de un mes.
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5. Área de garantía estadística
5.1) Elaboración y publicación periódica de estadísticas y estudios cualitativos
relativos al objeto de la Ley 11/2014:
5.1.1) Agresiones y discriminaciones contra las personas LGTBI+.
5.1.2) Denuncias presentadas en virtud de la Ley 11/2014 y denuncias penales
presentadas por delitos en el ámbito de la discriminación o la violencia contra las
personas LGTBI+.
5.1.3) Resoluciones administrativas y sentencias judiciales, y el sentido de éstas,
relacionadas con el objeto de la Ley 11/2014, en particular las que pueden probar la
existencia de discriminaciones indirectas y ayudar a elaborar medidas para políticas
públicas antidiscriminatorias.
5.2) Establecer acuerdos y convenios con otras administraciones e instituciones
públicas y organizaciones para dar cumplimiento al apartado anterior.

Palacio del Parlamento, 25 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les víctimes del
terrorisme
302-00086/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 34414 i 34424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.03.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació
al Govern sobre les víctimes del terrorisme (tram. 300-00100/12).
El terrorismo es una lacra creciente en el mundo, y en España la venimos padeciendo desde hace décadas. El terrorismo es un instrumento sanguinario del totalitarismo. Es un ataque frontal a los valores democráticos. La locura sanguinaria de
los enemigos de la democracia pretende doblegar la voluntad democrática de la sociedad por la vía del terror. El terrorismo pretende imponer sociedades y regímenes
totalitarios, donde la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, el pluralismo
político y el conjunto de los valores democráticos no tienen cabida.
En los últimos 40 años, en España han sido asesinadas más de 1.300 personas
por distintas bandas y organizaciones terroristas. De ellas, 114 en Cataluña.
Del total de asesinados en España, 550 pertenecían a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad o a las Fuerzas Armadas y 806 eran civiles. En Cataluña, 41 miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas y 73 civiles asesinados.
Los heridos han ascendido a casi 5.000 en toda España, con decenas de miles
de compatriotas que han visto su vida alterada o rota por la acción criminal del terrorismo.
Todos ellos personas que han sufrido la embestida terrorista por su mera condición de ciudadanos libres en un Estado Social y Democrático de Derecho.
Todos los demócratas estamos obligados a condenar y a combatir, con los instrumentos del Estado de Derecho, a las organizaciones terroristas y a todos los enemigos de la democracia que las sustentan.
Porque el terrorismo es el principal enemigo de la libertad, es el principal enemigo de la democracia.
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Precisamente la defensa de la democracia y de las libertades públicas, amparadas
por el ordenamiento de nuestro Estado de Derecho, nos obliga a combatir activamente al terrorismo, a las bandas y organizaciones que quieren imponernos su modelo
totalitario y a todas aquellas organizaciones que les dan amparo y cobijo ideológico.
En este combate permanente contra el totalitarismo, contra los enemigos de la libertad y de la democracia, hemos de ser inflexibles y velar porque en ningún ámbito
social o político se banalice el terrorismo, se legitime a los activistas y a las organizaciones terroristas o filoterroristas y se blanquee a personas y/u organizaciones que
practican o han practicado el terrorismo.
Es nuestra obligación como demócratas y es, además, nuestro deber para con las
personas que han padecido o padecen las consecuencias de la actividad terrorista.
Porque las víctimas del terrorismo, sea cual sea su condición personal, lo son por el
hecho de que España es un Estado Social y Democrático de Derecho. Las víctimas
del terrorismo, en todas las sociedades democráticas de nuestro entorno, también en
España y, por tanto, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo han sido porque
vivimos en una sociedad libre y democrática.
Este hecho irrefutable, nuestra convivencia en paz en una sociedad libre y democrática, es lo que nos ha convertido a todos en objetivo del totalitarismo terrorista.
Y precisamente son las víctimas quienes han pagado, en nombre de todos nosotros,
el precio de nuestra libertad ante los que quieren arrebatárnosla.
Lamentablemente, también es un hecho que en los últimos años la respuesta institucional en Cataluña ha dejado mucho que desear. Cuando menos ha habido tibieza
ante quienes han pagado tan alto precio.
Es por eso que el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta esta
Moción

El Parlament de Cataluña, como depositario de la representación del conjunto
de los catalanes:
1. Dedica un recuerdo emocionado y rinde homenaje a todas las personas, sea
cual sea su condición u origen, que han sido asesinadas, heridas o damnificadas a
manos de miembros de organizaciones terroristas, tanto en Cataluña como en el
conjunto de España.
2. Reconoce, agradece y pone en valor el trabajo que han realizado y realizan todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra el terrorismo y les exhorta a seguir haciéndolo con la misma profesionalidad, colaboración mutua y eficacia.
3. Condena taxativamente toda forma de terrorismo y el uso de cualquier tipo
de intimidación, coacción, incitación al odio o violencia que se esgrima o intente
esgrimir en la supuesta defensa de cualquier ideología o planteamiento pretendidamente social y/o político.
4. Condena enérgicamente la xenofobia, el racismo, la animadversión y el odio
contra todos aquellos que profesan una religión diferente o que piensan de forma
distinta al sustrato ideológico sobre el que se asienta el fenómeno terrorista.
5. Se reafirma en que el empleo de cualquier forma de intimidación, coacción
o violencia ilegítima en defensa de ideas políticas de cualquier índole constituye la
peor vulneración posible de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, recogidos en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía, en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
6. Condena todas las formas de negación del dolor vivido por las víctimas del terrorismo, incluyendo la trivialización, minimización y banalización de los crímenes
cometidos por los terroristas y por sus colaboradores.
7. Reconoce y agradece la labor desarrollada por todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, y en especial de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), en el apoyo a éstas y en la defensa de sus intereses
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ante las Administraciones Públicas, al tiempo que les anima a seguir adelante con
su labor asociativa en beneficio de quienes han sufrido y todavía sufren las consecuencias del totalitarismo terrorista.
8. Declara la conveniencia de organizar, con carácter anual el 11 de marzo o el
laborable más cercano, un homenaje conmemorativo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo como muestra de solidaridad a todas las víctimas, reforzando
así el marco institucional de convivencia pacífica y democrática, los valores que defiende nuestro ordenamiento democrático y la defensa de la dignidad de quienes han
sufrido y sufren la cruel embestida del terrorismo.
9. Se reafirma en el convencimiento de que ninguna persona o grupo político
que dé apoyo, implícita o explícitamente, a las acciones que haya desarrollado o desarrolle cualquier organización terrorista, que rehúse condenar sus atentados o que
trivialice sus consecuencias, o que degrade la dignidad de las víctimas y su dolor, en
modo alguno pueden ser considerados personas o grupos democráticos.
10. Hace un llamamiento a toda la sociedad a impedir democráticamente que las
formaciones que apoyan el terrorismo, rehúsan condenar sus atentados, trivializan sobre sus consecuencias o degradan la dignidad de las víctimas y su dolor, condicionen
o puedan condicionar la formación de gobiernos en cualquier ámbito político de la
Administración, sea a nivel local, autonómico o nacional, para evitar así que el discurso del odio obtenga rédito ni apariencia de legitimidad, se normalice o se banalice.
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
11. Dignificar y honrar como se merece la memoria de todas las víctimas del
terrorismo, conmemorando anualmente, el 11 de marzo, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.
12. Elaborar un Plan integral y multisectorial, que permita la creación de una
cultura de rechazo a los crímenes terroristas y de solidaridad para con las víctimas,
que sirva para mantener la memoria, garantizar la dignidad y paliar, en todo lo posible, su sufrimiento.
13. Establecer, con carácter permanente, un convenio de colaboración con la
Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), para
asegurar y facilitar su actividad asociativa para con las víctimas del terrorismo y les
garantice el apoyo necesario para el desarrollo continuado de sus fines. Este convenio deberá dotarse de los fondos públicos necesarios para asegurar el normal desarrollo de su actividad, con la dignidad, la calidad y la permanencia que las víctimas
merecen.
14. Poner en marcha una campaña de comunicación en los medios de públicos,
reforzada con su ejecución en los principales medios de titularidad privada, orientada a generar y reforzar la cultura común de rechazo a los crímenes terroristas, en
solidaridad y recuerdo de todas las víctimas del terrorismo en Cataluña.
15. Incluir en el currículum escolar temas relacionados con el recuerdo y la memoria de la enorme tragedia humana y social que constituye la actividad terrorista
en todas sus formas, orientados a sensibilizar y formar a los jóvenes respecto de sus
terribles consecuencias y del ataque a los valores democráticos que representa esa
lacra totalitaria.
16. Perseguir activamente, si es preciso por vía judicial, a todas aquellas personas o grupos que exalten o glorifiquen el terrorismo, a cualquier organización
o grupo terrorista o cualquiera de los atentados terroristas que se han producido o
puedan producirse, o que insulten o atenten contra la dignidad de las víctimas del
terrorismo.
Palacio del Parlamento, 25 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs
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