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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40.

Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03.

Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
de directiva del Consell per la qual es modifiquen la Directiva
2006/112/CE, relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor
afegit, i la Directiva 2008/118/CE, relativa al règim general dels
impostos especials, pel que fa a l’esforç de defensa en el marc
de la Unió
295-00158/12
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el record de les persones
desaparegudes
250-00588/12
RETIRADA

Retirada pel GP PSC-Units (reg. 39489).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019.
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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 modificació del llibre quart del Codi civil de
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació
de les persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12
ESMENES A L’ARTICULAT
Reg. 38305, 39306, 39410, 39460 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de
Justícia, 04.06.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 38305)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat
del Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal
de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat
sensorial (tram. 200-00001/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació a tot el text

Sempre que aparegui «la malaltia o patologia» es modificarà per «la discapacitat sensorial».
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació dels paràgrafs 3, 4, i 5 de l’exposició de motius que quedaria de la
següent manera

«Aquesta llei té per objecte eliminar les restriccions que el codi civil de Catalunya estableix a les persones amb discapacitat sensorial a l’hora de realitzar actes
de naturalesa successòria i situar-les en el mateix pla d’igualtat que el que correspon a les persones que no tenen aquesta discapacitat quan volen atorgar testament
i ordenar les últimes voluntats, o bé quan intervén com a testimonis en l’atorgament
d’un testament aliè».
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 1

«Si el testador, per qualsevol raó, té una discapacitat sensorial, el notari ha de
procedir com s’estableix als articles següents».
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’article 2. Testimonis

1. En l’atorgament del testament notarial, no cal la intervenció de testimonis,
llevat que concorrin circumstàncies especials en el testador o que aquest o el notari
ho demanin.

3.01.01. Projectes de llei
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2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no
sap o no pot signar o declara que no sap o no pot llegir per si mateix el testament ja
sigui escrit mitjançant l’escriptura en tinta, en Braille, o per algun mitjà tecnològic.
«En el cas que el testador sigui una persona amb discapacitat sensorial, el notari
haurà d’oferir-li en tot cas la possibilitat d’utilització del Braille, traductor de llengua de signes o de qualsevol altre mitjans tecnològics, per llegir o signar el testament
d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona d’aquest llibre quart, i, en
cas que el testador accepti, no caldrà demanar la presència de testimonis.»
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació d’una paraula a l’article 3.422-11 Idoneïtat dels testimonis

[...]
«1.Els testimonis, si n´han d’intervenir, són dos, han d’entendre el testador i el
notari i han de poder signar. No cal que siguin pregats, ni que coneguin el testador,
ni que tinguin la se mateixa residència.»
Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i addició de l’article 4. Redacció del testament tancat

[...]
1. El testament tancat és escrit pel testador, ja sigui amb forma autògrafa, amb
Braille, o per altres mitjans tècnics, o per una altra persona per encàrrec seu, amb
l’expressió del lloc i la data. Si l’escriu una altra persona a prec del testador, s’ha de
fer constar aquesta circumstància i s’ha d’identificar la citada persona, que ha
de signar amb el testador al final del testament.
2. El testador ha de signar en tots els fulls i al final del testament, després d’haver saltat les paraules esmenades, ratllades, afegides o entre línies. Si el testament
s’ha redactat en suport electrònic, s’ha de signar amb una signatura electrònica reconeguda.
3. Si el testador no sap o no por signar, ho pot fer per encàrrec seu una altra persona, que ha de signar al final del testament i en tots els fulls, després d’haver fet
constar la seva identitat i la causa de la impossibilitat que signi el testador.
4. El document que conté el testament s’ha d’introduir en una coberta tancada de
manera que no en pugui ésser extret sense malmetre-la.
5. No poden atorgar testament tancat els qui no saben o no poden llegir.
6. S’entén que les persones amb discapacitat visual o sordceguesa saben o poden llegir si coneixen el sistema Braille o si poden servir-se d’altres mitjans tècnics
per escriure, llegir o signar per si mateixos el testament d’acord amb l’establert en
la disposició addicional segona d’aquest llibre quart.
Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició article 5. Despeses del traductor de llenguatge de signes o Braille

Les despeses del traductor de llenguatge de signes o Braille seran assumides per
la notària en el seu defecte el Col·legi de Notaris, deixant exempt per això a l’administració o al client.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP

3.01.01. Projectes de llei

8

BOPC 353
6 de juny de 2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39306)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del
Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de
garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat
sensorial (tram. 200-00001/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís al paràgraf 1 de l’apartat I de l’Exposició de Motius

Exposició de motius
I
La finalitat de la llei és situar les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui
permanent o transitòria, en igualtat de condicions respecte de les altres persones pel
que fa a l’exercici efectiu dels seus drets a l’hora d’atorgar un testament davant del
notari i de poder intervenir en qualitat de testimoni en l’acte d’atorgament del testament per una altra persona.
[...]
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís al paràgraf 2 de l’apartat I de l’Exposició de Motius

Exposició de motius
I
[...]
Les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, són
aquelles que pateixen o bé una disfunció, una discapacitat o bé un hàndicap visual,
auditiu o verbal que limita les seves facultats de comunicació expressiva i receptiva, i per tal de subvenir les seves necessitats específiques és convenient adoptar les
mesures oportunes per aconseguir la igualtat de tracte o d’oportunitats en l’exercici
dels seus drets i deures com a ciutadans.
[...]
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís al paràgraf 3 de l’apartat I de l’Exposició de Motius

Exposició de motius
I
[...]
Aquesta llei té per objecte, en primer lloc, suprimir les expressions recollides
en el Codi civil de Catalunya que identifiquen les persones com sordes, cegues o
mudes, perquè la seva desaparició pot contribuir a eliminar l’estigmatització que
deriva d’aquesta discapacitat, que, com és obvi, és susceptible d’una ampla gradació i classificació segons els casos. I, en segon lloc, la llei té per objecte eliminar les
restriccions que el Codi estableix a les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui
permanent o transitòria, a l’hora de realitzar actes de naturalesa successòria i situar-
les en el mateix pla d’igualtat que el que correspon a les persones que no tenen discapacitats sensorials quan volen atorgar testament i ordenar les últimes voluntats, o
bé quan intervenen com a testimonis en l’atorgament d’un testament aliè.
[...]

3.01.01. Projectes de llei
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís al paràgraf 4 de l’apartat I de l’Exposició de Motius

Exposició de motius
I
[...]
Es tracta, doncs, que en l’àmbit del dret civil una persona amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, sigui tractada igual que ho està essent qualsevol altra persona que no tingui la capacitat modificada judicialment, car el fet de
patir una malaltia o tenir una patologia determinada no té, per ella mateixa, per què
constituir una limitació a l’hora de realitzar determinats actes amb eficàcia jurídica, com és –en l’àmbit d’aquesta llei– el fet d’atorgar testament davant de notari o
el d’intervenir en qualitat de testimoni en el testament que atorga una altra persona.
[...]
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació al paràgraf 4 de l’apartat I de l’Exposició de Motius

Exposició de motius
I
[...]
Es tracta, doncs, que en l’àmbit del dret civil una persona amb discapacitat sensorial sigui tractada igual que ho està essent qualsevol altra persona que no tingui la
capacitat modificada judicialment, car el fet de patir una limitació de la seva capacitat sensorial no té, per ella mateixa, per què constituir una limitació a l’hora de
realitzar determinats actes amb eficàcia jurídica, com és –en l’àmbit d’aquesta llei–
el fet d’atorgar testament davant de notari o el d’intervenir en qualitat de testimoni
en el testament que atorga una altra persona.
[...]
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació al paràgraf 5 de l’Exposició de Motius

Exposició de motius
I
[...]
El fet de patir una limitació de la seva capacitat sensorial no és, per ella mateixa, un criteri per determinar si una persona és capaç o no per atorgar un testament
o per intervenir en qualitat de testimoni en l’acte de l’atorgament de testament per
una altra persona. La llei elimina, amb caràcter general, el criteri restrictiu que suposava la pertinença al col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial i, tot mantenint la norma vigent que així ho estableix, deixa que sigui el notari qui, en cada
cas i en funció de les circumstàncies personals de l’atorgant, valori quina és la seva
capacitat de comprensió i les seves habilitats comunicatives, tingui o no discapacitat
sensorial, de conformitat amb el que estableixen les disposicions del Codi civil de
Catalunya i, de forma supletòria, de la legislació notarial.
[...]

3.01.01. Projectes de llei
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Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís al paràgraf 5 de l’apartat I de l’Exposició de Motius

Exposició de motius
I
[...]
La malaltia o la disfunció de caràcter físic no és, per ella mateixa, un criteri per
determinar si una persona és capaç o no per atorgar un testament o per intervenir
en qualitat de testimoni en l’acte de l’atorgament de testament per una altra persona.
La llei elimina, amb caràcter general, el criteri restrictiu que suposava la pertinença
al col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria,
i, tot mantenint la norma vigent que així ho estableix, deixa que sigui el notari qui,
en cada cas i en funció de les circumstàncies personals de l’atorgant, valori quina
és la seva capacitat de comprensió i les seves habilitats comunicatives, tingui o no
discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, de conformitat amb el que
estableixen les disposicions del Codi civil de Catalunya i, de forma supletòria, de la
legislació notarial.
[...]
Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís al paràgraf 6 de l’apartat I de l’Exposició de Motius

Exposició de motius
I
[...]
Es tracta, en definitiva, de modificar les disposicions del Codi civil de Catalunya
en matèria testamentària que establien restriccions vers les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, que poden qualificar-se de discriminatòries. Aquestes són persones que ja poden realitzar actes jurídics amb plena
eficàcia, atès que la malaltia o patologia que afecta els seus sentits no restringeix el
seu autogovern, perquè són persones que poden manifestar la seva voluntat conscient i lliure i tenen facultats de comprendre i de discerniment per prendre les decisions més adequades en relació a l’àmbit personal o patrimonial. Actualment, amb
els avenços tecnològics existents, no té cap justificació mantenir en el Codi civil de
Catalunya limitacions específiques per als col·lectius de persones amb discapacitat
sensorial, ja sigui permanent o transitòria, amb l’efecte, a més, que la designació col·
lectiva de les persones amb una disfunció dels seus sentits resulta discriminatòria.
Avui dia, aquestes mancances sensorials es poden suplir amb alternatives de comunicació no verbal o amb l’ús de mitjans tecnològics que atorguen una fiabilitat i una
seguretat jurídica equivalent a la que té lloc quan qui es manifesta és una persona
sense aquest tipus de discapacitat.
[...]
Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís al paràgraf 6 de l’apartat I de l’Exposició de Motius

Exposició de motius
I
[...]
Aquesta llei implementa la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de
les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006 i que
forma part, a tots els efectes, del nostre ordenament jurídic des del dia 3 de maig
de 2008, així com la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. El text de la
Convenció recull expressament a la lletra e) del preàmbul que «la discapacitat és un
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concepte que evoluciona i que resulta de la integració entre les persones amb deficiències i les barreres degudes a l’actitud i a l’entorn que impedeixen llur participació plena i efectiva a la societat, en igualtat de condicions amb els altres» i, dins
de l’àmbit de la Unió Europea, la Carta dels drets Fonamentals de la Unió Europea
estableix, a l’article 21, el principi de no discriminació per raó de discapacitat i, a
l’article 26, inclou el principi d’integració de les persones amb discapacitat. La Comissió Europea, també, va aprovar el document que estableix l’Estratègia Europea
sobre Discapacitat 2010-2020 que té com a objectiu fer possible que les persones
amb discapacitat puguin fruir de tots els seus drets, així com beneficiar-se de la seva
participació en la societat. En la línia d’aquests precedents, aquesta llei pretén que
les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, no pateixin cap discriminació per raó de la seva discapacitat sensorial, ja sigui permanent o
transitòria, en l’exercici dels drets i llibertats que els corresponen com a ciutadans
en l’àmbit del dret civil de Catalunya.
Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís al paràgraf 1 de l’apartat 2 de l’Exposició de Motius

Exposició de motius
II
Amb aquesta iniciativa, el Govern dona compliment a la Resolució 683/XI, de
25 de maig de 2017, del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de drets i la no
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, mitjançant la qual el Parlament va instar el Govern a estudiar i presentar la
modificació del Codi civil de Catalunya per a fer efectiu el dret de no discriminació
de les persones amb discapacitat sensorial en matèria testamentària.
[...]
Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís al paràgraf 2 de l’apartat 2 de l’Exposició de Motius

Exposició de motius
II
[...]
Del mateix contingut de la Llei es desprèn la seva adequació als principis de
bona regulació de l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que es concreten en els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. En aquest sentit, es tracta d’una norma necessària per donar compliment
al mandat de la Resolució 683/XI, de 25 de maig de 2017, del Parlament de Catalunya, i per dotar de seguretat jurídica les persones amb discapacitat sensorial, ja
sigui permanent o transitòria, respecte dels seus drets successoris. Atès el criteri de
proporcionalitat, s’han modificat estrictament aquells preceptes del llibre quart del
Codi civil de Catalunya per tal d’equiparar els drets de les persones discapacitades i
aquesta modificació s’ha dut a terme per mitjà d’una llei atès el rang de la norma que
es modifica, amb la finalitat que la regulació assoleixi l’eficàcia i eficiència preteses.
[...]
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Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís al paràgraf 3 de l’apartat 2 de l’Exposició de Motius

Exposició de motius
II
[...]
Per aconseguir aquest objectiu, es modifica l’actual redacció de diversos articles
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, amb la finalitat d’eliminar qualsevol
tracte discriminatori de les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent
o transitòria, en matèria testamentària.
[...]
Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís al paràgraf 4 de l’apartat 2 de l’Exposició de Motius

Exposició de motius
II
[...]
La llei modifica quatre articles del llibre quart del Codi civil de Catalunya, que
són concretament: en primer lloc, l’article 421-8, relatiu al testador que és una persona amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, en el moment de
l’atorgament; en segon lloc, l’apartat 2 de l’article 421-10, que estableix que no cal la
intervenció de testimonis quan el testador sigui una persona amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria; en tercer lloc, s’elimina la lletra b) de l’apartat 2
de l’article 421-11, fet que té per conseqüència que les persones amb discapacitat
sensorial, ja sigui permanent o transitòria, ara podran intervenir en qualitat de testimoni en l’atorgament de testament per altri; i, en darrer lloc, es modifica l’apartat 5
de l’article 421-14, en relació al testament tancat, eliminant l’expressió «cecs», i permetent que les persones amb discapacitat visual puguin atorgar un testament tancat
tal com ho pot fer qualsevol altra persona.
Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís al paràgraf 5 de l’apartat 2 de l’Exposició de Motius

Exposició de motius
II
[...]
Amb la modificació dels esmentats articles del llibre quart del Codi civil de Catalunya s’aconsegueix promoure la igualtat de drets i eliminar regulacions discriminatòries que afecten les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o
transitòria, a l’hora d’atorgar un testament i de poder intervenir en qualitat de testimoni en l’acte d’atorgament del testament per una altra persona.
Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’article 1

Article 1. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
Es modifica l’article 421-8 del Codi civil de Catalunya i queda redactat de la manera següent:
«Article 421-8. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
»Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament,
el notari ha d’aplicar el que estableix aquest Codi i, de forma supletòria, la legislació notarial.
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En qualsevol cas el Notari haurà de proporcionar els suports i mitjans necessaris
tant per testar com per a actuar com a testimoni, així com efectuar els ajustaments
raonables, perquè puguin exercir amb normalitat aquesta comesa, sense que això
suposi cap càrrega econòmica addicional per la testador.»
Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 3 de l’article 4

Article 4. Redacció del testament tancat
Es modifica l’article 421-14 del Codi civil de Catalunya, apartat 5, de forma que
l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 421-14. Redacció del testament tancat
[...]
»3. Si el testador no sap o no pot signar, ho pot fer per encàrrec seu una altra persona, que ha de signar al final del testament i en tots els fulls, després d’haver salvat
les paraules esmenades, afegides o entrelínies, fet constar la seva identitat i la causa
de la impossibilitat que signi el testador.
[...]
Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, EL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 39410)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet
i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil
de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (tram. 200-00001/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De supressió

Article 421-8. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament,
el notari ha d’aplicar el que estableix aquest Codi i, de forma supletòria la legislació
notarial.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició

Article 421-10. Testimonis
1. En l’atorgament del testament notarial, no cal la intervenció de testimonis,
llevat que concorrin circumstàncies especials en el testador o que aquest o el notari
ho demanin.
2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no
sap o no pot signar. No es considera que hi concorrin circumstàncies especials pel
fet que tingui una discapacitat sensorial.
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Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició

Article 421-14. Redacció del testament tancat
1. El testament tancat és escrit pel testador, en forma autògrafa, en braille, o per
altres mitjans tècnics, o per una altra persona per encàrrec seu, amb l’expressió del
lloc i la data. Si l’escriu una altra persona a prec del testador, s’ha de fer constar
aquella circumstància i s’ha d’identificar la dita persona, que ha de signar amb el
testador al final del testament.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

Disposició addicional Segona. Ús de mitjans per a suplir la discapacitat sensorial
De conformitat amb el que estableixen els articles 421-8, 421-10 i 421-14 del
Codi civil de Catalunya, i a sol·licitud del testador, en l’atorgament de testaments
s’ha d’utilitzar el braille, la llengua de signes, la lectura labial o altres mitjans lingüístics o tècnics que permetin suplir la discapacitat sensorial que afecti la comprensió oral, la lectura o l’escriptura.
Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del paràgraf 3r de l’exposició de motius

I
Aquesta llei té per objecte eliminar les restriccions que el Codi civil de Catalunya
estableix a les persones amb discapacitat sensorial a l’hora de dur a terme actes de
naturalesa successòria i situar-les en el mateix pla d’igualtat que el que correspon
a les persones que no tenen aquesta discapacitat quan atorguen testament i ordenen
les últimes voluntats, o bé quan intervenen com a testimonis en l’atorgament d’un
testament aliè.
Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un paràgraf que serà l’últim de l’exposició de motius

II
Amb la mateixa finalitat, la disposició addicional primera de la Llei disposa que,
en l’atorgament de testaments, i a sol·licitud del testador, s’ha d’utilitzar el braille, la
llengua de signes, la lectura labial o altres mitjans lingüístics o tècnics, mitjans que
ha de proveir el notari, llevat que el testador prefereixi utilitzar els seus.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 39460)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Carmen
de Rivera i Pla diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que
estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes
a l’articulat del Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones
amb discapacitat sensorial (tram. 200-00001/12).
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Enmienda 1
GP de Ciutadans
De supressió a l’article 421.8 del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya

Article 421.8. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament,
el notari ha d’aplicar el que estableix aquest Codi i, de forma supletòria, la legislació notarial.
Enmienda 2
GP de Ciutadans
De modificació a l’article 421.10 del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya

Article 421.10. Testimonis
1. En el cas que el testador sigui una persona amb discapacitat sensorial o concurrin circumstàncies especials, el notari haurà d’oferir-li, en tot cas, la possibilitat
d’utilització del Braille, la llengua de signes, la lectura de signes, la lectura labial o
altres mitjans tècnics o electrònics per a suplir la discapacitat sensorial, que afecti
la comprensió oral, la lectura o l’escriptura, en l’atorgament del testament d’acord
amb l’establert en la disposició addicional segona, i en cas que el testador accepti,
no caldrà demanar la intervenció de testimonis.
2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no
sap o no pot signar o declara que no sap o no pot llegir per si mateix el testament.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20.

Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control de
les Consultes Populars no Referendàries
284-00023/11
PROPOSTES DE CANDIDATS
Reg. 39077; 39270; 39287; 39588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.06.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 39077)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, proposa a Gala Pin Ferrando com a membre de la Comissió de Control de
les Consultes Populars no Refrendàries, amb relació al procediment per a elegir
set membres de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Refrendàries
(284/00023/11).
Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 39270)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, proposa Sr. Xavier Godas
Pérez com a membre de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries, amb relació al procediment al per a elegir set membres de la Comissió de
Control de les Consultes Populars no Referendàries. (Tram. 284-00023/11)
Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39287)

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 179.1 del Reglament del Parlament,
proposa Miguel Pérez-Moneo Agapito, amb relació al Procediment per a elegir els
membres de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries
(tram. 284-00023/11).
Palau del Parlament, 28 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 39588)

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 179.1 del Reglament del Parlament, proposa al
Sr. Josep Pagès i Massó com a membre de la Comissió de Control de les Consultes
Populars no Referendàries, amb relació al procediment al per a elegir set membres
de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries. (Tram. 28400023/11).
Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.
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Procediment per a designar set membres del Comitè d’Experts sobre
el Canvi Climàtic
284-00031/11
PROPOSTES DE CANDIDATS
Reg. 24958; 39213; 39288; 39594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.06.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 24958)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 32 de la Llei 16/2017, de l’1
d’agost, del canvi climàtic, comunica que el Sr. Frederic Ximeno Roca ha estat designat representant del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem per a formar part del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic.
Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 39213)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, proposa la Sra. Sarai
Sarroca Cervelló com a membre del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic amb
relació al Procediment per a designar set membres del Comitè d’Experts sobre el
Canvi Climàtic. (Tram. 284-00031/11)
Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39288)

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 179.1 del Reglament del Parlament,
proposa Bàrbara Pons Giner, amb relació al Procediment per a designar set membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic (tram. 284-00031/11).
Palau del Parlament, 28 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 39594)

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 179.1 del Reglament del Parlament, proposa a
3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
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la Sra. Marta Torres Gunfaus com a membre del Comitè d’Experts sobre el Canvi
Climàtic amb relació al Procediment per a designar set membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic. (Tram. 284-00031/11).
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Procediment per a elegir sis membres de la Junta de Govern del
Memorial Democràtic
284-00002/12
RETIRADA D’UNA CANDIDATURA PRESENTADA PEL GP PSC-UNITS
Reg. 39285 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que retira l’escrit amb número de registre 17214, presentat el dia 26 de setembre de 2018, relatiu al tràmit Altres eleccions i
propostes de nomenament o de conformitat a l’expedient amb número de tramitació
284-00002/12.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

PROPOSTES DE CANDIDATS
Reg. 39286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39286)

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 179.1 del Reglament del Parlament,
proposa Argelia Queralt Jiménez com a membre de la Junta de Govern del Memorial Democràtic, amb relació al Procediment per a elegir sis membres de la Junta de
Govern del Memorial Democràtic (tram. 284-00002/12).
Palau del Parlament, 10 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.
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Procediment per a elegir sis vocals del Consell Assessor de l’Institut
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
284-00005/12
PROPOSTES DE CANDIDATS
Reg. 39076; 39214; 39289; 39587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
03.06.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 39076)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, amb relació al procediment per a elegir sis vocals del Consell Assessor de
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, proposa a Montserrat Escutia
i Acedo.
Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 39214)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, proposa la Sra. Elisabet Cañigueral Borràs com a com a membre del Comitè Assessor de l’Institut de
Recerca i Teconologia Agrolaimentàries, amb relació al Procediment per a designar set membres del Comitè Assessor de l’Institut de Recerca i Teconologia Agro
alimentàries.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39289)

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 179.1 del Reglament del Parlament,
proposa Joan Gené Albesa, amb relació al Procediment per a elegir sis vocals del
Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (tram. 28400005/12).
Palau del Parlament, 28 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 39587)

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 179.1 del Reglament del Parlament, proposa a
la Sra. Concepció Cervós i Costansa com a vocal del Consell Assessor de l’Institut
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, amb relació al Procediment per a elegir
sis vocals del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (tram. 284-00005/12).
Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la petició de dimissió d’una consellera
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
250-00789/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 39602).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 07.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament de recursos per a les
persones sordes
250-00827/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 39420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el finançament de recursos per a les persones sordes de Catalunya, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies,
amb el text següent:
Exposició de motius

31.320 persones a Catalunya tenen discapacitat auditiva, segons dades del 2017.
Entre elles, les persones amb sordesa prelocutiva, adquirida abans de la parla, són el
col·lectiu amb més necessitats i més específiques en relació amb les conseqüències
que es desprenen de no haver adquirit la llengua parlada. En les diferents etapes del
cicle vital, les necessitats educatives, d’orientació i detecció precoç com la formació
de l’entorn familiar en llengua de signes, la inserció laboral, entre moltes d’altres,
esdevenen necessitats que cal acompanyar a partir de recursos especialitzats.
La comunitat sorda està representada per la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) que aglutina una un total de 29 entitats, a les quals, la Federació els
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hi ofereix serveis d’atenció social, d’intèrprets en llengua de signes, formació, Inserció laboral, entre altres, per a persones sordes.
Lluny de poder garantir a les persones sordes una bona atenció especialitzada i el
seu dret d’accés a serveis bàsics, les dificultats de finançament o la insuficiència de
recursos dels serveis públics estan generant una vulneració de drets de la comunitat
sorda de Catalunya. La impossibilitat d’accés a un intèrpret en llengua de signes al
sistema de salut, que només té un pressupost de 19.000€ per a intèrprets a tot Catalunya, és una de les situacions que afronten a diari les persones sordes i que exemplifica aquesta vulneració dels seus drets, essent més flagrant en funció del lloc de
residència i generant greus desigualtats territorials.
Tot això, en un context on el Govern no ha efectuat el desplegament de la Llei
17/2010 de la llengua de signes catalana. Aquesta Llei garanteix el dret a la igualtat
de tracte i d’oportunitats a les persones sordes, així com la protecció de la llengua de
signes a través dels poders públics i la garantia d’ús d’aquesta a les administracions
públiques catalanes. La manca de compromís en el desplegament ni en la dotació
pressupostària de la Llei per part de la Generalitat, està provocant i perpetuant situacions de discriminació de drets desenvolupats en el marc jurídic català.
L’afectació als serveis especialitzats per a persones sordes pateix, també, les conseqüències de les retallades de la Generalitat en el finançament de les subvencions,
que es suma a la incapacitat del Govern de trobar un compromís per l’estabilitat financera dels programes i serveis. A tall d’exemple, la FESOCA ha patit una retallada en subvencions del 49,59% respecte el 2010. A dia d’avui, el Govern no ha donat
cap notícia respecte la convocatòria de subvencions per l’any en curs.
Catalunya és la segona comunitat amb major població sorda i està a la cua en recursos i finançament. Comunitats com Galicia, Extremadura o Castella i Lleó han
desenvolupat formes de concertació de serveis a través de convenis amb les organitzacions de persones sordes.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir el finançament dels recursos adreçats a les persones sordes i impulsar
un Conveni amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya que asseguri l’estabilitat, major seguretat i garanteixi la puntualitat dels pagaments i la seva gestió.
2. Incrementar la dotació econòmica destinada a aquest conveni per a adequar-se
a la cobertura dels mínims necessaris per a l’accessibilitat dels serveis públics bàsics de tota la població sorda de Catalunya, equiparant-nos a les ràtios de inversió
pública en aquest tema que hi destinen altres comunitats autònomes espanyoles.
3. Dotar de Pressupost la Llei de la Llengua de signes catalana.
4. Posar en marxa aquest any programes per a usar la eina Svisual a tota la Xarxa de serveis públics bàsics de Catalunya (sanitaris, socials, de seguretat i administratius)
5. Garantir l’accessibilitat en tot tipus de servei i webs de les administracions
públiques
El Parlament de Catalunya:
6. Garantirà la traducció simultània amb llengua de signes les seves sessions
plenàries.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,
GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00828/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 39490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament,
presenten la Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent:
Exposició de motius

La Carta de Drets Sexuals i Reproductius de la Federació Internacional de Planificació Familiar, de l’any 1995, estableix que totes les persones tenen drets a una
informació i educació suficients per garantir que qualsevol decisió relacionada amb
la seva vida sexual i reproductiva es prengui amb consentiment ple, lliure i informat.
Per aquest motiu tothom ha de tenir accés a la informació relacionada amb la sexua
litat, que poden obtenir a la seva comunitats, en el sistema escolar o dels serveis de
salut. A més, l’accés a l’anticoncepció és un factor d’impacte en els drets sexuals
i en l’estat de salut i de benestar de la ciutadania.
A més, l’any 2009 la UNESCO va aprovar les Directrius Internacionals sobre
l’Educació relativa a la Sexualitat« »adreçada a les institucions educatives i de salut
dels països, on es definien un conjunt de temes i objectius per garantir el dret a la
informació i a l’educació afectiva i sexual.
A nivell estatal, l’any 2010 es va aprovar la Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual
i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs que determina, entre d’altres, els objectius i accions necessàries, de formació a professionals, d’accessibilitat o
d’informació i sensibilització. Per exemple, entre els seus articles, la llei estableix la
incorporació de la formació en salut sexual i reproductiva al sistema educatiu (art. 9)
i garanteix, en la disposició addicional tercera, l’accés a mètodes anticonceptius a
través de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut. Aquesta és una
mesura fonamental per tal de fomentar la salut sexual i la salut reproductiva de les
persones i garantir-ne els seus drets.
L’any 2010 el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar
l’Estratègia Nacional de Salut Sexual i Reproductiva que recull les recomanacions
de la Llei 2/2010. Però aquesta estratègia no s’ha desenvolupat encara i actualment
el Ministeri de Sanitat està portant a terme la seva actualització a través de diferents
Grups de Treball.
A Catalunya existeix un programa i una cartera de serveis d’Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva que dona suport als equips d’Atenció Primària. Però la cartera de serveis i l’accessibilitat és heterogènia en el territori, i l’accessibilitat al servei ha empitjorat degut a la manca de professionals, tant de ginecologia com de la
llevadoria.
Malgrat la legislació vigent, les dades demostren que queda molt camí a fer.
A Espanya, el 28% de les dones en edat fèrtil no utilitza cap mètode anticonceptiu
i es produeixen més de 94.000 avortaments voluntaris de l’embaràs a l’any. A Catalunya, durant l’any 2017 es van realitzar 19.686 avortaments voluntaris i en el 36,6%
dels casos les dones van declarar que no era la seva primera interrupció.
L’accessibilitat als diferents mètodes anticonceptius permet evitar embarassos
no desitjats, infeccions de transmissió sexual i interrupcions voluntàries de l’embaràs. A més, un altre repte de les administracions públiques és implantar l’educació
afectiva i sexual als centres escolars. Aquesta formació ha d’esdevenir un aspecte
fonamental de la promoció de la salut, de prevenció de situacions de risc i d’atenció
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a la salut. Hi ha nombroses lleis estatals i catalanes sobre l’educació afectiva i sexual
als centres escolars, però en cap d’elles s’estableix l’obligatorietat ni s’expressen els
mitjans que concreten la seva implementació. S’ha d’assegurar i millorar l’accés per
a tothom a l’atenció i educació en salut afectiva, sexual i reproductiva.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Donar suport al Consell Interterritorial a la revisió de l’Estratègia Nacional
i que faci un pas més convertint-se en un Pla Nacional de Salut Sexual i Anticoncepció per poder dotar de recursos adequats les diferents mesures que s’hagin d’engegar, incloent entre altres els anticonceptius més actualitzats, cost-efectius i amb
menys efectes secundaris per les dones en la Cartera de Serveis del sistema públic
de salut.
2. Desenvolupar un protocol sobre el circuit assistencial que elimini la variabilitat d’atenció segons les àrees sanitàries i que inclogui una estratègia clara per reduir
les interrupcions voluntàries de l’embaràs de repetició, garantint l’accessibilitat als
diferents mètodes anticonceptius i a un consell contraceptiu adequat.
3. Incloure tots els mètodes contraceptius a la cartera de serveis públics de salut
per garantir les necessitats de les dones en aquest àmbit, garantir la disponibilitat
dels mètodes LARC (implants i dispositius intrauterins) en els centres d’atenció primària on hi ha dispositiu d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR).
4. Garantir a tots els professionals de la salut implicats l’accés a formació
continuada acreditada per afavorir l’adquisició d’habilitats i actualització de coneixements per a poder assessorar, indicar i administrar els diferents mètodes contraceptius, incloent la inserció i retirada dels mètodes LARC.
5. Garantir l’accés a una formació actualitzada tant per als professionals sanitaris
com als d’ensenyament en salut sexual, afectiva i reproductiva que afavoreixi l’adquisició d’habilitats per a l’atenció a la diversitat.
6. Incloure l’educació afectiva i sexual a l’ensenyament obligatori de forma curricular des de la primària.
7. Fomentar la creació de centres d’atenció a la salut sexual per a joves.
8. Establir els indicadors de procés i de resultats, que permetin avaluar l’evolució
de les mesures implementades i determinar la millora dels resultats.
Palau del Parlament, 16 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo i Assumpta Escarp Gibert, diputades, GP PSC-Units
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3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de
protecció de la infància i l’adolescència
302-00109/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 39597 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 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 el sistema de protecció de la infància i l’adolescència (tram.
300-00132/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Obrir nous centres d’acollida d’emergència per a menors a Catalunya a partir
de l’acord entre la Generalitat i els ajuntaments on s’hagin d’ubicar. El Govern garantirà als ajuntaments la màxima transparència, claredat i informació per tal que
acordin l’emplaçament del futur centre.
2. Presentar, en el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un
«protocol d’aterratge» per a la derivació i/o la instal·lació de centres d’acollida als
municipis de Catalunya. Aquest protocol, que haurà de ser consensuat prèviament
amb els ajuntaments i amb els sectors implicats, indicarà les responsabilitats i actuacions de cada institució i entitats que gestionen els centres d’acollida d’emergència, les característiques de la ubicació del centre, el procés de comunicació als veïns
i veïnes i el recursos econòmics, tècnics i humans necessaris.
3. Garantir que els nous equipaments oberts en el darrer any i els que s’obrin a
partir de l’aprovació d’aquesta moció disposin de llicència d’activitat i dels espais
necessaris i de qualitat per atendre els i les joves i garanteixin les necessitats per
part dels i les professionals.
4. Fer efectius, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció, els pagaments pendents de l’exercici 2018 i 2019 a les entitats que gestionen centres d’acollida, centres d’acollida d’emergència, CRAES i CREIS de Catalunya.
5. Consensuar amb les entitats gestores un calendari per als pagaments pendents
de l’any 2019 i del primer semestre de 2020.
6. Presentar en seu parlamentària una planificació dels nous centres que es preveuen obrir durant l’any 2019 i 2020 per atendre les necessitats d’acollida del sistema de protecció. Caldrà especificar la ubicació prevista, les característiques de
l’equipament, el nombre de places i tipologia de menors que l’ocuparan, i el pressupost que es preveu per a cadascun d’ells.
7. Incrementar immediatament el nombre d’agents de seguretat dels centres d’acollida, centres d’acollida d’emergència, CRAES i CREIS, així com en centres de justícia juvenil que ho reclamin, en especial, aquells que han patit situacions de violència,
com és el cas de CREI Can Rubió.
8. Garantir, amb tots els mitjans humans i tècnics necessaris, las seguretat física
dels treballadors/es dels centres de menors en totes les seves modalitats.
9. Complir els acords adoptat a la Resolució 618/XI del Parlament de Catalunya,
sobre les condicions laborals dels professionals que treballen en els centres dependents de la DGAIA i sobre la resposta a l’increment de la conflictivitat en aquest
àmbit.
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10. Comunicar a tots els centres de menors de Catalunya la persona referent
per part del Govern per a la gestió i el compliment del protocol per a la prevenció
d’agressions aprovat el 2017.
11. Assistir a totes les Juntes de Seguretat on s’informi de la situació dels Menors
Estrangers No Acompanyats a Catalunya.
12. Convocar amb una periodicitat bimestral, els grups de treballs que han de
desenvolupar «L’Estratègia sobre els Menors Estrangers no Acompanyats».
13. Presentar-se com a acusació particular en el procediment judicial obert contra el Sr. Ricard Calvo, ex Director General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
14. Actualitzar el web de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats incorporant la memòria de l’any 2018.
15. Elaborar un pla d’acollida i suport a les aules de l’alumnat nouvingut en el
cicle infantil i primària en el que inclogui l’aprenentatge de les llengües oficials a
Catalunya i dotació pressupostària suficient.
16. Elaborar un pla específic per a protegir i donar una atenció especialitzada als
menors que han estat víctimes de tràfic i d’explotació sexual i garantir una formació
especialitzada als professionals que tracten amb els menors estrangers no acompanyats per a la detecció, l’abordatge i l’atenció als infants que són víctimes de tràfic
d’éssers humans.
17. Crear plans d’acompanyament i suport a la transició a la vida adulta per a
aquells joves que ja han complert els 18 anys o per als menors estrangers no acompanyats que compleixen la majoria d’edat sota tutela de la Generalitat.
18. Garantir els recursos necessaris per assegurar una atenció psicològica i psiquiàtrica urgent als menors que ho requereixin.
19. Ampliar el conveni amb el torn d’ofici de l’ICAB perquè des de primer moment els Mossos d’Esquadra ofereixin i informin als menors del seu dret a estar
acompanyats per un lletrat o una lletrada.
20. Convocar l’Observatori dels Drets de la Infància, que no es reuneix des de
l’any 2017, per crear un grup de treball específic sobre menors estrangers no acompanyats perquè assessori sobre els canvis normatius i legislatius necessaris per fer
front a aquesta realitat.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSCUnits

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política
financera i pressupostària
302-00110/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 39600 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019

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 la política financera i pressupostària
(tram. 300-00139/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
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Demanar al Govern de l’Estat que retiri les mesures extraordinàries de control
polític sobre les finances de la Generalitat de Catalunya, aprovades pel Govern del
Partit Popular l’any 2015, derogant l’Ordre PRE/2454/2015, de 20 de novembre
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció
social
302-00111/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 39618 i 39821 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019 i
05.06.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, 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 la seva inacció social (tram. 300-00135/12).
Moción

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
Garantizar la protección a la infancia y adolescencia
1. Realizar una auditoría de la gestión de la Dirección General de Atención a la
Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de los últimos 10 años, mediante la contratación de una entidad externa e independiente, con el objetivo de esclarecer su gestión
y garantizar su correcto funcionamiento para asegurar la protección de la infancia y
la adolescencia en Cataluña, presentando en sede parlamentaria los resultados de la
misma y los documentos utilizados para su realización antes de la finalización del
presente año 2019.
En especial, el Govern debe velar por que la auditoría a realizar permita una investigación de todas aquellas adjudicaciones de contratos públicos a entidades con
las que sus miembros y altos cargos o ex miembros y ex altos cargos tengan o hayan
tenido vinculación, posibilitando así la persecución administrativa y/o penal de los
posibles ilícitos cometidos.
Revertir la infrafinanciación de los servicios sociales y de atención a las personas
2. Presentar, a fecha 30 de junio de 2019, un estudio detallado de los impagos de
los servicios públicos que gestionan las entidades sociales, establecer un calendario
de pagos, habilitar el acceso a las líneas de crédito del Instituto Catalán de Finanzas
y hacer efectivo el pago del capital pendiente y de los intereses de demora correspondientes.
3. Actualizar de forma urgente la Cartera de Servicios Sociales de la Ley
12/2007, de servicios sociales, ajustando la ratio de personal de los servicios a las
nuevas realidades demográficas, junto con una memoria económica para el ejercicio
2019 que garantice los servicios y prestaciones de los servicios sociales, en un plazo
máximo de 2 meses.
4. Aumentar las ratios de profesionales de los centros concertados, equiparándolas
como mínimo a los de titularidad y gestión pública, e incrementar las tarifas que liquida la Generalitat a estos centros, congeladas desde 2010, para asegurar las mejoras
laborales de los profesionales de los servicios sociales y de atención a las personas.
Fascicle segon
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Blindar el cuarto pilar del estado del bienestar
5. Diseñar las convocatorias de subvenciones y ayudas a las entidades sociales y de
atención a las personas con una periodicidad plurianual, con el objetivo de dotar de mayor seguridad y viabilidad a sus proyectos y reducir sus costes administrativos.
6. Aumentar la inversión en políticas sociales hasta alcanzar, como mínimo, la
media española (9,36% sobre el 8,64% de la Comunidad Autónoma de Cataluña) en
2020.
7. Aumentar progresivamente la inversión en infancia, actualmente en el 0,9%
del PIB, hasta alcanzar la media española (1,3%) en un plazo máximo de 2 años,
y la media europea (2,2%) en un plazo máximo de 4 años.
Acabar con la desigualdad territorial de los recursos de atención a las personas
8. Partiendo de un estudio detallado de la oferta actual territorializada, diseñar
un mapa completo de los recursos de atención a las personas, desarrollando un plan
para completar las carencias que se detecten y calendarizando su entrada en funcionamiento en un plazo máximo de 4 años.
Activar el despliegue de las leyes sociales catalanas
9. Dar cumplimiento al punto 7 de la Moción 24/XII, del Parlament de Catalunya, sobre desprotección social, acelerando el despliegue de las leyes sociales catalanas de forma prioritaria durante el próximo año tomando las siguientes medidas:
a) Desplegar totalmente la Ley 11/2014, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la
bifobia y la transfobia, dotándola de suficiente presupuesto para ofrecer una verdadera atención a las víctimas.
b) Desplegar reglamentariamente la Ley 14/2010, de derechos y oportunidades
en la infancia y la adolescencia, dando traslado a los grupos parlamentarios de los
decretos desplegados y los recursos económicos asociados.
c) Desplegar reglamentariamente la Ley 13/2014, de accesibilidad, dotándola de
suficiente presupuesto.
d) Desplegar la Ley 17/2010, de la lengua de signos catalana, dotándola de un
presupuesto adecuado para hacer efectivos los derechos que en ella se recogen y,
en especial, asegurando una dotación suficiente de intérpretes en lengua de signos.
e) Dar cumplimiento a la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, dotándola de
presupuesto suficiente para alcanzar el objetivo de conseguir un parque mínimo del
15% de viviendas destinadas a políticas sociales en Cataluña en las áreas de fuerte
demanda acreditada.
f) Desplegar totalmente la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la
violencia machista, dotándola de suficiente presupuesto para combatir las agresiones
sexuales, el tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas, la mutilación genital femenina y el riesgo de padecerla, los matrimonios forzados, la violencia derivada de
los conflictos armados y la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos.
g) Adaptar la normativa catalana a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas en 2006.

Palacio del Parlamento, 3 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00112/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 39619 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Ignacio
Martín Blanco, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo
que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 300-00136/12).
Moción

El Parlament de Cataluña:
1. Reitera que los responsables de un medio de comunicación público están sujetos a la normativa deontológica periodística, y dentro de ésta no cabe desobedecer
las leyes ni las resoluciones de los tribunales para subvertir el orden jurídico vigente.
2. Reprueba a los directivos de los medios públicos de comunicación pagados
por todos los ciudadanos que no han dimitido pese haber sido imputados y haberse
formalizado petición de procesamiento como miembros de una organización criminal conectada con los fines indiciariamente delictivos perseguidos por el anterior
Govern de la Generalitat.
3. Condena que, bajo la dirección de personas hoy imputadas y cuyo procesamiento como miembros de una organización criminal ha sido solicitado por
el Ministerio Fiscal, TV3 y Catalunya Ràdio hayan sido uno de los principales
instrumentos para el intento de golpe de Estado separatista iniciado en Cataluña los
días 6 y 7 de septiembre de 2017.
4. Muestra su más profunda preocupación por el hecho de que los máximos responsables de TV3 y Catalunya Ràdio se hayan negado a explicar a los ciudadanos
que pagan su sueldo: (i) el hecho de que tuvieran órdenes del Departamento de Presidencia, dirigido por el Sr. Turull, de difundir la publicidad del referéndum ilegal
del 1 de octubre incluso antes de que los grupos separatistas impusieran las mal
llamadas leyes de desconexión los días 6 y 7 de septiembre de 2017, (ii) el coste patrimonial de la difusión de dicha publicidad y (iii) el coste patrimonial del diseño y
producción de dicha publicidad.
5. Desaprueba la pasividad e inoperancia del CAC, organismo dominado por una
mayoría de miembros que responden exclusivamente a intereses separatistas y cuantiosamente retribuidos por su cargo, que incumpliendo su deber de velar por que los
medios públicos de comunicación lleven a cabo su misión de servicio público con
cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, no ha realizado ni un mero requerimiento a TV3 y Catalunya Ràdio por su implicación en hechos tan graves.
6. Condena que el actual Govern, ante todas estas circunstancias, no solamente
no haya adoptado una sola medida para el cumplimiento de su obligación de garantizar un servicio público audiovisual políticamente neutral, sino que ha incrementado aún más el presupuesto de TV3 en detrimento de las necesidades sociales de los
ciudadanos, lo cual constituye prueba suficiente y evidente de que dichos medios
son un instrumento más de agitación y propaganda absolutamente subordinados a
los intereses separatistas.
7. Lamenta que los sucesivos Gobiernos de España hayan permitido con su pasividad que los medios públicos autonómicos de Cataluña se hayan convertido en
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un instrumento no ya solamente de agitación y propaganda separatista, sino en un
instrumento de ejecución de delitos.
Palacio del Parlamento, 03 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis
d’emergències
302-00113/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 39620 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat 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 els serveis d’emergències (tram. 300-00133/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Aplicar, de forma urgent i abans de la campanya d’incendis forestals del proper
estiu, un pla de xoc per dotar els diferents cossos i estructures dels serveis d’emergències de Catalunya (Cos de Bombers, Cos dels Mossos d’Esquadra, Cos d’Agents
Rurals, Sistema de Trucades 112 i Sistema d’Emergències Mèdiques) dels recursos
humans, mitjans tècnics i infraestructures que requereixen.
2) Impulsar un Pacte Nacional del Sistema Emergències de Catalunya que impliqui totes les institucions, grups parlamentaris i actors afectats. Entre d’altres, aquest
pacte de país hauria de:
2.1) Redefinir el Sistema Català d’Emergències, analitzant el paper de tots i cadascun dels seus components: cossos de bombers professionals i voluntaris, cossos
policials, sistema de trucades 112, agents rurals, protecció civil, agrupacions de defensa forestal, sistema d’emergències mèdiques, etc.
2.2) Descartar la privatització total o parcial dels serveis d’emergències de Catalunya.
2.3) Planificar estratègicament el desplegament del nou model definit en l’acord,
tot detallant les accions que caldrà emprendre en els propers anys, racionalitzant els
recursos públics que es destinen a cada cos i dotant econòmicament les inversions
necessàries.
2.4) Definir un nou mapa de parcs de bombers, tot revisant l’actual distribució
territorial i la càrrega de feina dels mateixos.
2.5) Enfortir el paper proactiu dels diferents cossos, amb col·laboració amb els
ajuntaments i la ciutadania, en les polítiques públiques de prevenció per tal d’aconseguir una reducció del risc.
2.6) Establir mesures per afavorir la incorporació de dones al Cos de Bombers
de la Generalitat, incloent la revisió de les bases d’accés al mateix.
3) Elaborar un Projecte de Llei d’Emergències que substitueixi tant la Llei
5/1994, de 4 de maig, reguladora dels serveis de prevenció i extinció d’incendis
i de salvaments, com la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.
4) Implementar les mesures previstes al Projecte Bombers 2025, dotant-lo dels
recursos econòmics necessaris, així com totes les conclusions encara no implementades de la Comissió d’Investigació de l’Incendi d’Horta de Sant Joan.
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5) Aprovar i dotar econòmicament el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals, tot
potenciant l’operativitat del cos, dimensionant adequadament la plantilla i dotant-lo
dels mitjans necessaris per desenvolupar correctament totes les seves funcions.
6) Revisar el model del sistema de trucades 112, tot professionalitzant-ne la direcció, consensuant els protocols d’actuació per al personal d’atenció telefònica i per
als comandaments, estructurant adequadament les sales, garantint un sistema de retens de guàrdies, completant la integració dels cossos operatius al 112 i dignificant
les condicions de treball del seu personal.
7) Negociar amb el govern de l’Estat el traspàs tant de les funcions de SEPRONA
de la Guàrdia Civil com dels serveis de salvament marítim, atès que en ambdós casos l’Estatut de Catalunya dota de competències a la Generalitat de Catalunya.
8) Emetre una instrucció, acordada amb les entitats socials, on es clarifiqui la
funció del Cos dels Mossos d’Esquadra en episodis de desallotjament extrajudicial,
tot garantint la seguretat de les persones residents en els habitatges i impedint l’actuació de les empreses o grups executors dels esmentats desallotjaments.
9) Amb relació al Sistema d’Emergències Mèdiques:
9.1) Fer les gestions necessàries amb la direcció del SEM per donar compliment
estricte de la lletra j) de la Moció 82/XII del Parlament de Catalunya, sobre el transport sanitari i els serveis d’emergències, incloent el fet que l’increment retributiu del
2’25% s’ha d’aplicar sobre tots els conceptes salarials, tal i com fixa el decret 3/2019
i tal i com s’ha aplicat a la resta d’empleats públics de la Generalitat i de tot l’Estat
espanyol.
9.2) Declarar el SEM com a Servei essencial, donat que és un servei necessari
per al manteniment de les funcions bàsiques de salut, i com a fórmula per a facilitar
una prestació eficaç i eficient d’aquest servei públic
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació
escolar
302-00115/12
PRESENTACIÓ: SP CUP-CC
Reg. 39622 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.06.2019

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 la segregació escolar (tram. 300-00134/12).
Moció

Per tal d’assolir una política educativa compromesa amb la lluita contra la segregació escolar i contra la segregació social que aquesta contribueix a generar,
El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Generalitat a:
1. Establir una moratòria a partir del curs escolar 2019-2020 en el tancament de
línies i grups en les escoles de titularitat pública. En cas d’excedent de places en
una zona escolar aquesta circumstància serà utilitzada per a reduir les ràtios en els
centres escolars públics corresponents. En tot cas, la reducció de l’oferta de places
en una zona escolar restaria sempre limitada a la reducció de places concertades.
2. Elaborar i presentar al Parlament en el termini de 6 mesos un pla de foment
de l’escola pública, que inclogui els criteris i procediments per tal que els actuals
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centres concertats que s’hi adeqüin puguin esdevenir de titularitat pública en el termini de 6 anys. Aquells centres que optessin per continuar sent de titularitat privada
perdrien el concert en el termini de 10 anys.
3. Elaborar i presentar al Parlament en el termini de 6 mesos la proposta de modificació escaient de la LEC derivada del compliment del punt 2 d’aquesta moció.
4. Suprimir els concerts a aquelles escoles que segreguen per sexe, així com a
aquelles que matriculen un percentatge d’alumnes amb necessitats educatives especials o amb dificultats socials menor al dels centres públics de la mateixa zona.
5. Garantir la universalitat i la gratuïtat dels serveis educatius de menjador, sortides i colònies escolars, dels llibres de text i del material escolar, així com un mínim
d’una activitat extraescolar gratuïta per alumne i alumna.
6. Garantir pel curs 2019-2020 l’aplicació d’un nou Decret que reguli l’admissió
de l’alumnat i que estableixi la proporció màxima d’alumnes amb necessitats educatives específiques que pot tenir un centre d’una mateixa zona, l’oficina electrònica de
preinscripció, la publicació de les quotes per part de totes les escoles, i el seu règim
legal, i altres exigències de transparència com pot ser les vacants.
7. Garantir distribució en els centres de la zona igualant el % d’alumnes amb necessitats socials i educatives especials, i per la diversitat d’orígen.
8. Decretar l’eliminació de l’obligatorietat del pagament de quotes en les escoles
concertades, garantint que el seu no pagament no revereteixi en la pèrdua de drets
i serveis educatius per a l’alumnat concernit.
9. Limitar la matrícula viva als centres d’alta complexitat, aquella que es fa durant el curs i que normalment afecta a aquesta tipologia de centres, per tal què no hi
puguin quedar vacants.
10. Garantir pel curs escolar 2019-2020: increment d’hores per desdoblaments i
coordinacions entre professionals, increment de temps per a les tutories i atenció a
les famílies, baixada generalitzada de ràtios, increment de plantilles per atendre l’increment d’alumnat i per l’escola inclusiva, cobertura de totes les substitucions de tots
els professionals des del primer dia, disminució de l’hora lectiva pendent, recursos
de coordinació, suport i formació vinculats als projectes de centres, estabilitat del
personal interí i reducció de la temporalitat.
11. Garantir pels curs 2019-2020 que els centres educatius disposin dels recursos
necessaris: curriculars, tecnològics, metodològics, organitzatius i de personal, per
atendre adequadament tot l’alumnat. Ha de preveure una disminució de les ràtios i
ha de donar orientacions sobre els procediments i instruments per a l’atenció educativa de qualitat de tot l’alumnat.
12. Activar pel curs 2019-2020 la planificació escolar amb la participació de tots
els agents territorials i amb el model de zonificació.
13. Promoure l’harmonització de l’alumnat en tots els centres educatius en funció de les seves diversitats i necessitats educatives, funcionals i socials, evitant la
concentració de perfils homogenis en determinats centres. Generalitzar la qualitat,
la innovació i la inclusió a tots els centres educatius, eliminant les diferències entre
les escoles en funció de la seva titularitat o model. Preparar i executar un pla de formació del professorat, que abordi la interculturalitat i la inclusió, per tal d’afavorir
aquesta harmonització i atenció personalitzada. Dur a terme també un pla de detecció de necessitats socials i educatives especials.
14. Revisar, qüestionar, i modificar o eliminar, si escau, els decrets de direccions,
plantilles i d’autonomia de centres, en funció dels objectius anteriors.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS
Reg. 39589 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la
diputada Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió d’Afers
Institucionals.
Així mateix, comunica que el càrrec de portaveu d’aquesta Comissió recaurà
el diputat Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 39497 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió d’Interior
Alta: Núria Picas Albets
Baixa: Jordi Orobitg i Solé

Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Composició de la Comissió de Territori
410-00007/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC
Reg. 39498 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
José Rodríguez Fernández ha estat designat membre de la Comissió de Territori.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió de Cultura
410-00010/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 39592 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Cultura
Alta: Jorge Feijóo Suñol

Baixa: David Mejía Ayra
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00012/12
RENÚNCIA A LA PRESIDÈNCIA
Reg. 39590 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunico
la meva renúncia a la condició de presidenta de la Comissió d’Empresa i Coneixement als efectes oportuns.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs
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4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS
Reg. 39591 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Joan García González ha estat designat membre i portaveu de la Comissió
de l’Estatut del Diputat.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

4.45.12.

Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de la Infància
411-00003/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 39593 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de la Infància
Alta: Mercè Escofet Sala

Baixa: Laura Vílchez Sánchez
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs
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4.45.25.

Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Republicà
399-00007/12
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
Reg. 39313 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, designa Bernat
Solé i Barril com a portaveu adjunt del Grup Parlamentari Republicà, en substitució
de Gerard Gómez del Moral i Fuster.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 114/XII, sobre les inversions
en l’àmbit de la salut
290-00096/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 39463 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.06.2019

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 114/XII, sobre les
inversions en l’àmbit de la salut (tram. 290-00096/12), us informo del següent:
El Departament de Salut i el CatSalut mantenen l’esforç inversor iniciat en els
darrers exercicis per a la renovació d’equipaments tecnològics: Equipaments previstos en el Pla d’actuacions d’inversió en salut (PAIS), reposició de l’ICS i renovació
d’equips de tractament oncològic, com ara els acceleradors lineals.
A més, des del CatSalut s’està treballant en un Pla d’Acció 2019-2020 així com
en un Pla de millora dels centres de salut per atendre a curt termini les accions prioritàries.
Certament, en la data en que es va aprovar la Resolució (octubre de 2018), el
Pla estratègic de renovació Tecnològica (PERT) es trobava en la seva fase final de
redacció en que restava pendent la concreció dels recursos econòmics que es podien
destinar i que condicionaven l’abast i el calendari d’execució del PERT. Aquest Pla
Estratègic preveu una vigència inicial de 8-10 anys, la qual cosa suposa comprometre recursos pluriennals, d’aquesta manera la situació de pròrroga pressupostaria ha
dificultat tancar el finançament del Pla dins del calendari previst.
Barcelona, 14 de maig de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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290-00153/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 39464 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.06.2019

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 173/XII, sobre la
vacunació dels professionals sanitaris contra la grip (tram. 290-00153/12), us informo del següent:
L’estratègia comunicativa del Departament de Salut en relació a la vacunació
s’adreça als professionals sanitaris, els mitjans de comunicació i la població en general, amb objectius i accions diferenciades.
Aquesta estratègia té l’objectiu de mantenir les altes cobertures de vacunació en
la població de Catalunya (personal sanitari inclòs) i el manteniment de la confiança
de la població i dels professionals en les vacunes.
Els tres eixos d’aquesta estratègia són:
1. Video-càpsules, espots i materials d’educació per a la salut a la població
2. Comunicació mitjançant notes i rodes de premsa als mitjans i a través d’ells
a la població
3. Formació i Comunicació als professionals sanitaris que són els que prescriuen
i administren les vacunes als centres vacunals:
a. Manuals i guies tècniques en relació a les vacunes que s’administren a Catalunya, accessibles a través de l’apartat a web del canal Salut
b. Jornades d’actualització, organitzades a nivell central i territorial i també per
Societats Científiques relacionades (AIFICC; CAMFIC; etc)
c. Cursos i seminaris de formació
d. Notes informatives en relació a canvis en la pautes d’administració
En aquest sentit, el mes de juny de 2018 es va presentar la nova edició del Manual de Vacunacions de Catalunya (5a edició). Disponible a:
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf
El Manual de Vacunacions és una eina essencial per als professionals sanitaris,
ja que és on es recullen totes les recomanacions de vacunació i l’evidència científica
que recolza aquestes. Per tant, és un element clau per a incentivar l’ús de les vacunes
per part dels professionals sanitaris, inclosa la vacunació de la grip.
Aquesta i altra informació està accessible a través de la web del Canal salut
(a l’apartat Vacunacions de Salut de la A-Z) i a l’apartat Vacunacions (Àmbits d’actuació/Promoció i prevenció) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Pel que fa a la vacunació antigripal específicament, anualment s’elabora la Guia
Tècnica per a la campanya de vacunació antigripal estacional amb la informació
necessària per tal que els treballadors i les treballadores de la salut tinguin la informació adient sobre la vacunació antigripal. Aquesta guia inclou els grups de risc on
recomana la vacuna, entre els quals es troben inclosos els treballadors de la salut
i se’ls hi ofereix la vacuna en els centres de salut de la xarxa pública. També disposa
d’un apartat específic per a fomentar la importància de la vacunació antigripal en
els treballadors de la salut.
Pel que fa a la campanya 2017/2018, el 19 d’octubre es va realitzar una roda de
premsa per a presentar les principals actuacions, material i objectius per a la campanya, entre els quals, estava el de millorar la cobertura de vacunació en els treballadors de la salut.
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Augmentar les cobertures de vacunació en aquest col·lectiu és un objectiu prioritari per al Departament de Salut i per aquest motiu es col·labora activament amb
la Societat Catalana de Salut Laboral per a realitzar un seguiment de les cobertures
vacunals en els professionals sanitaris.
També es col·labora amb les societats científiques d’atenció primària (CAMFIC
i AIFICC) amb les que es signa anualment un conveni-subvenció que inclou entre
altres aspectes de prevenció i promoció de la salut el foment de la vacunació.
També es col·labora amb la resta de societats científiques incloses al consell assessor de vacunacions i amb les entitats proveïdores per fomentar-ne la vacunació.
En aquest marc de col·laboració amb altres societats científiques i empresarials
(SEFAC i FEFAC), la organització professional i el Departament de Salut, durant
aquesta darrera campanya, ha dut a terme, a les farmàcies comunitàries de Catalunya, accions per a fomentar la vacunació en persones que pertanyen a grups de risc
i que freqüenten la farmàcia de manera habitual, com dels propis farmacèutics i els
auxiliars de farmàcia que hi presten servei. Al mateix temps, es va dur a terme una
acció de prevenció primària del contagi mitjançant la promoció del rentat correcta
de mans i altres mesures higièniques.
Amb aquesta activitat, es pretén avaluar la idoneïtat i l’efectivitat d’involucrar
les farmàcies comunitàries en l’estratègia preventiva enfront les malalties transmissibles susceptibles de rebre immunització. Només en base a una avaluació acurada
de suficiència, idoneïtat, efectivitat i eficiència, es podrà determinar la necessitat, la
oportunitat, la pertinença i la factibilitat d’integrar les farmàcies comunitàries a les
estratègies del departament de Salut en aquest àmbit.
D’altra banda, s’ha elaborat material específic per al col·lectiu i genèric que es
troba disponible al web de Canal Salut: El Cartell de la vacunació de la grip per a
professionals sanitaris, el Díptic informatiu Vacuna’t contra la grip, i la Infografia
sobre la vacunació de la grip en personal sanitari (nou de la campanya 2018-2019).
Cal tenir en compte, que el material i informació tant per a població general com
per a professionals sanitaris es revisa anualment per a cada campanya específicament.
Les estratègies per a promocionar la vacunació en els treballadors sanitaris es
realitzen per a tot el territori i no es realitzen activitats diferents per àmbit sanitari.
Tot i això, cada entitat pot realitzar campanyes específiques per als seus treballadors
i treballadores
D’altra banda, el Consell Assessor de Vacunacions, incorpora entre els seus
membres professionals de les societats científiques relacionades amb la vacunació
per tal de consensuar conjuntament les recomanacions de vacunació a Catalunya.
Aquest fet, és una estratègia clau per promocionar les activitats de vacunació entre
tots els i les professionals que pertanyen a aquestes societats científiques.
Pel que fa al seguiment de les cobertures de vacunació antigripal en el col·lectiu,
anualment la Societat Catalana de Salut Laboral (SCSL) facilita les dades elaborades a partir d’una enquesta voluntària a tots els centres sanitaris de Catalunya.
Per a la campanya 2017/2018 es van disposar de dades de 61 centres amb un total
de 90.517 treballadors (33,79% del total de treballadors sanitaris de tot Catalunya) i
amb una cobertura de 27,01%. La cobertura dels diferents centres és molt variable
i oscil·la entre 2,74 i 51,72 i permet establir estratègies de millora.
La cobertura en la campanya 2016/2017 va ser del 22,68%.
Per a la campanya 2018/2019 es disposa encara de dades preliminars de 38 centres amb un total de 58.982 treballadors, 16.176 vacunes administrades i una cobertura del 27,43.
D’altra banda, i específicament per aquesta darrera campanya es van realitzar les
següents activitats específiques per a informar, comunicar i estimular la vacunació
en els professionals sanitaris:
La Reunió del Consell Assessor de vacunacions (CAV) del dia 11 d’octubre amb
un únic punt en l’ordre del dia: Consens per a la vacunació de grip en professionals
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sanitaris. En aquesta reunió, hi van participar els membres del CAV i es van convidar diferents professionals relacionats amb la vacunació a professionals sanitaris
i als col·legis professionals de medicina i infermeria. Es va acordar revisar el document de consens dirigit als professionals «Els professionals sanitaris davant la grip
i la vacunació antigripal», i realitzar un document de consens dirigit a les direccions
dels centres sanitaris
Es va fer arribar a tots els centres sanitaris una carta conjuntament amb el CATSalut dirigida a les direccions dels centres sanitaris per tal de recordar la i mportància
de la vacunació del personal, així com el document de consens elaborat conjuntament al CAV dirigit a tots els professionals sanitaris.
Per la seva part, l’ICS, durant aquesta darrera campanya va realitzar una campanya de sensibilització per a professionals sanitaris que va incloure la campanya
del «V de vacuna’t. Dia de vacunació col·lectiva», el flash mob «Vine a vacunar-te al
CAP», la vacunació de pacients d’alt risc que es visiten sobretot als hospitals (hospital de dia oncologia, hospital de dia d’infeccioses, hemodiàlisi, unitat fibrosi quística, CEMCAT), la difusió a mitjans locals, la vacunació in situ residències d’avis
i casals de gent gran, i els missatges de text a adults joves amb malalties cròniques
Per tal d’estimular la vacunació en el personal sanitari, i tal i com s’ha comentat,
el Departament de Salut col·labora amb diverses societats científiques per a millorar la vacunació en personal sanitari. En concret, amb la SCSL s’està treballant per
a la realització d’una jornada específica per a tractar el tema de la vacunació en el
personal sanitari.
Tal i com s’ha especificat, la informació relativa a la campanya de vacunació
antigripal es revisa i s’adapta anualment per a cada campanya per actualitzar la informació disponible i mantenir el màxim rigor de les dades disponibles. Aquest aspecte és clau per a mantenir la confiança dels professionals sanitaris en la vacunació
en general i es manté actualitzada als canals habituals de comunicació del Departament de Salut.
Barcelona, 20 de maig de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 194/XII, sobre l’accés a
dispositius per a mesurar la glucosa en persones diabètiques
290-00175/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 39465 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.06.2019

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 194/XII, sobre
l’accés a dispositius per a mesurar la glucosa en persones diabètiques (tram. 29000175/12), us informo del següent:
El monitoratge continu de glucosa és una tecnologia que permet mesurar la glucosa de forma contínua al teixit (intersticial) i no a la sang. És fonamental fer un bon
seguiment de la diabetis per evitar o retardar les complicacions de la malaltia que
poden aparèixer a llarg termini.
Hi ha dues modalitats de monitoratge continu de glucosa en temps real:
a) Els sistemes de monitoratge continu en real-time. Es compon d’un sensor amb
un filament inserit sota la pell i un transmissor que envia el senyal a un receptor per
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informar de la lectura. Permeten la configuració d’alarmes de límits de glucosa (alta
o baixa) i requereixen de calibratge mitjançant controls de glucèmia capil·lar.
b) El sistemes de monitoratge flash que donen una lectura contínua en temps real,
sempre que el pacient apropi el receptor al sensor. No disposen d’alarmes i no cal
calibratge amb glucèmies capil·lars.
Conscients de la importància i dels beneficis que poden aportar els dispositius de
monitoratge continu de glucosa en el correcte control de la diabetis, el Servei Català de la Salut incorpora aquesta tecnologia a través del Programa d’harmonització
de productes sanitaris, definint els criteris clínics d’inclusió des del punt de vista de
seguretat, efectivitat, cost-efectivitat i millora de la qualitat de vida, així com el calendari per incorporar-los progressivament en la cartera de serveis. S’avança així en
el propòsit d’ordenar i homogeneïtzar els criteris i les actuacions directrius dels centres de Catalunya en tots aquells aspectes relacionats amb el monitoratge continu de
glucosa i en crear un marc de referència i actuació únic i comú per a tots.
Actualment s’està donant compliment al protocol d’accés als sistemes de monitorització contínua de glucosa per als pacients que compleixen els criteris establerts
en les fases 1 i 2.
Aquest protocol, instrument pioner a tot l’Estat, fixa les condicions d’accés al monitoratge continu de glucosa [disponible a: https://govern.cat/govern/
docs/2018/05/30/12/07/40ff2891-76a0-4e26-a790-ea70213b7a9f.pdf].
Els criteris generals per a la prescripció de monitoratge continu de glucosa són:
• Pacients amb diabetis mellitus de tipus 1.
• Prescripció per part de l’equip professional d’endocrinologia.
• El sensor més apropiat per a cada pacient l’ha de decidir l’equip mèdic segons
les indicacions de l’algorisme d’accés (definides a l’annex), així com també el seu
tractament i, quan escaigui, les seves preferències.
En queden exclosos aquells pacients que no posen l’atenció raonablement necessària, segons les evidències que disposem, a la malaltia i al seu autocontrol:
• Pacients amb menys de tres controls de glucèmia capil·lar al dia.
• Pacients que no acudeixen a les consultes externes amb regularitat.
• Pacients amb baixa d’adherència al tractament.
El Protocol d’accés al monitoratge continu de glucosa, fou aprovat a principis del
2018. Al juliol del mateix any va començar a desplegar-se la fase 1, i només 6 mesos
després s’ampliava el desplegament a la fase 2, garantint l’accés d’aquesta tecnologia
a tots els menors de 18 anys, d’acord amb els grups de pacients.
Priorització dels diferents grups de pacients
Fase 1
– Pacients tipus 1 menors de 7 anys.
– Pacients tipus 1 gestants.
– Pacients tipus 1 portadors de bomba d’insulina amb hipoglucèmia de repetició/
desapercebuda2:
o > 2 hipoglucèmies greus/2 anys, i/o
o > 4 hipoglucèmies lleus/setmana, i/o
o > 10% dels autoanàlisis de glucèmia capil·lar < 70 mg/dl, i/o
o hipoglucèmia desapercebuda.
Fase 2
– Pacients tipus 1 entre 7-18 anys amb hipoglucèmia de repetició/desapercebuda2 amb tractament de múltiples dosis:
o > 2 hipoglucèmies greus/2 anys, i/o
o > 4 hipoglucèmies lleus/setmana, i/o
o > 10% dels autoanàlisis de glucèmia capil·lar < 70 mg/dl, i/o
o hipoglucèmia desapercebuda.

4.50.01. Compliment de resolucions

40

BOPC 353
6 de juny de 2019

Per tant, a Catalunya s’està donant accés a aquesta tecnologia amb finançament
públic a tots els menors d’edat.
Barcelona, 24 de maig de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
Annex. Algorisme de decisió sobre les condicions d’accés al
monitoratge continu de glucosa

Flash: monitoratge a demanda. Fabricant (marca): Abbot (Freestyle Libre). *Possibilitat
de flash amb bomba d’insulina si pacient i professional consideren que és l’opció més
adequada.
CGM-RT: monitoratge continu en temps real. Fabricant (marca): Novalab (Dexcom G4
Platinum, Dexcom G5). Medtronic (Guadian Connect).
CGM-RT SAP: monitoratge continu en temps real integrat amb teràpia de bomba
insulina. Fabricant (marca): Medtronic (Sistema integrat 640g + Enlite).

Control del compliment de la Resolució 227/XII, sobre l’accés als
cicles de grau superior de formació professional
290-00204/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 39472 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.06.2019

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 227/XII, sobre
l’accés als cicles de grau superior de formació professional (tram. 290-00204/12), us
informo del següent:
D’acord amb l’establert en la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei
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d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments
sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019:
«Annex 5
[...]
6. Assignació
[...]
6.2 Cicles formatius de grau superior de formació professional.
6.2.1 Les places s’assignen d’acord amb les vies d’accés següents, tenint en compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que
corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional:
– Per a alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents
es fa una reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les
modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una
opció equivalent a una de les modalitats prioritàries. Un cop aplicada la prioritat,
els sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
– Per a alumnes que acrediten un títol de tècnic de formació professional hi ha
una reserva del 20% de les places.
Per aquesta via s’apliquen les prioritats següents:
En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que
han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de
preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
En segon lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que han
cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no
han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de
preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
En quart lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que no
han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de
preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés
o el curs de preparació per a les proves d’accés.
En sisè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família
professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals definides al punt 11
d’aquest annex.
En setè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família
professional no afí.
Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional.
– Per a alumnes que accedeixen per la via de la prova d’accés, o que tenen
l’exempció total d’aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de places del 20%. Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l’estudi al·legats.
6.2.3 Per desfer les situacions d’empat, s’aplica el procediment de desempat que
es preveu al punt 7 d’aquesta Resolució.»
També us informo que l’article 6 de l’Annex 5 Resolució EDU/452/2019, de 21 de
febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als
centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos
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ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020, manté l’establert
en la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març.
Barcelona, 27 de maig de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 228/XII, sobre l’educació de
zero a tres anys
290-00205/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 39473 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.06.2019

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 228/XII, sobre
l’educació de 0 a 3 anys (tram. 290-00205/12), us informo del següent:
Actualment s’està treballant, en el marc de la Comissió Mixta, en l’elaboració
d’un Acord que regularà el finançament de les despeses corrents derivades del funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal amb la voluntat de recuperar-ne el cofinançament per part del Govern de la Generalitat en el proper exercici
pressupostari.
Cal tenir en compte que la situació actual de pròrroga pressupostària establerta
en el Decret 273/2018, de 20 de desembre, condiciona el compliment dels acords
adoptats en el marc de la Comissió Mixta.
Des del Departament d’Educació es vol impulsar l’aplicació d’un seguit de mesures per incentivar l’escolarització dels infants entre 0 i 3 anys garantint la igualtat
d’oportunitats, l’equitat en l’accés, i una major conciliació de la vida laboral i la vida
familiar. Concretament, es vol aplicar la tarificació social en el preu d’aquest servei
públic que permetrà incrementar substancialment el nombre d’infants de famílies
menys afavorides socioeconòmicament que accedeixen a aquests ensenyaments.
També s’està treballant en l’impuls de l’Educació Infantil de 0 a 3 anys amb l’estudi de l’oferta de places per a infants de zero a tres anys en entorns socioeconòmicament desafavorits.
Des del Departament d’Educació es garanteix l’estricte compliment de totes les
resolucions judicials que puguin afectar a matèries que, d’acord amb l’establert en la
normativa vigent, són objecte de les competències que té atribuïdes.
Des del Departament d’Educació s’està revisant el Decret 282/2006 que regula
el primer cicle d’educació infantil per tal d’actualitzar-lo amb l’establiment d’objectius de caire més organitzatius i pedagògics que permetin incrementar la qualitat
d’aquests ensenyaments.
Les parelles educatives a les aules de 0 a 3 anys s’han d’organitzar amb flexibilitat i amb uns objectius clars que permetin i afavoreixin la intervenció educativa,
perquè l’educació infantil de primer cicle es pot desenvolupar, d’acord amb les necessitats dels infants escolaritzats, amb diferents models d’organització i de funcionament.
Els diversos models d’organització i funcionament de les llars d’infants, depenent de les necessitats d’aquestes, aporten flexibilitat per a poder organitzar les mesures i els suports que requereixin. La creació d’aules especialitzades que només
atenguin alumnat amb necessitats educatives especials és contrària a l’establert en
el Decret 150/2017 de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu i, a més, fomenta les desigualtats pel fet que aques4.50.01. Compliment de resolucions
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tes aules només es podrien crear en ciutats grans i comportaria el desplaçament de
molts infants fora del seu entorn habitual. Cal acostar els recursos als infantis i no
els infants als recursos.
En aquest sentit des del Departament d’Educació es considera que la creació
d’espais o d’aules multisensorials en diferents llars d’infants millorarà l’atenció educativa de tot l’alumnat i, en particular, de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
Per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu derivades de discapacitat visual o de discapacitat auditiva, hi ha serveis especialitzats per l’atenció
dels infants, les seves famílies i també, als propis centres.
D’altra banda, des dels CDIAP, que depenen del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies donen orientacions i suports a les llars d’infants en relació amb
els infants que escolaritzen.
En els ensenyaments d’educació infantil de primer cicle és prioritari treballar en
la construcció dels repertoris lingüístics i culturals de l’alumnat, tenint en compte la
pluralitat i la diversitat interna de cada aula.
Cal sensibilitzar l’alumnat envers la llengua estrangera i motivar-ne l’aprenentatge a través del joc. També cal fomentar la competència intercultural a través de l’escenificació de lectures de contes, cançons, festivals, murals, pòsters, etc.
Barcelona, 27 de maig de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 229/XII, sobre la
judicialització del deute amb relació a les llars d’infants
290-00206/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 39474 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.06.2019

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 229/XII, sobre la
judicialització del deute amb relació a les llars d’infants (tram. 290-00206/12), us
informo del següent:
Des del Departament d’Educació es garanteix l’estricte compliment de de totes
les resolucions judicials que puguin afectar a matèries que, d’acord amb l’establert
en la normativa vigent, són objecte de les competències que té atribuïdes.
Actualment s’està treballant, en el marc de la Comissió Mixta, en l’elaboració
d’un Acord que regularà el finançament de les despeses corrents derivades del funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal amb la voluntat de recuperar-ne el cofinançament per part del Govern de la Generalitat en el proper exercici
pressupostari.
Cal tenir en compte que la situació actual de pròrroga pressupostària establerta
en el Decret 273/2018, de 20 de desembre, condiciona el compliment dels acords
adoptats en el marc de la Comissió Mixta.
Barcelona, 29 de maig de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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290-00208/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 39475 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.06.2019

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 231/XII, sobre la
reobertura d’una línia de P3 a l’Escola Sant Julià, de Sabadell (tram. 290-00208/12),
us informo del següent:
L’oferta de l’Escola Sant Julià de Sabadell per al curs 2019-2020 en els ensenyaments de primer curs d’educació infantil de segon cicle és d’un total de dos grups.
Barcelona, 27 de maig de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 232/XII, sobre la revisió de
les adscripcions entre els centres educatius del barri de Llefià de
Badalona
290-00209/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 39476 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.06.2019

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 232/XII, sobre la
revisió de les adscripcions entre els centres educatius del barri de Llefià de Badalona
(tram. 290-00209/12), us informo del següent:
La Taula Mixta de Planificació Escolar de la ciutat de Badalona s’ha convocat,
i s’han revisat les adscripcions entre els centres educatius de la zona de Llefià per al
curs escolar 2019-2020.
Barcelona, 27 de maig de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 233/XII, sobre la qualitat
educativa a Salt
290-00210/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 39477 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.06.2019

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 233/XII, sobre la
qualitat educativa a Salt (tram. 290-00210/12), us informo del següent:
4.50.01. Compliment de resolucions
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D’acord amb l’establert a l’Acord de Govern de 30 d’abril de 2019, el Govern de
la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’encàrrec a Infraestructures.cat de l’execució de les obres per la nova construcció de l’Institut Salvador Sunyer de tres línies
d’ESO amb un pressupost de 4.950.000 euros.
Les obres per la construcció de l’Escola Gegant del Rec s’estan executant i està
previst que estiguin acabades a finals del 2020.
Tots els centres educatius del municipi de Salt tenen la consideració de centres
de màxima complexitat, en conseqüència, la ràtio màxima establerta pels centres
d’educació primària és d’un total de 22 alumnes/grup, i pels centres d’educació secundària és d’un total de 27 alumnes/grup.
Per continuar garantint una bona educació i atenció a l’alumnat escolaritzat en
els centres educatius del municipi de Salt, des del Departament d’Educació s’ha dotat els centres educatius del municipi amb els següents recursos:
– Increment de les dotacions de personal docent a tots els centres.
– Mestre d’educació especial, tècnic d’integració social (TIS) i tècnic especialista d’educació infantil (TEI) a tots els centres.
– Aula d’acollida a tots els centres.
– Quatre dotacions de Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI).
– Increment del nombre de monitors i monitores del servei de menjador escolar
per atendre l’alumnat amb necessitats específiques de servei educatiu (NESE), a tots
els centres.
– Un Equip d’assessorament Psicopedagògic (EAP) addicional al municipi.
L’oferta inicial en els ensenyaments d’educació secundària obligatòria del municipi de Salt per al curs 2019-2020 s’ha ampliat en un grup.
Barcelona, 29 de maig de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 234/XII, sobre el
manteniment de les línies d’educació infantil i primària i la destinació
de recursos per a construir un institut a Cunit
290-00211/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 39478 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par
lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 234/XII, sobre el
manteniment de les línies d’educació infantil i primària i la destinació de recursos
per a construir un institut a Cunit (tram. 290-00211/12), us informo del següent:
En la programació de l’oferta educativa en els centres públics d’educació infantil
i primària del municipi de Cunit, des del Departament d’Educació no s’ha suprimit
cap línia, s’ha suprimit un grup perquè s’ha adequat l’oferta de llocs escolars a les
necessitats d’escolarització del municipi.
L’oferta inicial de places del municipi de Cunit permet establir una planificació
educativa als diversos centres d’una manera equilibrada amb les necessitats d’educació.
Tenint en compte les projeccions demogràfiques del municipi de Cunit no es
justifica la construcció d’un nou institut, perquè l’increment de demanda de llocs
escolars en els ensenyaments d’educació secundària no es consolida a llarg termini,
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i amb una oferta de cinc grups es dona resposta a les necessitats d’escolarització en
aquests ensenyaments.
Barcelona, 28 de maig de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 236/XII, sobre el
manteniment del nombre de línies de P3 a Reus
290-00212/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 39479 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par
lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 236/XII, sobre el
manteniment del nombre de línies de P3 a Reus (tram. 290-00212/12), us informo
del següent:
Tenint en compte els acords adoptats en el marc de la Taula Mixta de Planificació Escolar de Reus, l’oferta de llocs escolars en el primer curs d’educació infantil de segon cicle per al curs 2019-2020 a l’Escola Joan Rebull és d’un total de dos
grups.
Donant compliment a la normativa establerta, des del Departament d’Educació
es vetlla pel manteniment de les plantilles dels centres educatius de la ciutat de Reus
per continuar garantint la qualitat educativa, i es dota als centres de personal auxiliar per atendre les necessitat educatives existents a les aules.
D’acord amb l’establert a l’article 44 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació: «la programació de l’oferta educativa té per objecte establir, amb caràcter
territorial, les necessitats d’escolarització que ha de satisfer el Servei d’Educació
de Catalunya per garantir el dret de tothom a l’educació en els termes establerts a
l’article 21 de l’Estatut, harmonitzar-lo amb els drets individuals d’alumnes, pares,
mares o tutors, i garantir la qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que propiciï la cohesió social.»
La programació de l’oferta educativa, elaborada amb la participació dels ens locals, ha de ser una eina en la lluita contra la segregació escolar, i un excés en l’oferta
de llocs escolars respecte a les necessitats reals d’escolarització impacta negativament sobre els centres més desafavorits.
Barcelona, 27 de maig de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 41/XII, sobre el millorament de
la inversió en els sistemes públics de salut i ensenyament com a
indicadors de competitivitat de l’economia
390-00041/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 39483 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.06.2019

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 a la Moció 41/XII, sobre el millorament de la
inversió en els sistemes públics de salut i ensenyament com a indicadors de competitivitat de l’economia (tram. 390-00041/12), us informo del següent:
El 27 de febrer de 2019 el Govern va explicar davant del Parlament l’elaboració
de l’Avantprojecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 que,
d’acord amb l’Ordre VEH/78/2018, de 20 de juny, per la qual es dicten les normes
per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019, han de
donar compliment als objectius fiscals d’estabilitat i sostenibilitat establerts a la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Cal tenir en compte, doncs, que l’elaboració dels pressupostos 2019 està condicio
nada per les regles fiscals i la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. L’objectiu de dèficit es redueix del 0,4% del PIB l’any 2018 al 0,1% l’any 2019.
Això suposa prop de 700 M€ menys de despesa, a igualtat d’ingressos.

L’evolució dels ingressos i en particular del sistema de finançament, que encara
no s’ha revisat, no fa preveure increments importants, i en qualsevol cas, la limitació
de la regla de despesa limita la possibilitat d’observar grans augments de despesa en
el conjunt del sector públic, si no s’apliquen canvis permanents d’ingressos.
Amb aquests condicionants les línies prioritàries del pressupost de 2019 giren
entorn al manteniment de les cobertures socials en els àmbits educatius, de salut i
de serveis socials, preservant els col·lectius més vulnerables. Les polítiques de generació d’activitat econòmica han de vetllar per la creació d’ocupació de qualitat.
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Els increments retributius aprovats per l’Estat consumeixen bona part dels possibles increments de despesa, per tant cal trobar espais fiscals per tal de poder atendre
les noves necessitats que sorgeixin.
La Generalitat treballa per trobar aquests espais fiscals des de diferents àmbits,
tant pel que fa a assolir nivells més alts de recursos com per millorar l’eficiència i
l’eficàcia de la despesa, i ho fa a través de l’elaboració d’escenaris pressupostaris,
l’inici d’un procés de revisió de despesa i la promoció de l’avaluació ex-ante i expost de les polítiques públiques per tal de maximitzar el valor públic dels recursos
disponibles de cada moment.
Gràcies a una gestió eficient dels recursos disponibles i al compromís del Govern
amb les polítiques socials, amb la voluntat de millorar la inversió en els sistemes de
salut i educació, la proposta de pressupost 2019 tornava als nivells de despesa corrent d’abans de la crisi.
En concret, en l’àmbit de l’educació, el Govern considera que l’etapa compresa
entre els 0 i els 3 anys és fonamental per al desenvolupament integral de l’infant ja
que permet incidir en la construcció de la seva personalitat i afavorir el seu desenvolupament social. En aquest sentit, l’escolarització de 0 a 3 anys és una garantia
per a la igualtat d’oportunitats dels infants. Per això, a la proposta de pressupost per
al 2019, el Govern de la Generalitat es comprometia a tornar a participar en el finançament d’aquesta etapa. En aquest exercici, la proposta inicial contemplava 20
milions d’euros, xifra que tenia la voluntat d’augmentar al llarg dels propers exercicis pressupostaris.
Barcelona, 24 de maig de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Moció 44/XII, sobre la formació
professional
390-00044/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 39480 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 03.06.2019

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 a la Moció 44/XII, sobre la formació professional (tram. 390-00044/12), us informo del següent:
L’aprovació dels estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya per part de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i
Qualificació Professionals, està prevista pel proper 18 de juliol, després de la seva
presentació davant la Comissió Permanent del Consell Català de Formació Professional el 24 de maig i davant el Ple del CCFP el 17 de juliol.
A partir de l’aprovació dels estatuts s’iniciaran els tràmits necessaris per a l’aprovació del Decret per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.
L’aprovació i la publicació de la relació de llocs de treball del personal funcionari o laboral que s’ha d’incorporar a l’Agència Pública de Formació i Qualificació
professionals de Catalunya, es durà a terme després de l’entrada en vigor del Decret
pel qual s’aproven els estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.
La Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals és
l’òrgan de govern de formació i qualificació professionals que permet una coordinació eficient de tots els departaments implicats.
4.50.02. Compliment de mocions
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La creació de consells sectorials és un dels objectius estratègics determinats en
el full de ruta de l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professionals.
El Departament d’Educació juntament amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya garanteix el dret dels i les treballadores a l’acreditació de llurs competències
professionals, perquè aquesta és una de les funcions més importants de l’Agència
Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.
Actualment s’està treballant en l’elaboració d’un pla de formació permanent
i continuat adreçat al professorat amb l’organització de les següents activitats formatives:
– Cursos de la primera edició del Campus d’FP 2019, que es farà a l’estiu.
– Cursos de formació de persones formadores.
– Elaboració de la documentació necessària per als cursos relacionats amb l’acció tutorial i l’orientació educativa.
Actualment s’està treballant en l’elaboració i l’actualització els materials que han
de servir de guia pels agents implicats en la Formació Professional Dual.
Des del Departament d’Educació s’ha previst l’elaboració d’un mapa de l’oferta
formativa que permetrà fer una revisió i nova definició de l’oferta actual, en col·laboració amb els sectors socioeconòmics i aprofitant les potencialitats que ofereix el
catàleg de qualificacions professionals, títols i certificats de professionalitat, amb
l’objectiu de fomentar l’emprenedoria.
Concretament el Mapa d’Ensenyament Professionals es durà a terme amb la coordinació de tots els Serveis Territorials d’Educació, el Consorci d’Educació de Barcelona, empreses, clústers, i entitats dels diferents sectors econòmics
Actualment l’impuls de la Formació Professional Dual que permeti incrementar
el nombre d’alumnat que cursa els seus ensenyaments seguint aquesta metodologia,
s’està duent a terme des de l’àmbit de la participació de les empreses en la formació
dels joves, i el de l’organització del model de la Formació Professional Dual.
També s’està treballant en el disseny d’una campanya de foment i difusió de la
formació professional dual amb la previsió que sigui emesa l’últim trimestre de 2019.
Cal tenir en compte que un altres dels objectius estratègics del full de ruta de l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professionals és l’elaboració de campanyes de difusió de la formació continuada d’una manera periòdica.
En la Formació Professional Dual les despeses corresponents al transport i la
manutenció de l’alumnat van a càrrec de l’empresa en qüestió. Per les altres modalitats, l’alumnat que doni compliment als requisits establerts en les convocatòries
corresponents, poden presentar la seva sol·licitud perquè se’ls hi atorgui una beca
de transport.
Pel que fa a l’eliminació de les taxes de matriculació als cicles formatius de
grau superior creats per l’Ordre ENS/181/2012, amb l’objectiu d’assegurar la igualtat
d’oportunitats en l’accés a la formació professional, està previst que aquesta mesura
entri en vigor en l’exercici pressupostari de l’any 2021.
El desplegament dels IFE (itineraris formatius específics) s’ha dut a terme amb la
definició d’un nou perfil professió i la programació de l’oferta per al curs 2019-2020
en tots els Serveis Territorials d’educació i en el Consorci d’Educació de Barcelona.
Des del Departament d’Educació es porten a terme un conjunt d’actuacions en
relació a la informació sobre els estudis professionalitzadors, les característiques
d’accés als ensenyaments postobligatoris i sobre els aspectes més importants per
l’orientació i l’assessorament al llarg de les diferent etapes i els diferents ensenyaments. Aquestes actuacions van adreçades a tota la comunitat educativa: professionals dels centres educatius, alumnat i famílies.
Des del Departament d’Educació s’està treballant en el disseny d’un servei d’informació, orientació i assessorament en els centres educatius que imparteixen els
ensenyaments de formació professional. En la mateixa línia, s’està treballant en el
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desenvolupament del Projecte d’acció tutorial i orientació educativa per a la formació professional en els centres educatius.
Pel que respecta al sistema d’avaluació del sistema us informo que s’està elaborant l’estudi de les dades de fidelització de l’alumnat dels ensenyaments de cicles
formatius en el marc del Pla de Millora del Rendiment acadèmic i fidelització de
l’alumnat. Les dades corresponents al grau d’inserció laboral estaran recollides en
la 13a edició de l’Estudi d’Inserció laboral dels Ensenyaments Professionals que està
en fase d’elaboració.
També us informo que el nombre d’alumnes per unitat és d’un màxim de trenta,
amb dues dotacions de personal docent per cada grup.
Barcelona, 29 de maig de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

4.52.

Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05.

Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el
Ple perquè faci balanç de l’acció del Govern durant el seu primer any
361-00015/12
SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC (reg. 39577).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019.
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 172 del Reglament del
Parlament, proposa la compareixença davant el Ple del Parlament següent:
Càrrec
President de la Generalitat
Motivació
El president de la Generalitat ha anunciat que la propera setmana compareixerà
davant els mitjans de comunicació per fer balanç del primer any al capdavant del
Govern de Generalitat.
En aquest temps, tot i les compareixences forçades pels grups de l’oposició i les
sessions de control de les sessions plenàries, el president no ha volgut informar a
aquesta cambra de l’acció del Govern.
Per aquest motiu, és del tot necessari que, amb independència de la seva compareixença davant els mitjans, el president comparegui davant al Ple del Parlament
per permetre a aquesta Cambra celebrar un debat en profunditat sobre el balanç de
l’acció de govern.
Finalitat
Informar sobre el balanç de l’acció del govern durant el primer any al capdavant
del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
Catalana per la Infància Maltractada davant la Comissió de la
Infància perquè informi sobre l’atenció a les persones que van patir
abusos sexuals en la infància
356-00455/12
SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Macià i Gou, del GP JxCat, Rut Ribas i Martí, del GP ERC,
Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units (reg. 39496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 03.06.2019.

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

Compareixença de Jordi Évole Requena davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00427/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte
Castor, tinguda el 03.06.2019, DSPC-C 263.

Compareixença de Jordi Aurich Taberner, ex-director general
de Protecció Civil, en qualitat de testimoni, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00104/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte
Castor, tinguda el 03.06.2019, DSPC-C 263.

Compareixença de Josep Huguet i Biosca, exconseller d’Innovació,
Universitats i Empresa, en qualitat de testimoni, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00105/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte
Castor, tinguda el 03.06.2019, DSPC-C 263.
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Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2019
334-00060/12
PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 39468 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Territori: Mesa del Parlament,
03.06.2019

A la Mesa del Parlament

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

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 28 de maig de 2019 s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Interior, s’aprova la iniciativa SIG19INT0576 Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2019.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 28 de maig de 2019.
Acord GOV/ /2019, de 28 de maig, pel qual s’aprova el Programa
d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2019.

La Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, estableix a l’article 2.4.j) com a funció del Servei Català de Trànsit impulsar l’elaboració, cada tres anys, del Pla català de seguretat viària i els programes inclosos en
aquest Pla, els quals han de ser sotmesos a l’informe previ de la Comissió Catalana
de Trànsit i Seguretat Viària i a l’aprovació posterior per part del Govern de la Generalitat. En aquest sentit, per Acord de 27 de juny de 2017, el Govern de la Generalitat
va aprovar el Pla de seguretat viària per als anys 2017-2019.
Així mateix, correspon a la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària,
d’acord amb l’article 20.2 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, fer el seguiment
del desenvolupament del Pla de seguretat viària, valorar-ne el resultat final i elevar
les seves conclusions a la persona titular del Departament d’Interior.
Atès que la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, en data 15 d’abril
de 2019, ha emès informe favorable sobre el Programa d’activitats per a la seguretat
viària a Catalunya per a l’any 2019, i com sigui que la seva aprovació correspon al
Govern, d’acord amb l’article 2.4.j) de la Llei 14/1997, de 24 de desembre;
D’acord amb l’article 3.l) del Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desenvolupament
de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació
de vehicles i seguretat viària, correspon al Servei Català de Trànsit impulsar l’elaboració, cada tres anys, del Pla de seguretat viària i els programes inclosos en aquest
Pla, en el marc de la Comissió Interdepartamental, que han de ser sotmesos a informe de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, aprovats pel Govern
i tramesos al Parlament de Catalunya.
Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, el Govern
Acorda:

1. Aprovar el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2019, que
s’adjunta com a annex a aquest Acord.
2. Trametre el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2019 al
Parlament de Catalunya, un cop aprovat pel Govern de la Generalitat.
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3. Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret del
seu document annex, Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2019,
que es podrà consultar a través del lloc web del Servei Català de Trànsit del Departament d’Interior (http://www.gencat.cat/transit).
Barcelona, 28 de maig de 2019
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87.

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20.

Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 3085/2019, interposat pel Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, contra l’acord de la Mesa del 16 de
maig de 2019 de confirmació de l’acord de la Mesa del 15 de maig de
2019 pel qual es desestima la petició de reconsideració presentada
contra el sistema de votació per a designar senadors
383-00015/12
CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT
Reg. 39471 / Provisió del president del TC del 30.05.2019

Acord: Mesa del Parlament, 03.06.2019.
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