
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 642/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció adequada als infants 
amb trastorn de l’espectre autista i llurs familiars
250-00749/12
Adopció 11

Resolució 643/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament dels serveis so-
cials per a les persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00751/12
Adopció 11

Resolució 644/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de la inserció 
laboral de les persones amb discapacitat
250-00771/12
Adopció 12

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista
202-00067/12
Presentació: GP CatECP 14

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 15/2019, del 26 de novembre, pel qual es modifica l’article 13 del Decret 
llei 4/2010, del 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura 
del sector públic de la Generalitat
203-00023/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 23

Decret llei 16/2019, del 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència cli-
màtica i l’impuls a les energies renovables
203-00024/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 26

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de les retallades pressupostàries en l’àm-
bit cultural
250-01033/12
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre les beques Canigó
250-01034/12
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48
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Proposta de resolució sobre la creació d’un punt d’inspecció fronterer al port de 
Palamós
250-01035/12
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre el millorament viari de la carretera GI-682
250-01036/12
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la cancel·lació del web i de l’arxiu digital i les despeses 
no justificades de l’Oficina de l’Expresident Carles Puigdemont
250-01037/12
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos provinents de la Unió Es-
panyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores
250-01038/12
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la publicitat de les instruccions que regeixen l’actuació 
dels Mossos d’Esquadra
250-01039/12
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la implantació d’un sistema ferroviari de rodalia a Lleida
250-01040/12
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre l’ús de referències històriques correctes per la Gene-
ralitat
250-01041/12
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets dels estudiants d’accedir a les 
universitats i sobre la modificació del sistema d’avaluació
250-01042/12
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció de 
Martorell
250-01043/12
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre les mesures urgents i necessàries en matèria de riscos 
laborals a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
250-01044/12
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre l’optimació energètica dels sistemes de reg i mecàni-
ca de fluids
250-01045/12
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre el IV Pla de suport al tercer sector social
250-01046/12
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre el model de treball protegit a Catalunya
250-01047/12
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52
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Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de l’associacionisme
250-01048/12
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres 
de protecció de menors de gestió concertada i delegada
250-01049/12
Tramesa a la Comissió 53
Termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre les cases d’infants
250-01050/12
Tramesa a la Comissió 53
Termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre els centres educatius d’alta complexitat
250-01051/12
Tramesa a la Comissió 53
Termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’igualtat per al Cos de Mossos 
d’Esquadra
250-01052/12
Tramesa a la Comissió 54
Termini de presentació d’esmenes 54

Proposta de resolució sobre els talls viaris a la frontera espanyola i francesa i el dret 
a la lliure circulació de persones i mercaderies
250-01053/12
Tramesa a la Comissió 54
Termini de presentació d’esmenes 54

Proposta de resolució sobre la destinació dels mitjans necessaris per a la reforma 
i construcció d’un edifici per a l’Institut de Vilafant
250-01054/12
Tramesa a la Comissió 54
Termini de presentació d’esmenes 54

Proposta de resolució sobre la llibertat d’ensenyament
250-01055/12
Tramesa a la Comissió 54
Termini de presentació d’esmenes 55

Proposta de resolució sobre l’adopció d’un protocol de cobertura informativa d’es-
deveniments potencialment violents
250-01056/12
Tramesa a la Comissió 55
Termini de presentació d’esmenes 55

Proposta de resolució sobre el reforç de mitjans personals en la jurisdicció de menors
250-01057/12
Tramesa a la Comissió 55
Termini de presentació d’esmenes 55

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic de Tarragona 
i de les poblacions limítrofes amb els polígons químics i industrials de Tarragona
250-01058/12
Tramesa a la Comissió 55
Termini de presentació d’esmenes 55

Proposta de resolució sobre la preservació i la catalogació dels fons audiovisuals
250-01059/12
Tramesa a la Comissió 56
Termini de presentació d’esmenes 56

Proposta de resolució sobre les condicions en què es poden prestar serveis de co-
municació audiovisual sense ànim de lucre
250-01060/12
Tramesa a la Comissió 56
Termini de presentació d’esmenes 56
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Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament d’un estabu-
lari a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
250-01061/12
Tramesa a la Comissió 56
Termini de presentació d’esmenes 56

Proposta de resolució sobre l’execució immediata del carril bus-VAO a la carretera 
B-23
250-01062/12
Presentació: GP CatECP 57

Proposta de resolució sobre les connexions ferroviàries a les Terres de l’Ebre
250-01063/12
Presentació: GP CatECP 58

Proposta de resolució sobre el lloguer de l’edifici Cíclope d’Igualada pel Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies
250-01064/12
Presentació: GP PSC-Units, GP CatECP 59

Proposta de resolució sobre el suport al desenvolupament del Museu de Guissona 
i el Parc Arqueològic de Iesso, a la Segarra
250-01065/12
Presentació: GP CatECP 60

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla informatiu ciutadà d’actuació da-
vant possibles accidents químics
250-01066/12
Presentació: GP CatECP 62

Proposta de resolució sobre els esdeveniments polítics a Bolívia
250-01067/12
Presentació: SP CUP-CC 63

Proposta de resolució sobre l’activació immediata del Centre de Formació Profes-
sional d’Automoció de Martorell
250-01068/12
Presentació: GP CatECP 64

Proposta de resolució sobre el trasllat de la Fundació TIC Salut Social
250-01069/12
Presentació: GP PSC-Units 65

Proposta de resolució sobre la situació a la regió autònoma uigur de Xinjiang
250-01070/12
Presentació: GP PSC-Units 66

Proposta de resolució sobre els assentaments israelians als territoris palestins ocu-
pats
250-01071/12
Presentació: GP PSC-Units 67

Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de Cambrils amb 
relació a les obres d’ampliació de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat
250-01072/12
Presentació: GP PSC-Units 68

Proposta de resolució sobre els horaris d’assistència sanitària als municipis de 
menys de mil habitants
250-01073/12
Presentació: GP PSC-Units 69

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre 
hores al CAP de Vallirana
250-01074/12
Presentació: GP PSC-Units 70

Proposta de resolució sobre el reconeixement i agraïment a les missions de defensa i 
de manteniment de la pau de les Forces Armades amb motiu de llur trentè aniversari
250-01075/12
Presentació: GP Cs 71

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre hospitalari a Tortosa
250-01076/12
Presentació: GP CatECP 72
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Proposta de resolució sobre la revocació del projecte de Hard Rock BCN IR de 
construir i explotar un casino a Vila-seca i Salou
250-01077/12
Presentació: GP CatECP 73

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre el reconeixement i el garantiment dels drets de les dones
255-00009/12
Presentació: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP CUP-CC, SP PPC 75

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Institut 
de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017
256-00034/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 76
Termini per a proposar compareixences 76

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 76

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «El dret a la salut mental infantil i juvenil: ga-
ranties en l’accés i l’atenció als centres residencials»
360-00020/12
Tramitació en Comissió 76

Informe del Síndic de Greuges titulat «Deficiències en matèria de seguretat nuclear»
360-00021/12
Tramitació en Comissió 77

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant corresponent al 2019
360-00022/12
Presentació: síndic de Greuges 77

Informe del Síndic de Greuges titulat «Dret de manifestació i paper dels cossos po-
licials en les mobilitzacions posteriors a la Sentència 459/2019»
360-00023/12
Presentació: síndic de Greuges 78

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al cinquè període de sessions
244-00010/12
Acord 79

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de rebuig de les 
paraules de caràcter masclista i sexista d’un diputat
401-00020/12
Acord de la Junta 79

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió del Reglament
410-00001/12
Baixa de membres 80

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
410-00004/12
Substitució de diputats 80

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00012/12
Substitució de diputats 80
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 481/XII, sobre la creació d’un grup de treball 
per a estudiar l’equiparació retributiva entre el Cos de Mossos d’Esquadra i altres 
col·lectius especials de la Generalitat
290-00444/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  81

Control del compliment de la Resolució 482/XII, sobre la dotació del parc de bom-
bers de Sant Feliu de Llobregat
290-00445/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  81

Control del compliment de la Resolució 483/XII, sobre la dotació del parc de bom-
bers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal i sobre les mancances del Cos 
de Bombers de la Generalitat
290-00446/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  82

Control del compliment de la Resolució 484/XII, sobre els desallotjaments extraju-
dicials i la col·laboració amb el Cos de Mossos d’Esquadra de les empreses que 
ofereixen aquest servei
290-00447/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  83

Control del compliment de la Resolució 486/XII, sobre el personal de guàrdia al 
parc de bombers de Girona i a la resta de parcs i sobre la neutralitat dels parcs de 
bombers
290-00449/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  84

Control del compliment de la Resolució 495/XII, sobre el trastorn de l’espectre au-
tista en l’àmbit de l’educació
290-00458/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  85

Control del compliment de la Resolució 535/XII, sobre l’atenció en salut mental in-
fantil i juvenil
290-00463/12
Sol·licitud de pròrroga 86
Pròrroga del termini per a retre comptes 86

Control del compliment de la Resolució 504/XII, sobre el trastorn de l’espectre autista
290-00464/12
Sol·licitud de pròrroga 87
Pròrroga del termini per a retre comptes 87

Control del compliment de la Resolució 513/XII, sobre la diada de Sant Jordi
290-00473/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  87

Control del compliment de la Resolució 516/XII, sobre l’adaptació dels operatius 
policials per a vetllar per la seguretat ciutadana en determinades zones de Girona
290-00476/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  88

Control del compliment de la Resolució 517/XII, sobre la descentralització de l’Àrea de 
Brigada Mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra
290-00477/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  89

Control del compliment de la Resolució 518/XII, sobre la reobertura de l’oficina 
d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra a la plaça de Catalunya de Barcelona
290-00478/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  90

Control del compliment de la Resolució 520/XII, sobre la targeta sanitària «Cuida’m»
290-00480/12
Sol·licitud de pròrroga 91
Pròrroga del termini per a retre comptes 91
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Control del compliment de la Resolució 521/XII, sobre el desenvolupament d’un pro-
tocol unificat per al tractament de casos de mort perinatal
290-00481/12
Sol·licitud de pròrroga 91
Pròrroga del termini per a retre comptes 92

Control del compliment de la Resolució 522/XII, sobre el dret a facilitar la presència 
d’un acompanyant durant la visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català d’Avalua-
cions Mèdiques
290-00482/12
Sol·licitud de pròrroga 92
Pròrroga del termini per a retre comptes 92

Control del compliment de la Resolució 523/XII, sobre els tractaments oncològics
290-00483/12
Sol·licitud de pròrroga 92
Pròrroga del termini per a retre comptes 93

Control del compliment de la Resolució 524/XII, sobre el restabliment del servei 
d’urgències de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a 
Sant Feliu de Llobregat
290-00484/12
Sol·licitud de pròrroga 93
Pròrroga del termini per a retre comptes 93

Control del compliment de la Resolució 525/XII, sobre l’ampliació del CAP Sant 
Just Desvern
290-00485/12
Sol·licitud de pròrroga 94
Pròrroga del termini per a retre comptes 94

Control del compliment de la Resolució 526/XII, sobre l’atenció sanitària a Sant Vi-
cenç dels Horts
290-00486/12
Sol·licitud de pròrroga 94
Pròrroga del termini per a retre comptes 95

Control del compliment de la Resolució 527/XII, sobre la humanització del protocol 
d’intervenció per cesària
290-00487/12
Sol·licitud de pròrroga 95
Pròrroga del termini per a retre comptes 95

Control del compliment de la Resolució 528/XII, sobre els serveis d’atenció primà-
ria a Gavà
290-00488/12
Sol·licitud de pròrroga 95
Pròrroga del termini per a retre comptes 96

Control del compliment de la Resolució 529/XII, sobre la construcció del CAP Gavà 3
290-00489/12
Sol·licitud de pròrroga 96
Pròrroga del termini per a retre comptes 96

Control del compliment de la Resolució 594/XII, sobre la commemoració de la vaga 
de La Canadenca
290-00546/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  97

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 106/XII, sobre les accions que perjudiquen la 
convivència
390-00106/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 98

Control del compliment de la Moció 109/XII, sobre la Catalunya rural
390-00109/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 100

Control del compliment de la Moció 112/XII, sobre els problemes de mobilitat
390-00112/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 120
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Control del compliment de la Moció 125/XII, sobre els efectes econòmics de la si-
tuació política a Catalunya
390-00125/12
Designació de la Comissió competent 121

Control del compliment de la Moció 126/XII, sobre la situació d’emergència a Rojava 
pels atacs de l’exèrcit turc
390-00126/12
Designació de la Comissió competent 121

Control del compliment de la Moció 127/XII, sobre la inversió en polítiques socials
390-00127/12
Designació de la Comissió competent 122

Control del compliment de la Moció 128/XII, sobre les actuacions de la policia
390-00128/12
Designació de la Comissió competent 122

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 
informi sobre els missatges que emet des de les xarxes socials en defensa d’estra-
tègies orientades a la independència unilateral de Catalunya
361-00021/12
Sol·licitud 122

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença de Manuela Carmena, membre del Grup de Treball de les Nacions 
Unides sobre Detencions Arbitràries en el període 2004-2009, davant la Comissió 
d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
357-00650/12
Substanciació 123

Compareixença de Sebastián Trapote, cap de la Policia Nacional a Catalunya, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 
i el 18 d’Agost de 2017
365-00073/12
Acord 123

Compareixença d’Ángel Gozalo, cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, en qualitat 
de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017
365-00074/12
Acord 123

Compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Govern espa-
nyol, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00080/12
Acord 123

Compareixença de Juan Ignacio Zoido, exministre de l’Interior, en qualitat de testi-
moni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017
365-00081/12
Acord 124

Compareixença d’Alfonso Dastis Quecedo, exministre d’Exteriors, en qualitat de tes-
timoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017
365-00082/12
Acord 124

Compareixença de José Manuel García-Margallo, exministre d’Exteriors, en quali-
tat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 
18 d’Agost de 2017
365-00083/12
Acord 124
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Compareixença d’Enric Millo Rocher, exdelegat del Govern espanyol a Catalunya, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00084/12
Acord 124

Compareixença de Félix Sanz Roldán, director del Centre Nacional d’Intel·ligència, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00085/12
Acord 125

Compareixença de Diego Pérez de los Cobos, representant del Ministeri de l’Interior 
a la Junta de Seguretat de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00086/12
Acord 125

Compareixença de José Luís Olivera Serrano, director del Centre d’Intel·ligència con-
tra el Terrorisme i el Crim Organitzat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00087/12
Acord 125

Compareixença de Germán López Iglesias, ex-director general de la Policia Nacio-
nal, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00088/12
Acord 125

Compareixença de José Manuel Holgado Merino, ex-director general de la Guàrdia 
Civil, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00089/12
Acord 126

Compareixença de Juan Carlos Ortiz Argüelles, cap central d’Informació, Investi-
gació i Ciberdelinqüència de la Policia Nacional, en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00091/12
Acord 126

Compareixença de Fernando Santafé Soler, comandament d’Informació, Investigació 
i Ciberdelinqüència de la Guàrdia Civil, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00092/12
Acord 126

Compareixença de Manuel Navarrete Paniagua, director del Centre Europeu contra 
el Terrorisme de l’Europol, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00093/12
Acord 126

Compareixença de Hammou Ourrous, persona que compartia l’habitatge amb Es 
Satty, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00102/12
Acord 127

Compareixença de Teresa Cunillera i Mestres, delegada del Govern de l’Estat a Ca-
talunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’agost de 2017
365-00127/12
Acord 127

Compareixença de Paz Esteban López, directora en funcions del Centre Nacional d’Intel-
ligència, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’agost de 2017
365-00128/12
Acord 127
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Compareixença de José Luís Navarro Merino, cap de l’Àrea d’Estratègia i Prospecti-
va de la Policia Nacional, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’agost de 2017
365-00129/12
Acord 127

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Consell Interuniversitari de Catalunya corresponent al 2018
334-00083/12
Presentació: Secretaria General de Consell Interuniversitari de Catalunya 128

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 6330/2015, in-
terposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 1/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats 
electorals del 27 de setembre de 2015
385-00001/11
Incident d’execució de la STC 259/2015, sobre la Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya  129
Al·legacions que formula el Parlament sobre la procedència de la legitimació dels diputats/ades 
per comparèixer en l’incident d’execució 129

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 6330/2015, in-
terposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 1/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats 
electorals del 27 de setembre de 2015
385-00001/11
Incident d’execució de la STC 259/2015, sobre la Resolució 546/XII del Parlament de Catalunya  131
Al·legacions que formula el Parlament sobre la procedència de la legitimació dels diputats/ades 
per comparèixer en l’incident d’execució 131

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 4039/2018, 
promoguda pel Govern de l’Estat, contra els apartats 1 a 5 de la Moció 5/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel 
Tribunal Constitucional
385-00002/12
Incident d’execució de la STC 136/2018, sobre la Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya  133
Al·legacions que formula el Parlament sobre la procedència de la legitimació dels diputats/ades 
per comparèixer en l’incident d’execució 133

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 4039/2018, 
promoguda pel Govern de l’Estat, contra els apartats 1 a 5 de la Moció 5/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel 
Tribunal Constitucional
385-00002/12
Incident d’execució de la STC 136/2018, sobre la Resolució 546/XII del Parlament de Catalunya  136
Al·legacions que formula el Parlament sobre la procedència de la legitimació dels diputats/ades 
per comparèixer en l’incident d’execució 136

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 5813/2018, pro-
moguda pel Govern de l’Estat, contra les lletres «c» i «d» de l’apartat 15 de l’epígraf 
II, titulat «Institucions i administracions», de la Resolució 92/XII del Parlament de 
Catalunya, sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència
385-00003/12
Incident d’execució de la STC 98/2019, sobre la Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya  138
Al·legacions que formula el Parlament sobre la procedència de la legitimació dels diputats/ades 
per comparèixer en l’incident d’execució 138

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament cinc llocs de 
treball singulars d’assessors lingüístics amb responsabilitats assignades del Depar-
tament d’Assessorament Lingüístic
500-00018/12
Nomenament de l’òrgan qualificador 140
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 642/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció 
adequada als infants amb trastorn de l’espectre autista i llurs 
familiars
250-00749/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 19, 20.11.2019, DSPC-C 374

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 20 
de novembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millo-
rament de l’atenció sanitària per a l’atenció precoç del trastorn de l’espectre autista 
(tram. 250-00749/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aplicar, a tot el territori de Catalunya en l’etapa primerenca de la infància, de 

zero a sis anys, un model d’atenció biopsicosocial basat en les recomanacions de les 
guies clíniques vigents, que es basen en l’evidència.

b) Garantir l’equitat en l’accés a l’atenció del trastorn de l’espectre autista als 
usuaris amb aquest trastorn i llurs famílies a tot el territori de Catalunya en l’etapa 
de zero a sis anys.

c) Definir programes d’atenció integral a les persones amb trastorns de l’espectre 
autista i llurs famílies amb una vessant biopsicosocial, i garantir-ne l’aplicació a tots 
els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç del territori de Catalunya.

d) Garantir les intervencions psicoterapèutiques i psicoeducatives, tant dels afec-
tats com de llurs famílies, als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç 
de la xarxa pública.

e) Garantir la formació dels professionals sanitaris dels centres de desenvolupa-
ment infantil i atenció precoç en les especificitats de les necessitats de les persones 
amb trastorn de l’espectre autista i llurs famílies, per tal que puguin donar una aten-
ció adequada.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 643/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
dels serveis socials per a les persones amb trastorn de l’espectre 
autista
250-00751/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 19, 20.11.2019, DSPC-C 374

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 20 
de novembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millora-
ment dels serveis socials per a les persones amb trastorn de l’espectre autista (tram. 
250-00751/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya (reg. 39114).
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar a disposició de les persones amb trastorns de l’espectre autista i disca-

pacitat que ho necessitin places de centre de dia i places de residència que disposin 
de serveis i personal especialitzats en aquest trastorn.

b) Aplicar, en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta resolu-
ció, un programa d’inserció laboral que tingui en compte les característiques de les 
persones diagnosticades amb trastorn de l’espectre autista i prioritzi llurs necessi-
tats, per a potenciar-ne les capacitats.

c) Augmentar, en el termini màxim d’un any des de l’aprovació d’aquesta resolu-
ció, el nombre de pisos tutelats destinats a persones amb trastorn de l’espectre autis-
ta que tinguin reconeguda una discapacitat, per a potenciar-ne l’autonomia.

d) Establir, en el marc del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i 
sanitària, canals de coordinació efectius entre els serveis sanitaris, educatius i so-
cials, adreçats a l’establiment de programes de tractament per als afectats pel tras-
torn de l’espectre autista i d’atenció i suport a llurs famílies.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 644/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de la inserció laboral de les persones amb discapacitat
250-00771/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 19, 20.11.2019, DSPC-C 374

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 20 
de novembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millora-
ment de la inserció laboral de les persones amb discapacitat (tram. 250-00771/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar (reg. 37996).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar per a destinar catorze milions i mig d’euros per a la inclusió laboral 

en l’empresa ordinària prioritàriament per a l’any 2019, dels quals cinc milions d’eu-
ros es destinaran al manteniment de llocs de treball, en concret a la metodologia de 
treball amb suport, per a persones amb dificultats especials.

b) Destinar quaranta dos milions i mig d’euros per a complementar el finança-
ment dels centres especials de treball l’any 2019.

c) Incrementar, en cas que el Govern de l’Estat aporti els fons necessaris per mit-
jà de la Conferència Sectorial de Treball i Assumptes Socials, la dotació pressupos-
tària per a finançar el 75% del salari mínim interprofessional de les persones amb 
dificultats especials.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions pertinents davant 
el Govern de l’Estat per a: 
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a) Destinar el finançament suficient per a poder desenvolupar polítiques que afa-
voreixin la inclusió laboral de les persones amb discapacitat i problemes de salut 
mental a Catalunya.

b) Fer que es traspassin a la Generalitat les competències amb relació a la nor-
mativa per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat i problemes de sa-
lut mental.

c) Constituir una comissió bilateral Estat-Generalitat per a posar les bases d’un 
acord que garanteixi la singularitat del model català d’inclusió laboral de les perso-
nes amb discapacitat i problemes de salut mental.

d) Destinar els recursos necessaris per a garantir la subvenció del 50% del salari 
mínim interprofessional a tots els treballadors amb discapacitat dels centres espe-
cials de treball i el 55% del salari mínim interprofessional per al col·lectiu amb di-
ficultats especials.

e) Dotar l’Eix 3, sobre oportunitats d’ocupació, de la Conferència Sectorial de 
Treball i Assumptes Socials, com a mínim per a aquest 2019, de cent vint milions 
d’euros per a subvencionar el 50% del salari mínim interprofessional a tots els tre-
balladors amb discapacitat dels centres especials de treball a Catalunya.

f) Preveure, per a aquest 2019, els recursos necessaris i suficients per a finançar 
les unitats de suport a l’activitat professional i el 55% del salari mínim interprofes-
sional per al col·lectiu amb dificultats especials.

g) Fer que l’increment de vuitanta-tres milions d’euros que s’ha anunciat que es 
destinaran als centres especials de treball per a afrontar l’impacte de l’augment del 
50% del salari mínim interprofessional com a mínim per al 2019, es distribueixin 
basant-se en el nombre de persones que es troben en situació d’alta i amb un con-
tracte en aquests centres especials.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé



BOPC 485
5 de desembre de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 14

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista
202-00067/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 52792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Proposició de llei de modificació de la llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista

Exposició de motius
La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència mas-

clista va ser una llei pionera, fruit de la participació i la construcció de consensos 
entre les organitzacions feministes i els partits polítics de consens, aprovada. Encara 
avui en dia es pot considerar la llei més progressista en matèria de violències mas-
clistes a l’Estat Espanyol.

El 4 de desembre de 2018 es van presentar a la Comissió d’Igualtat informes 
d’avaluació dels 10 anys de la llei 5/2008 en els que s’identificaven mancances en el 
desplegament de la llei, i alguns aspectes que no van ser recollits en el seu moment i 
que ara seria necessari incorporar per poder fer més amplia i garantista la protecció 
de les víctimes de violències masclistes.

El 13 de desembre de 2018 es va aprovar al Ple del Parlament la moció 32/XII on 
es demanava l’ampliació de la llei 5/2008 per a incloure la violència institucional, 
que va quedar fora en aquell moment.

Quedava recollit en el punt següent: 
«c) Crear abans de tres mesos, en el marc de la Comissió Nacional per a una In-

tervenció Coordinada contra la Violència Masclista i del Pacte Nacional contra la 
Violència Masclista, un grup de treball sobre violència institucional contra les do-
nes integrat per institucions i entitats especialitzades perquè faci un diagnòstic de la 
violència institucional contra les dones i proposi línies d’actuació per a combatre-la, 
i a reformar la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violèn-
cia masclista, per a incorporar-hi la violència institucional contra les dones com a 
violència masclista.»

Reconeixent que la llei 5/2008 va ser una llei de consens, la seva reforma integral 
ha de ser també resultat d’un nou procés participatiu, liderat per les entitats feminis-
tes amb l’acompanyament del Parlament de Catalunya, on es treballin nous acords 
i s’ampliï la seva repercussió i impacte, a més de garantir el seu complet desplega-
ment amb els recursos necessari.

Mentre es produeix aquest procés, es considera necessari que el Parlament faci 
un pas endavant i assumeixi la responsabilitat de plantejar la incorporació d’alguns 
dels aspectes que van quedar fora de la 05/2008 en el seu moment, tot seguint el 
plantejament aprovat a la moció 32/XII, sense que això suposi afectar a l’essència 
de la llei i als consensos construïts ara fa 10 anys.

En aquest sentit, el projecte de modificació de llei que es presenta té la vocació 
d’ampliar i reforçar la llei, per adaptar-la al moment actual i per donar-li més robus-
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tesa per a protegir els drets de les dones, nenes i les adolescents transgènere i cisgè-
nere, a les persones intersexuals, així com a les identitats no binàries o les que no es 
volen relacionar amb cap espectre de gènere binari

Per això la proposta de modificació es centra en: 
– Introduir la violència institucional com a forma i àmbit, definint la diligència 

deguda i especificant que dita violència s’exerceix per acció i per omissió.
– Introduir les violències digitals, donades les agressions que es succeixen al 

nostra voltant, suplantacions d’identitats digitals, us de fotografies o vídeos prova-
tius, etc.

– Introduir una definició de consentiment sexual on es clarifiqui la necessitat 
d’existència de desig.

– Ampliar les violències en l’àmbit social i comunitari.
– Ampliar les formes de violències masclistes.
– Ampliar la formació a professionals.
La present proposta té l’objectiu d’afavorir l’eradicació de les violències masclis-

tes i reforçar els drets de les dones i pretén desencadenar un debat participatiu on 
aquestes i altres propostes de modificació sorgides durant la tramitació siguin re-
pensades i avaluades per conjunt del moviment feminista i els grups parlamentaris.

Article 1. De modificació del punt 2 de l’article 2
2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei, s’entén que inclouen també 

les nenes i les adolescents transgènere i cisgènere, a les persones intersexuals, així 
com a les identitats no binàries o les que no es volen relacionar amb cap espectre 
de gènere binari.

Article 2. De l’article 3
a) Violència masclista: la violència que s’exerceix contra les dones com a mani-

festació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de 
relacions de poder dels homes sobre les dones que ha imposat un model de masculi-
nitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior i que, produïda 
per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions 
i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicolò-
gic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

b) Sensibilització: el conjunt d’accions pedagògiques i comunicatives encamina-
des a generar canvis i modificacions en l’imaginari social que permetin avançar cap 
a l’eradicació de la violència masclista.

c) Prevenció: el conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la incidència de 
la problemàtica de la violència masclista per mitjà de la reducció dels factors de risc, 
i impedir-ne així la normalització, i les encaminades a sensibilitzar la ciutadania, 
especialment les dones, en el sentit que cap forma de violència no és justificable ni 
tolerable.

d) Detecció: la posada en funcionament de diferents instruments teòrics i tècnics 
que permetin identificar i fer visible la problemàtica de la violència masclista, tant 
si apareix de forma precoç com de forma estable, i que permetin també conèixer les 
situacions en les quals s’ha d’intervenir, per tal d’evitar-ne el desenvolupament i la 
cronicitat.

e) Atenció: el conjunt d’accions destinades a una persona perquè pugui superar 
les situacions i les conseqüències generades per l’abús en els àmbits personal, fami-
liar i social, tot garantint-ne la seguretat i facilitant-li la informació necessària sobre 
els recursos i els procediments perquè pugui resoldre la situació.

f) Recuperació: l’etapa del cicle personal i social d’una dona que ha viscut situa-
cions de violència en què es produeix el restabliment de tots els àmbits danyats per 
la situació viscuda.

g) Reparació: el conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, socials, laborals, 
sanitàries, educatives i similars, preses pels diversos organismes i agents responsa-
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bles de la intervenció en l’àmbit de la violència masclista, que contribueixen al res-
tabliment de tots els àmbits danyats per la situació viscuda.

k) Diligència deguda: consistent en l’obligació de les Administracions d’abste-
nir-se de cometre qualsevol acte de violència envers les dones, i d’adoptar les mesu-
res legislatives i de qualsevol altre ordre per a actuar amb la deguda diligència, en 
vistes a prevenir, castigar i reparar adequadament els actes de violència masclista.

l) Victimització secundària o revictimització: el maltractament addicional exercit 
contra les dones que es troben en situacions de violència masclista i els seus fills i 
filles, com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits quantitatius i qualitatius 
de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables, i també per les ac-
tuacions desencertades provinents d’altres agents implicats.

m) Consentiment sexual: desig mutu afirmatiu i consensuat, emmarcat en l’auto-
determinació sexual i en la dignitat personal, que dóna pas i avala l’exercici de pràc-
tiques sexuals. Aquest, necessita de la llibertat en la seva prestació, ha de romandre 
vigent durant tota la pràctica sexual, està acotat a una persona o diverses persones, 
a unes determinades pràctiques sexuals i a unes determinades mesures de precaució 
tant d’un embaràs no desitjat com de transmissió d’ITS. No existirà consentiment 
quan l’agressor creii unes condicions o s’aprofiti d’un context, que directa o indirec-
tament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb el consentiment de la dona.

n) Interseccionalitat o intersecció d’opressions: Reconeixement de que les violèn-
cies masclistes basades en el gènere convergeixen amb d’altres eixos de discrimina-
ció, com l’origen, el color de la pell, la situació administrativa, l’edat, la classe so-
cial, la diversitat funcional o psíquica, les addiccions, l’estat serològic, la privació de 
llibertat, la orientació sexual o la identitat i expressió de gènere, que fa que impactin 
de manera agreujada i diferenciada. La interacció d’aquestes discriminacions, ha de 
ser tinguda en compte a la hora d’abordar les violències masclistes.

Article 3. De modificació de l’article 4. Formes de violència masclista
1. La violència masclista ve configurada per una continuïtat de situacions, en les 

què interactuen cadascuna de les formes de violència masclista amb els diferents 
àmbits en què es donen. Aquestes poden exercir-se de manera puntual o de manera 
reiterada.

2. Als efectes d’aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d’alguna de les 
formes següents: 

a) Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos d’una 
dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany.

b) Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió que produeix en una 
dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, d’humiliació, de vexa-
cions, d’exigència d’obediència o submissió, de coerció verbal, d’insults, d’aïllament 
o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. Aquesta violència també podrà 
dur-se a terme amb l’amenaça o la causació de violència física o psicològica con-
tra l’entorn afectiu de la dona, molt especialment els fills i filles o altres familiars, 
quan es dirigeixi a afligir la dona. També inclou la violència ambiental, a través de 
l’exercici de la violència sobre béns i propietats de la dona, amb valor econòmic o 
sentimental, o sobre els animals amb qui es té un vincle d’afecte, amb la finalitat 
d’afligir-la i/o crear un entorn intimidatori.

c) Comprèn qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual i la dignitat per-
sonal de la dona, creant unes condicions o aprofitant-se d’un context, que directa o 
indirectament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb el consentiment de 
la dona, amb independència del vincle que uneixi la dona i el perpetrador. Inclou 
l’accés corporal, la mutilació genital femenina o el risc de patir-la, els matrimoni 
forçats, el tràfic i explotació de dones i nenes, l’assetjament sexual i per raó de sexe, 
l’amenaça sexual, l’exhibició, l’observació i la imposició de qualsevol pràctica se-
xual.
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d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: impedir o 
dificultar a les dones el prendre decisions sobre les seves pràctiques i preferències 
sexuals, sobre la seva reproducció i les condicions en les què es duu a terme. In-
clou, la esterilització forçada, l’embaràs forçat, l’impediment d’avortament fora del 
supòsits legalment establerts, la dificultat per accedir als mètodes contraceptius, de 
prevenció d’ITS i de VIH, o als mètodes de reproducció assistida; les pràctiques 
ginecològiques i obstètriques, que no respectin les decisions, els cossos i els proces-
sos emocionals de les dones.

e) Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justificada de 
recursos per al benestar físic o psicològic d’una dona i, si escau, de llurs filles o fills, 
i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar 
o de parella.

f) Violència digital: consisteix en aquells actes de violència masclista i misoginia 
on-line comesos, instigats amplificats i/o agreujats, en part o totalment, mitjançant 
l’ús de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC), plataformes de xar-
xes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria instantània 
que afectin la dignitat digital i els drets digitals de les dones. Aquestes, causen danys 
psicològics i fins i tot físics, reforcen estereotips, danyen la dignitat i la reputació, 
atempten contra la seva privacitat i llibertat d’obrar, causen pèrdues econòmiques, 
i plantegen obstacles en la seva participació política i a la seva llibertat d’expressió.

g) Violència institucional: Els actes, pràctiques, criteris i procediments, que per 
acció o omissió, discriminin o atemptin contra els drets de les dones. La violència 
institucional, inclourà la producció legislativa, la interpretació i aplicació del Dret 
que tingui per objecte o provoqui aquest mateix resultat.

Article 4. De modificació de l’article 5. Àmbits de la violència masclista
La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
Primer. Violència en l’àmbit de la parella: consisteix en la violència física, psi-

cológica, sexual o econòmica exercida contra una dona i perpetrada per l’home que 
n’és o n’ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut relacions simi-
lars d’afectivitat.

Segon. Violència en l’àmbit familiar: consisteix en la violència física, sexual, 
psicològica o econòmica exercida contra les dones i les menors d’edat en el sí de la 
família i perpetrada per membres de la mateixa família, en el marc de les relacions 
afectives i dels lligams de l’entorn familiar. No s’hi inclou la violència exercida en 
l’àmbit de la parella, definida en l’apartat primer.

Tercer. Violència en l’àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual, eco-
nòmica o psicològica que es pot produir en l’àmbit públic o privat durant la jornada 
de treball, o fora del centre i de l’horari establert si té relació amb la feina, i que pot 
adoptar dues tipologies: 

a) Assetjament per raó de sexe: consisteix en qualsevol comportament no desit-
jat, verbal o físic relacionat amb el sexe o gènere de la dona realitzat amb el propòsit 
o efecte d’atemptar contra la dignitat, la indemnitat o les condicions de treball de 
les dones, pel fet de ser-ho, creant un entorn intimidatori, desgastant, hostil, degra-
dant, humiliant o ofensiu que dificulti el seu accés, promoció, ocupació de funcions, 
accés a càrrecs decisoris, remuneració i reconeixement professional, en equitat amb 
els homes.

b) Assetjament sexual: el constitueix qualsevol comportament verbal, no ver-
bal o físic no desitjat d’índole sexual, que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte 
d’atemptar contra la dignitat i la llibertat d’una dona o de crear-li, un entorn intimi-
datori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

c) Discriminació per embaràs o maternitat: consistent en tot tracte desfavorable 
a les dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat.
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Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions se-
güents

a) Agressions sexuals: consisteixen en l’ús de la violència física i sexual exerci-
da contra les dones i les menors d’edat que està determinada per l’ús premeditat del 
sexe com a arma per a demostrar poder i abusar-ne.

b) Assetjament sexual.
c) Tràfic i explotació sexual de dones i nenes.
d) Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou qualsevol procediment 

que impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals femenins 
o hi produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment exprés o tàcit de la dona. 
Inclou la vulneració de drets a nenes i nens intersex al territori català.

e) Matrimonis forçats.
f) Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les formes de violència 

contra les dones que es produeixen en aquestes situacions, com ara l’assassinat, la 
violació, l’esclavatge sexual, l’embaràs forçat, l’avortament forçat, l’esterilització for-
çada, la infecció intencionada de malalties, la tortura o els abusos sexuals.

g) Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com ara els 
avortaments selectius i les esterilitzacions forçades.

h) Feminicidis i agressions per raó de gènere: lesions, assassinats i homicidis de 
dones per raó de gènere.

i) Vexacions, tractes degradants, amenaces i coaccions en l’espai públic
j) Restriccions de les dones o privacions de llibertat, d’accedir a l’espai públic o 

als espais privats, a activitats laborals, formatives, esportives, religioses o lúdiques, 
així com restriccions a la pròpia expressió en llibertat en quant a la seva orientació o 
expressió i identitat de gènere, la seva expressió estètica, política o religiosa.

k) Represàlia als discursos i expressions individuals i col·lectives de les dones 
que reclamen el respecte dels seus drets i expressions i discursos públics que fomen-
tin, promoguin o incitin directa o indirectament la hostilitat, la discriminació o la 
violència envers les dones.

Cinquè. Violència en l’àmbit digital: És aquella violència masclista que es dona 
en l’espai virtual, entès com a nova àgora d’interacció, participació i governança 
mitjanat Internet. Entre d’altres formes en constant evolució, inclou l’assetjament, la 
vigilància i seguiment, la denigració i la calúmnia, les amenaces, l’accés no autorit-
zat als equips i comptes de xarxes socials, la infracció de la privacitat, la suplantació 
d’identitat, la divulgació inconsentida d’informació personal o de continguts íntims, 
el dany als equips o canals d’expressió de les dones i dels col·lectius de dones o els 
discursos d’incitació a la discriminació envers les dones.

Sisè. Violència en l’àmbit institucional: Quan la manca de diligència deguda, 
quantitativa i qualitativa, en l’abordatge de les violències masclistes, sigui coneguda 
i/o promoguda per les administracions o hagi esdevingut en un patró de discrimi-
nació reiterat i estructural, constitueix una manifestació de violència institucional. 
Aquesta, pot cometre’s per acció o per omissió i pot provenir d’un sol acte o pràc-
tica greu; de la reiteració d’actes o pràctiques de menor abast que generen un efecte 
acumulat o de la omissió d’actuar quan es conegui l’existència d’un perill real o im-
minent. La violència institucional inclourà la producció legislativa, la interpretació i 
aplicació del Dret que tingui per objecte o provoqui aquest mateix resultat.

Setè. Qualssevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles de 
lesionar la dignitat, la integritat, o la llibertat de les dones.

Article 5. De modificació de l’article 6. Finalitats
Les mesures que aquesta llei estableix tenen com a finalitats: 
a) Complir amb diligència deguda les obligacions de sensibilització, prevenció, 

atenció, recuperació i reparació de les violències masclistes, així com la garantia de 
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no repetició i la remoció de les estructures i pràctiques socials que les originen i per-
petuen d’acord amb les competències atorgades a les administracions de Catalunya.

b) Reconèixer els drets de les dones que pateixen violències masclistes a l’aten-
ció, l’assistència, la protecció, la recuperació, la reparació integral i la garantia de 
no revictimització.

c) Facilitar Garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i l’autonomia, 
i la llibertat i l’efectivitat dels drets de les dones.

d) Establir mecanismes per fer recerca sobre violència masclista i difondre’n els 
resultats, i també per a la sensibilització social i la informació destinada a les dones.

e) Dotar els poders públics de Catalunya de recursos suficients i d’instruments 
eficaços per a eradicar la violència masclista totes les formes de violència masclista 
en els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de justícia i execució peniten-
ciària, dels mitjans de comunicació, digital, i laboral, social i de l’esport.

f) Establir el catàleg de drets de les dones que es troben en situació de violència 
masclista, exigibles davant les administracions públiques, i també per a llurs fills i 
filles, a més d’assegurar-ne l’accés gratuït als serveis públics que s’estableixin.

g) Garantir drets econòmics per a les dones que es troben en situació de violèn-
cia masclista, amb la finalitat de facilitar-los el procés de recuperació i reparació 
integral.

h) Avaluar periòdicament la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les 
dones que pateixen violència masclista, integrada per un conjunt de recursos i ser-
veis públics per a l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació 
integral.

i) Establir mecanismes per a una intervenció integral i coordinada contra la vio-
lència masclista, per mitjà de la col·laboració de les administracions públiques de 
Catalunya, i de la participació de les entitats de dones, de professionals i d’organit-
zacions ciutadanes que actuen contra la violència masclista.

j) Assegurar la formació especialitzada, obligatòria i periòdica de tots els col·lec-
tius professionals que intervenen en l’atenció, l’assistència, la protecció, la recupera-
ció i la reparació destinades a les dones que pateixen violència masclista i als seus 
fills i filles, així com espais de reciclatge i supervisió.

k) Garantir el principi d’adequació de les mesures, per tal que a l’hora d’apli-
car-les es tinguin en compte les necessitats i les demandes específiques de totes les 
dones que pateixen la violència masclista. El disseny i aplicació de les mesures, hau-
rà de posar al centre els drets de les dones i fomentar la seva autonomia decisòria i 
la promoció de l’empoderament personal.

Article 6. De modificació de l’article 7. Principis orientadors en les 
intervencions dels poders públics
Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per l’arti-

cle 6, han de seguir els criteris d’actuació següents: 
a) La obligatorietat d’assegurar l’efectivitat dels drets de les dones i de les nenes, 

i d’assegurar que visquin una vida lliure de violències, tot considerant la dimensió 
de Drets Humans, de qualitat democràtica i de vigència de l’Estat de Dret que su-
posa la seva vulneració.

b) El compromís de la no-discriminació de les dones, evitant que les adminis-
tracions les discriminin, depurant responsabilitats quan qui pertanyi o treballi per a 
les administracions exerceixi actes de discriminació, així com protegint-les front a 
les discriminacions que puguin causar tercers.

c) La consideració del caràcter estructural i de la naturalesa multicausal i mul-
tidimensional de la violència masclista, en especial pel que fa a la implicació de tots 
els sistemes d’atenció i reparació.

d) La consideració de l’impacte a nivell individual en la dona que pateix les vio-
lències masclistes directament, així com de l’impacte a nivell col·lectiu de la resta 
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de dones, que en són coneixedores i que assisteixen a la resposta de les administra-
cions envers aquestes.

e) La consideració del caràcter integral de les mesures, que han de tenir en comp-
te tots els danys que les dones, i els seus fills i filles pateixen com a conseqüència de 
violència masclista. Aquests danys, impacten en l’esfera física, emocional, digital, 
econòmica, laboral, comunitària i social.

f) La transversalitat de les mesures, de manera que cada poder públic implicat, 
ha de definir accions específiques i coordinades, des del seu àmbit d’intervenció, 
d’acord amb models d’intervenció globals, en el marc dels programes quadriennals 
d’intervenció integral contra la violència masclista a Catalunya.

g) La consideració de la diversitat de les dones i de la interseccionalitat, que 
provoca un impacte agreujat i diferenciat quan les violències es projecten alhora so-
bre diversos eixos de discriminació com l’origen, el color de la pell, la situació mi-
gratòria, l’edat, la classe social, la diversitat funcional o psíquica, l’addicció, l’estat 
serològic, la toxicomania, la privació de llibertat o la orientació sexual o identitat i 
expressió de gènere.

h) La consideració de que totes les mesures han garantir que s’atorgui prioritat 
a les preocupacions, els drets, l’empoderament i la seguretat de les dones i de les 
nenes, així com la seva participació efectiva i en peu d’igualtat en l’adopció de de-
cisions, a tots els nivells.

i) La proximitat i l’equilibri de les intervencions en tot el territori, assegurant una 
atenció específica en les zones rurals.

j) El compromís que la construcció de les respostes a la violència masclista s’ha 
de fer posant els seus drets al centre i partint des de les necessitats específiques i les 
experiències de les dones en situacions de violència, a partir de les metodologies i 
les pràctiques que des de la societat civil i acadèmica i les organitzacions feministes 
en especial, han anat definint per mitjà de l’experiència.

k) La consideració de les dificultats singulars en què es troben dones de deter-
minats col·lectius en situacions específiques, d’acord amb el capítol 5 del títol III.

l) El compromís actiu de garantir la intimitat i la privacitat de les dades perso-
nals de les dones en situació de violència, i també de les altres persones implicades 
o dels testimonis, d’acord amb la legislació aplicable.

m) El compromís actiu d’evitar la victimització secundària i les violències insti-
tucionals contra les dones i els seus fills i filles i l’establiment de mesures que impe-
deixin la reproducció o la perpetuació dels estereotips sobre les dones i la violència 
masclista.

n) La formació obligatòria i periòdica sobre gènere i diversitat, de tots i totes les 
professionals que atenen directa o indirectament les dones en situacions de violèn-
cia. L’avaluació continuada d’aquesta a partir d’espais de supervisió i reciclatge pro-
fessional. En el cas de les places públiques, cal garantir-ne l’especialització.

o) El foment dels instruments de col·laboració i cooperació entre les distintes ad-
ministracions públiques per a totes les polítiques públiques d’eradicació de la vio-
lència masclista i, en especial, el disseny, el seguiment, l’avaluació i la rendició de 
comptes de les mesures i dels recursos que s’han d’aplicar.

p) El foment dels instruments de participació i col·laboració amb les organitza-
cions socials, en especial les de dones, com els consells de dones, el moviment asso-
ciatiu de les dones i els grups de dones pertanyents a moviments socials i sindicals, 
en el disseny, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques per a eradicar la 
violència masclista.

q) La rendició de comptes anual de les distintes Administracions que dissenyen 
i duen a terme les polítiques públiques d’eradicació de les violències masclistes, que 
permeti analitzar el seu grau d’implementació, la seva efectivitat i la possibilitat 
d’introduir millores.
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r) La creació periòdica d’espais d’intercanvi d’informació i experiències, entre 
el sector professional dels diferents àmbits d’atenció a les violències masclistes, el 
de les dones afectades i el dels col·lectius de dones que es dediquen a l’abordatge 
d’aquestes.

s) La necessitat de vetllar per la celeritat de les intervencions, per tal de possibi-
litar una adequada atenció i evitar l’increment del risc o de la victimització. Aquesta 
atenció urgent, és especialment necessària en el cas d’existir fills i filles que pateixen 
les violències exercides sobre les seves mares, en el cas de les noies adolescents i de 
les dones ressenyades en el capítol 5 del títol III.

t) La limitació de la mediació, amb la interrupció o, si escau, la paralització de 
l’inici de qualsevol procés de mediació familiar si hi ha implicada una dona que ha 
patit o pateix qualsevol forma de violència masclista en l’àmbit de la parella o el fa-
miliar objecte de la mediació.

u) La vinculació del Govern de la Generalitat amb els drets de les dones i el com-
pliment del principi d’igualtat de totes les persones que viuen a Catalunya, d’acord 
amb l’article 37 de l’Estatut i els tractats internacionals dels Drets Humans.

w) El fet de que les violències digitals, són una amplificació de les violències 
analògiques, i causen un impacte greu, permanent i reiterat en les dones i les nenes.

Article 7. De modificació de l’article 19
1. El Govern ha de garantir que es dugui a terme la formació capacitadora de 

totes les persones professionals que treballen en la prevenció, la detecció, l’atenció, 
l’assistència, la recuperació i la reparació en situacions de violència masclista.

2. El Govern ha de promoure la formació específica de capacitació del personal 
inspector de treball i del personal judicial i no judicial al servei de l’Administració 
de justícia, del personal dels cossos de seguretat, de Institut de Medicina Legal i 
Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) de la Fiscalia a Catalunya que intervin-
guin en els processos judicials relacionats amb la violència masclista.

3. Els col·legis professionals, les organitzacions sindicals i empresarials i les ad-
ministracions públiques competents han d’assegurar que la formació i la capacitació 
específiques a què fa referència aquest article s’incorporin en els programes de for-
mació corresponents.

4. La formació ha d’incloure programes de suport i cura de les persones profes-
sionals implicades en el tractament de la violència masclista per tal de prevenir i 
evitar els processos d’esgotament i desgast professional. Caldrà garantir-ho en qual-
sevol de les formules de vinculació a la xarxa pública (subvencions, contractes, li-
citacions...)

5. En els cursos de formació a què es refereix aquest article s’ha inclouran tant 
les tècniques i procediments propis de la seva professió, com les característiques, les 
causes, efectes i conseqüències dels diferents tipus de violències masclistes sobre 
les dones i les nenes.

6. Els cursos de formació inclouran la perspectiva de gènerè i les causes estruc-
turals i socials de les violències masclistes, així com els impactes individuals i les 
formes intereseccionades així com col·lectives.

Article 8. De modificació de l’article 19. Diversitat i dissidència de gènere 
1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que aquesta llei assenyala han de 

respectar la diversitat i dissidència de gènere.
2. Les dones transgènere, les persones intersexuals, així com a les identitats no 

binàries o les que no es volen relacionar amb cap espectre de gènere binari i que 
pateixen violència masclista s’equiparen a les dones que han patit aquesta violència, 
als efectes dels drets establerts per aquesta llei.
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Article 9. D’addició d’un article 76 bis. Responsabilitat de les 
Administracions derivada de la revictimització i de les violències 
institucionals
Els diferents graus de responsabilitat, dependran de la intensitat de l’actuació de 

l’administració i de l’impacte negatiu i riscos que provoqui en els drets fonamentals 
de les dones.

1. La responsabilitat per aquestes, a més de comprendre la responsabilitat pa-
trimonial de les administracions competents, comprendrà la responsabilitat dis-
ciplinària del personal actuant, sigui funcionarial o laboral. En els procediments 
administratius en què calgui pronunciar-se respecte de la responsabilitat de les ad-
ministracions, per violència institucional envers una dona o un grup de dones, les 
entitats, associacions i organitzacions legalment constituïdes, que tinguin entre llurs 
finalitats la defensa i la promoció dels drets de les dones, tindran la consideració 
de part interessada. Tindran la mateixa consideració els sindicats i les associacions 
professionals.

2. La reparació pels actes de violència institucional, comprendrà l’anul·lació de 
l’acte i la eradicació de la pràctica que va donar lloc a aquestes, junt amb el resca-
balament tant de la dimensió econòmica com de la simbòlica, en termes individuals 
com a col·lectius.

3. Els serveis jurídics de les Administracions demandades de Catalunya, en cas 
de desestimació de la demanda formulada en contra seva per revictimitzacio o per 
violències institucionals, renunciaran a la percepció de les costes judicials que hagin 
pogut ser imposades a la dona o a les entitats de dones demandants.

4. Les Administracions de Catalunya, anualment, efectuaran avaluacions de vic-
timització de les dones i dels seus fills i filles, que travessen els circuits d’abordat-
ge de les violències masclistes, inclosos els processos judicials. El resultat de les 
mateixes, serà exposat davant del Parlament de Catalunya i divulgat a la resta de la 
societat.

Article 10. D’addició d’un punt 5 a l’article 8
5. L’adequació de l’abordatge de les violències masclistes, requereix el seu previ 

anàlisi quantitatiu i qualitatiu. La obtenció de dades estadístiques oficials per a l’ela-
boració i avaluació de les polítiques públiques sobre violències masclistes, s’haurà 
de dur a terme dins del marc de la legislació catalana en matèria estadística, espe-
cialment pel que fa a la regulació del secret estadístic, en els termes establerts per la 
normativa catalana d’estadística vigent, la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable.

Article 11. D’addició d’un article 8 bis. Recerca en violències masclistes 
digitals
La recerca ha d’orientar-se en la tipologia de dones que reben aquestes violèn-

cies, la tipologia de violències que reben, la seva freqüència, el tipus de perfils que 
protagonitzen aquestes violències i divulguen aquests discursos, les plataformes on 
aquests abusos i violència tenen lloc. l’impacte d’aquesta violència masclista a ni-
vell individual i a nivell de drets fonamentals de les dones i dels drets humans, la 
resposta policial i judicial a les mateixes, l’índex d’infra-denuncia i les causes de la 
mateixa.

Article 12. D’addició d’un punt 6 a l’article 9
6. Totes les Administracions de la Generalitat, especialment aquelles en matèria 

d’educació, comunicació, participació i drets de la ciutadania, hauran d’incorporar 
recursos formatius i pedagògics en ciutadania digital, per tal de proporcionar conei-
xements tècnics, així com una educació en valors, que fomentin un ús responsable, 
constructiu, respectuós i crític d’Internet i de les xarxes socials.
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Article 13. D’addició d’un punt 4 a l’article 30
4. El Govern de la Generalitat, impulsarà l’establiment d’un conveni amb les 

principals plataformes intermediàries d’Internet, per a establir un vincle permanent 
entre el cos dels Mossos d’Esquadra i el Consell Nacional de les Dones de Catalu-
nya, per treballar en l’establiment de criteris i mecanismes àgils i urgents de denún-
cia i retirada de continguts relacionats amb la violència masclista, les discrimina-
cions envers les dones i el discurs d’incitació a l’odi, la hostilitat i la discriminació 
envers les dones així com mecanismes àgils i urgents de protecció i de justícia res-
tauradora per a la les víctimes de violencia digital.

Article 14. D’addició dels punts 4 i 5 a l’article 31
4. L’abordatge de les violències masclistes ha de procurar eliminar els factors 

que obstaculitzen la formulació de denuncia, que són d’ordre psicològics, jurídics, 
socials i econòmics.

5. L’avaluació de risc per part de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra, haurà de ser individualitzada, adaptada al tipus de violència concreta, i haurà 
d’informar-se de la percepció subjectiva de risc de la pròpia dona, la relació de de-
pendència emocional o econòmica entre aquesta i el perpetrador, la durada i tipolo-
gia de violències patides, el suport familiar i comunitari de la dona, l’existència de 
procediments judicials en curs entre ambdós i l’existència dels factors de vulnerabi-
lització i d’empoderament de la dona. L’avaluació de risc ha d’incloure el risc patits 
pels fills i flles de la dona.

Disposicions addicionals
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 15/2019, del 26 de novembre, pel qual es modifica l’article 
13 del Decret llei 4/2010, del 3 d’agost, de mesures de racionalització 
i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat
203-00023/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 52646 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.12.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de desembre de 2019, ha 
pres coneixement del Decret llei 15/2019, de 26 de novembre, pel qual es modifica 
l’article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i sim-
plificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, publicat al 
DOGC 8012, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el con-
troli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia 
el dia 29 de novembre de 2019.
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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 26 de novembre de 2019 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SI-

G19PRE1629 Projecte de decret llei pel qual es modifica l’article 13 del Decret llei 
4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 15/2019, de 26 de novembre, pel qual es modifica l’article 
13 del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització 
i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, preveu que els decrets llei 

són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior promulgo el següent

Decret llei 

Exposició de motius 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, davant el dèficit estructural consta-

tat en les plantilles de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i del cos de 
Bombers de la Generalitat per la manca d’incorporacions de nous efectius, conse-
qüència de les polítiques de contenció de la despesa que l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya ha hagut d’aplicar en els darrers exercicis pressupostaris, va 
aprovar el Decret llei 14/2019, de 17 de setembre, validat pel Parlament de Catalu-
nya en data 24 d’octubre de 2019, mitjançant el qual va autoritzar la creació de 750 
places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Gene-
ralitat de Catalunya, i l’Acord GOV/124/2019, de 17 de setembre, pel qual aprova 
l’oferta parcial d’ocupació pública de les categories de mosso/a, facultatiu/iva i tèc-
nic/a del cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, i de la categoria 
de bomber/a del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, per a l’any 2019.

D’acord amb l’anterior, el Departament d’Interior ha dictat la Resolució 
INT/2786/2019, de 29 d’octubre, per la qual convoca mitjançant oposició lliure 750 
places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra 
(grup C, subgrup C1). Aquesta convocatòria, com les precedents, així com les cor-
responents a l’accés als cossos especials de bombers, agents rurals, serveis peniten-
ciaris i policia local, estableix una prova física de caràcter obligatori i eliminatòria 
que, des de l’any 1992, ha organitzat, executat i avaluat el Centre d’Alt Rendiment 
Esportiu de Sant Cugat del Vallès, en endavant CAR.

L’expertesa del CAR en l’avaluació de l’activitat física, així com la seva natura-
lesa jurídica pública, i el fet que disposi d’instal·lacions perfectament adaptades per 
a la pràctica esportiva que han estat reconegudes per organismes internacionals com 
ara el Comitè Internacional Olímpic, així com d’un equip de professionals titulats 
en educació física del més alt nivell, determinen la seva idoneïtat per realitzar les 
tasques d’organització, d’assessorament, d’execució i de suport tècnic a l’avaluació 
de la capacitat física dels aspirants en els procediments selectius per a l’accés a la 
funció pública dels cossos específics esmentats, amb plena garantia dels principis 
d’imparcialitat i objectivitat que han d’imperar en els procediments de selecció per 
a l’accés a la funció pública i de promoció interna.
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Conforme a l’anterior, el decret llei projectat articula la participació del CAR en 
els procediments selectius de cossos funcionarials específics que requereixen valo-
rar la capacitació física. Es tracta, doncs, d’una mesura adoptada en l’exercici de la 
potestat d’autoorganització de l’Administració que correspon a la Generalitat (art. 
150 EAC) i que incideix, de forma indirecta, en matèria d’organització dels proce-
diments d’accés a la funció pública (art. 136 EAC).

D’acord amb l’article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de ra-
cionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya, el CAR és una entitat de dret públic que subjecta la seva activitat al dret 
privat, que es regula per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de 
la Generalitat de Catalunya, gaudeix d’autonomia en la seva organització i de capa-
citat jurídica plena per al compliment de les seves finalitats. En aquest sentit, l’apar-
tat 3 de l’esmentat precepte, atorga al CAR la condició de mitjà propi instrumental 
i de servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens, els 
organismes i les entitats vinculades que tinguin la consideració de poders adjudica-
dors, als efectes del que preveia l’avui derogada Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic.

Una de les novetats més rellevants de la vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic es-
panyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/
UE, de 26 de febrer de 2014, és precisament la regulació dels encàrrecs a mitjans 
propis, ja que imposa nombrosos requisits per tal que una persona jurídica pugui ser 
considerada mitjà propi. Analitzada l’activitat del CAR d’acord amb la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, esmentada, s’ha constatat que no permet que sigui considerat 
mitjà propi.

Les anteriors circumstàncies obliguen a tramitar amb caràcter urgent un decret 
llei que modifiqui l’article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, als efectes de regu-
lar les funcions que l’entitat assumeix com a pròpies, en els procediments d’accés a 
la funció pública i de promoció interna que requereixen l’avaluació de l’aptitud física 
dels aspirants i suprimir la qualificació del CAR com a mitjà propi.

Per tot l’exposat, en ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de la Presidència, i d’acord 
amb el Govern,

Decreto: 

Article únic
Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, 

de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya, que resten redactats de la manera següent: 

«3. En col·laboració amb els departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya o de les entitats locals competents per a la convocatòria i tramitació de 
proves selectives per a l’accés a la funció pública o de promoció interna, correspon 
al Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) l’organització i 
la realització de les proves físiques i, si escau, mèdiques, i el suport tècnic als cor-
responents òrgans de selecció per a l’avaluació dels resultats de les proves esmenta-
des, d’acord amb la normativa vigent.»

«4. Constitueixen ingressos propis del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant 
Cugat del Vallès les aportacions amb càrrec als pressupostos de les administracions 
públiques, les aportacions provinents de la prestació de serveis propis i dels con-
venis de col·laboració amb entitats públiques i privades, el producte provinent del 
rendiment del seu patrimoni i, en general, els ingressos provinents de les seves ac-
tivitats.»
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Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 26 de novembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Meritxell Budó 

Pla, consellera de la Presidència

Antecedents del Decret llei
1. Certificat del secretari del Govern.
2. Decret llei pel qual es modifica l’article 13 del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, 

de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya.

3. Sol·licitud inclusió Projecte decret llei a l’Ordre del dia del Govern.
4. Memòria justificativa sobre la necessitat i urgència del decret llei.
5. Informe jurídic.
6. Certificat de la secretària general del Departament de la Presidència general 

sobre la conformitat de la documentació.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

Decret llei 16/2019, del 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables
203-00024/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 52647 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.12.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de desembre de 2019, ha 
pres coneixement del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents 
per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, publicat al DOGC 
8012, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 
29 de novembre de 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 26 de novembre de 2019 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera d’Empresa i Coneixement, s’aprova la iniciativa SI-

G19EMC1641 Projecte de decret llei de mesures urgents per a l’emergència climàti-
ca i l’impuls a les energies renovables.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
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Decret llei 16/2019 de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables

El president de la Generalitat de Catalunya
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius

I
La Generalitat de Catalunya, fent ús de la competència que li atribueix l’article 

111 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria de protecció del medi am-
bient, va aprovar la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

La competència sobre la protecció del medi ambient es configura com una com-
petència compartida on correspon a l’Estat espanyol la determinació de la norma-
tiva bàsica (article 149.1.23 de la Constitució). Aquesta normativa bàsica, però, no 
pot tenir una extensió tal que impedeixi la Generalitat establir polítiques pròpies 
en aquest àmbit o que buidi de contingut la competència autonòmica, principi que 
ha sancionat reiteradament el Tribunal Constitucional i que recull l’article 111 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Aquest principi delimita l’abast d’allò que s’ha 
d’entendre per normativa bàsica.

Tanmateix no es pot desconèixer que el canvi climàtic, pel seu caràcter complex 
i transversal, incideix també en altres àmbits sectorials. Aquest caràcter transversal, 
reconegut expressament per l’article 46.3 de l’Estatut, determina que l’acció dels 
poders públics per fer front al canvi climàtic s’ha de desenvolupar per mitjà d’altres 
títols competencials que al·ludeixen a matèries que es poden veure afectades per la 
lluita contra el canvi climàtic. Àrees i àmbits com l’energia, l’habitatge, l’urbanisme, 
la mobilitat o els sectors industrials, es veuran afectats d’una manera o altra.

L’article 133 de l’Estatut atorga a la Generalitat la competència compartida en 
matèria d’energia, competència que inclou, en tot cas, el foment i la gestió de les 
energies renovables i de l’eficiència energètica. A aquests efectes cal destacar la im-
portància de l’energia en el conjunt d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
a Catalunya. Així, segons dades de 2017, el conjunt del cicle energètic (producció, 
transformació, transport, distribució i consum d’energia) representa el 72% de les 
emissions totals de gasos amb efecte d’hivernacle i el 87% de les emissions de diò-
xid de carboni. Aquestes dades mostren que per abordar la lluita contra les causes 
del canvi climàtic són clau les polítiques energètiques de generació i distribució, i 
els models de consum.

L’activitat legislativa i reglamentària posterior a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, 
del canvi climàtic, s’ha orientat a posar en marxa instruments ja previstos en aquesta 
Llei i a regular noves eines jurídiques per donar resposta a l’emergència climàtica.

Els instruments ordinaris que ofereix la legislació en matèria de medi ambient, 
energia, i també d’urbanisme, es mostren insuficients per resoldre la situació extre-
ma a la qual s’ha arribat. Aquests instruments s’han de reforçar, redefinir o ampliar 
de manera urgent per tal d’encarar l’emergència climàtica amb diversos elements 
que permetin, en conjunt, incrementar de manera efectiva la producció d’energia 
mitjançant energies renovables i altres mesures que permetin reduir les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle.

Les previsions d’aquest Decret llei emanen, alhora, de diferents mandats del Par-
lament de Catalunya, com la Moció 103/XII, sobre el pla d’acció dels departaments 
davant l’emergència climàtica; la Moció 104/XII, sobre la crisi ecològica i els con-
flictes ambientals i territorials; la Moció 67/XII, sobre la salvaguarda del patrimoni 
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natural, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic; la Moció 
6/XII, sobre la transició energètica; la Moció 119/XII, sobre l’emergència climàti-
ca; la Moció 145/XII, sobre l’emergència climàtica, i la Resolució 546/XII, sobre 
l’orientació política general del Govern.

La urgència de les mesures a les quals fa referència aquest Decret llei resulta de 
l’anàlisi del context sobre el qual actua, fonamentalment sobre la necessitat d’incre-
mentar la generació d’energies d’origen renovable i la reducció de gasos amb efecte 
d’hivernacle.

II
El Pacte Nacional per a la Transició Energètica (PNTE), aprovat per Acord del 

Govern el 31 de gener de 2017 i que compta plenament amb el suport polític i de la 
societat civil pel procés participatiu dut a terme durant la seva elaboració, constitu-
eix el nou marc de desenvolupament de la política energètica catalana per fer front 
als reptes de l’emergència climàtica en els pròxims anys.

Així, el PNTE presenta un nou escenari que va més enllà de l’objectiu de reduir 
el consum de combustibles fòssils i la contribució de l’energia nuclear, i planteja un 
nou escenari de tancament i abandonament d’aquestes fonts energètiques, recollint 
l’objectiu específic d’assolir un sistema energètic amb energies cent per cent renova-
bles, fonamentalment de proximitat, desnuclearitzat i neutre en emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle en l’horitzó 2050, tal com fixen els articles 2 i 19 de l’es-
mentada Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

La planificació territorial i els requeriments ambientals han de ser coherents amb 
l’aprofitament energètic dels recursos naturals renovables i, al mateix temps, han de 
facilitar l’execució dels projectes als agents interessats. L’acció coordinada de l’Ad-
ministració de la Generalitat, la participació dels actors territorials –especialment 
de l’Administració local– i, en general, de la societat civil, seran imprescindibles 
per aconseguir veritablement un sistema elèctric català fonamentat totalment en les 
energies renovables.

El PNTI planteja un nou model energètic més democràtic, participatiu i de ge-
neració renovable distribuïda on la ciutadania i les persones consumidores s’han 
de situar en el centre. Així, en el nou model energètic proposat, la ciutadania i les 
empreses passen a ser consumidores actives amb la possibilitat de poder consumir, 
generar, emmagatzemar i vendre energia elèctrica al mateix temps que gestionen 
el seu consum. El nou model ha de permetre l’agrupació i la participació d’aquests 
productors/consumidors en comunitats locals d’energia o com a agregadors d’ener-
gia. En el mateix sentit cal fomentar la participació de la ciutadania, les empreses 
i les administracions locals en els projectes energètics que s’implantin al territori.

Pel que fa a l’energia solar, atesa la seva modularitat, la seva maduració tecno-
lògica i la caiguda molt significativa dels costos, ha de tenir la consideració d’ei-
na principal en el compliment dels objectius del Pacte Nacional per a la Transició 
Energètica d’apoderament de les persones consumidores, ja que els permet ser, a la 
vegada, generadores d’energia i participar en el mercat energètic.

El camí és llarg i hi ha molta feina encara per fer: mentre la intensitat energètica 
final de Catalunya ha disminuït gairebé un 21,5% en el període 2005-2017, el desen-
volupament de les energies renovables només ha arribat a aportar un 8,5% de la de-
manda final d’energia l’any 2017, lluny del 20% que marca la UE per a l’any 2020. 
L’energia nuclear continua representant més de la meitat de la producció elèctrica de 
Catalunya i el sector transport, que suposa el 42,9% del consum d’energia final de 
Catalunya l’any 2017, continua basant-se majoritàriament en combustibles derivats 
del petroli. En conjunt, el consum de combustibles fòssils i nuclears, sobre els quals 
es fonamenta el nostre model energètic actual, representa més del 90% del consum 
d’energia primària de Catalunya.
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III
L’any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, 

del canvi climàtic, per tal d’assolir la reducció de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle, fer front a la vulnerabilitat derivada dels impactes del canvi climàtic 
i afavorir la transició vers una economia neutra en emissions de CO2, competitiva, 
innovadora i eficient en l’ús dels recursos.

La Llei 16/2017, de l’1 d’agost, va recollir els criteris del Pacte Nacional per a la 
Transició Energètica de Catalunya. En concret, va establir com a objectius reduir 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) en un 40% l’any 2030, en un 
65% el 2040 i en un 100% el 2050 i, entre les seves finalitats específiques, va inclou-
re al seu article 2.2 la de contribuir a la transició cap a una societat on el consum 
de combustibles fòssils tendeixi a ser nul, amb un sistema energètic descentralitzat 
i amb energies cent per cent renovables, fonamentalment de proximitat, amb l’ob-
jectiu d’aconseguir un model econòmic i energètic no dependent dels combustibles 
fòssils ni nuclears l’any 2050. Els objectius numèrics indicats van ser declarats in-
constitucionals per la Sentència del Tribunal Constitucional 87/2019, de 20 de juny.

IV
El marc descrit als punts anteriors va ser completat el passat 14 de maig de 2019 

amb l’aprovació per part del Govern de la Declaració d’emergència climàtica.
L’informe del Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC, oc-

tubre 2018), sobre la importància de no ultrapassar el límit dels 1,5º C d’increment 
de la temperatura mitjana anual del planeta respecte a l’època preindustrial, consti-
tueix una nova alerta de la comunitat científica sobre la urgència d’actuar de mane-
ra decidida davant el canvi climàtic, i estableix la necessitat de reduir les emissions 
globals al voltant del 45% l’any 2030 respecte als nivells de 2010 i assolir unes emi-
ssions netes nul·les per a 2050. Igualment, el darrer informe publicat de la Plata-
forma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics (IPBES-2019) 
alerta també de la situació de declivi sense precedents en què es troba la natura del 
planeta i l’acceleració de la ràtio d’extinció d’espècies.

La Generalitat de Catalunya, davant la nova alerta feta per la comunitat científica 
i veient amb preocupació els impactes que el canvi climàtic té i tindrà a Catalunya i 
arreu del planeta, va entendre que era necessari prendre una major consciència del 
risc que representa. De fet, a banda dels efectes evidents sobre els ecosistemes, els 
efectes previsibles del canvi climàtic poden perjudicar notòriament la nostra eco-
nomia productiva, des de l’afectació negativa en el funcionament i el manteniment 
de moltes infraestructures a importants alteracions dels entorns on es desenvolupen 
activitats amb demandes intensives d’aigua o d’energia. L’afectació sobre la salut 
humana és un altre element d’especial preocupació, ja que el consum excessiu de 
combustibles fòssils, en especial pel transport en els àmbits urbans, a més d’agreujar 
l’efecte hivernacle per les seves emissions de CO2, també contribueix a incrementar 
els nivells de NOx i PM10 a l’atmosfera.

Alhora, les polítiques climàtiques que plantegen la necessitat d’una transició 
energètica també es veuen com a una oportunitat de modernització econòmica i so-
cial de Catalunya, expressada tant en el PNTE com en la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, 
del canvi climàtic.

En definitiva, la situació descrita planteja un seguit de reptes d’enorme complexi-
tat que el Govern de Catalunya va afrontar el 14 de maig de 2019 amb la declaració 
formal de l’emergència climàtica, afegint-se així a les institucions polítiques d’arreu 
del món que ja l’havien declarat i impulsant l’assoliment dels objectius en matèria 
de mitigació que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic. Amb aquesta finalitat, 
el Govern va assumir els compromisos següents: 
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Adoptar les mesures de simplificació administrativa necessàries per eliminar els 
obstacles que puguin posar en perill l’assoliment dels objectius en matèria de miti-
gació del canvi climàtic i transició energètica.

Incrementar els incentius i prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats 
a la transició necessària cap a un model energètic cent per cent renovable, desnucle-
aritzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que 
redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l’accés a 
l’energia com a bé comú, com fixa la Llei 16/2017, del canvi climàtic.

Prioritzar, a les polítiques públiques, les opcions amb menor impacte climàtic i 
major contribució a l’adaptació a les condicions derivades del canvi climàtic.

Adoptar les mesures necessàries per aturar la pèrdua preocupant de biodiversitat 
i promoure la recuperació dels ecosistemes.

Identificar i acompanyar els sectors de l’economia que han de fer una transició, 
sigui per adaptar-se a les noves condicions derivades del canvi climàtic, sigui per 
transformar-se en activitats de baixes emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH), en un marc general d’aposta per l’economia circular i de creació de llocs de 
treball verds.

Adoptar les mesures encaminades a reduir la vulnerabilitat d’aquells sectors so-
cials més sensibles als impactes del canvi climàtic i a aquells altres als quals aquesta 
transició pot afectar en major grau.

Assumir un model de mobilitat urbana basat, d’una banda, en el transport pú-
blic, en el vehicle compartit i en els modes de micromobilitat i, de l’altra, en vehicles 
d’emissió zero.

Declarar instal·lacions d’interès territorial estratègic les instal·lacions fotovoltai-
ques que utilitzin sistemes de captació d’energia fotovoltaica avançats i eficients.

Elaborar, conjuntament entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el De-
partament d’Empresa i Coneixement, una estratègia territorial per a la implantació 
de les instal·lacions d’energia renovable, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, neces-
sàries per desenvolupar la transició energètica a Catalunya i complir amb els objec-
tius de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, en matèria d’energia.

Instar el Parlament a celebrar cada any un ple monogràfic sobre el canvi climàtic 
i la seva afectació a Catalunya i sobre les mesures de mitigació i adaptació que el 
Govern adopti, en especial les associades a la transició energètica.

Revisar la legislació catalana vigent amb la finalitat de detectar aquelles normes 
que afavoreixin l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle o dificultin combatre els 
efectes del canvi climàtic.

V
En aquest marc global normatiu de la Generalitat de Catalunya i amb la voluntat 

d’accelerar el desenvolupament dels instruments de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, 
del canvi climàtic, s’elabora aquest Decret llei de mesures urgents per tal de fer front 
a l’emergència climàtica.

Aquest Decret llei s’estructura en quatre capítols.
El capítol 1 conté les disposicions generals.
El capítol 2 recull, de forma essencial, la modificació i la precisió sobre diferents 

punts recollits a la Llei 16/2017, del canvi climàtic, en aspectes com ara els objec-
tius d’utilització de les energies renovables a Catalunya, la irrupció de la mobilitat 
elèctrica en el sector del transport, l’aprofitament del potencial d’energies renovables 
als ports, o la limitació de l’obtenció de gas i/o petroli mitjançant la fracturació hi-
dràulica ( fracking).

El capítol 3 regula les mesures que, en relació amb l’objecte del Decret llei, re-
quereixen la modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. Consta d’un article, el 5, que es divideix en deu apar-
tats. Són mesures l’essència de les quals se situa en els nous articles que s’afegei-
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xen a la Llei d’urbanisme, el 9 bis i el 48 bis. La resta de modificacions de la Llei 
d’urbanisme són subsidiàries d’aquests nous articles per facilitar-ne la interpretació 
sistemàtica.

El nou article 9 bis regula dos supòsits en matèria dels usos del sòl i de les cons-
truccions que són d’aplicació directa, és a dir, que no necessiten l’adaptació del 
planejament urbanístic vigent perquè siguin aplicables en els termes legalment es-
tablerts. L’apartat 1 d’aquest article inclou una mesura per facilitar la implantació 
d’instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar sobre les cobertes de les construcci-
ons i els espais de les parcel·les urbanes no ocupats per les construccions en deter-
minades condicions, sense que les determinacions urbanístiques dels plans, vigents 
o futures, en siguin un obstacle.

L’apartat 2 del mateix article recull, en essència, un supòsit regulat en part als 
apartats 3 i 4 de l’article 97 de la Llei d’urbanisme, en matèria de serveis comuns 
dels edificis, que es deroguen. En coherència amb l’objecte del Decret llei aquest 
supòsit s’amplia amb un altre regulat a la legislació en matèria de sòl, relatiu a les 
instal·lacions que tenen per objecte reduir la demanda energètica dels edificis. Amb 
una diferència substancial respecte del precedent que regula l’article 97 de la Llei 
d’urbanisme, en aquests casos tampoc no és exigible l’adequació del planejament ur-
banístic vigent perquè les instal·lacions a les quals fa referència es puguin implantar 
d’acord amb el projecte autoritzat. En aquest sentit, són normes aplicables directa-
ment mentre siguin compatibles amb les normes que protegeixin el patrimoni cultu-
ral i la resta de béns protegits pel planejament urbanístic d’acord amb l’article 71 i 
concordants de l’esmentada Llei d’urbanisme.

El nou article 48 bis, per remissió al nou apartat 5 bis de l’article 34, habilita els 
projectes d’actuació específica en sòl no urbanitzable per implantar directament in-
fraestructures relatives als serveis tècnics als quals fa referència, que formen part 
del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, quan el planejament territorial i 
urbanístic no les preveu o, tot i que les preveu, no les regula detalladament. Supò-
sits en els quals no és exigible per a la formulació i autorització del projecte la mo-
dificació del planejament urbanístic, ni aprovar un pla especial urbanístic autònom 
o de desenvolupament, tant si es tracta d’una infraestructura d’interès general com 
d’interès local.

Escau advertir que, encara que la finalitat primera del nou article és facilitar la 
implantació de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts 
renovables i de les xarxes de transport i de distribució d’aquesta energia, s’ha optat 
per estendre aquesta mesura a altres infraestructures de serveis tècnics la necessi-
tat de les quals no sempre és fàcil de preveure des del planejament urbanístic amb 
l’antelació suficient. Es tracta en definitiva d’infraestructures en supòsits on la seva 
implantació és necessària en sòl no urbanitzable, admissibles sempre que les lleis no 
impedeixin l’actuació o no sigui prohibida expressament pel planejament territorial 
i urbanístic per raó dels terrenys afectats i, en conseqüència, escau considerar que el 
projecte d’actuació específica és l’instrument jurídic idoni i suficient per autoritzar 
la seva implantació en els casos esmentats, després de valorar les diverses alternati-
ves possibles quan en sigui exigible l’avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la 
legislació en la matèria.

Finalment, el capítol 4 fa referència a la simplificació de la regulació de les ins-
tal·lacions de producció d’energia elèctrica provinent d’energia eòlica o solar fo-
tovoltaica i vol donar resposta a la paràlisi de facto que ha experimentat la im-
plantació de l’energia eòlica a Catalunya, estancada en una potència instal·lada de 
1270MW quan, arran dels treballs de prospectiva energètica, caldria multiplicar per 
deu aquesta xifra per assolir un model energètic cent per cent renovable en l’horitzó 
de 2050.

La disposició addicional primera inclou una modificació del Text refós de la le-
gislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 
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de novembre adreçada a facultar l’Administració hidràulica de la Generalitat de Ca-
talunya per poder intervenir de manera immediata a la part catalana de les conques 
compartides per prevenir o reparar danys al domini públic hidràulic en cas que es 
produeixin episodis extrems com pluges torrencials, inundacions o desbordaments, 
tot contribuint a garantir la seguretat de les persones i els béns. Així, pot executar 
directament o col·laborar amb altres administracions en actuacions de prevenció 
i reparació dels danys en el domini públic hidràulic que es derivin d’aquest tipus 
d’episodis excepcionals, el caràcter extrem i la severitat dels quals s’aprecia com una 
manifestació o conseqüència del canvi climàtic 

Per tot això exposat, en ús de l’autorització concedida a l’article 64 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya; a proposta de la consellera d’Empresa i Coneixement i 
del conseller de Territori i Sostenibilitat, i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Capítol 1. Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta norma té com a objecte: 
a) Adoptar mesures urgents per fer front a la situació d’emergència climàtica mit-

jançant una transició ecològica i energètica que permeti assolir en el termini més 
breu possible els objectius fixats a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

b) Modificar el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, per facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per 
a l’aprofitament de l’energia solar i eòlica.

c) Determinar els requisits per a l’autorització de les instal·lacions de producció 
d’energia eòlica i d’energia solar fotovoltaica; definir els criteris energètics, ambien-
tals, urbanístics i paisatgístics que han de regir la seva implantació, i simplificar el 
procediment administratiu aplicable per a la seva autorització.

Capítol 2. Mesures en matèria de canvi climàtic

Article 2. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi 
climàtic
Es modifica la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, en els termes se-

güents: 
2.1. S’afegeix un apartat 3 a l’article 5, amb la redacció següent: 
«3. Els objectius en matèria de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hi-

vernacle a la qual es fa referència als apartats anteriors han de ser congruents amb 
un escenari neutre en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a llarg termini en 
el marc de la visió estratègica europea.»

2.2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 7, que passa a tenir la redacció següent: 
«3. Els pressupostos de carboni han d’incloure les contribucions de cada un dels 

sectors, d’acord amb la comptabilitat dels inventaris d’emissions a l’atmosfera i 
d’embornals de CO2.»

2.3. Es modifiquen les lletres a) i c) de l’apartat 1 de l’article 19, que passen a te-
nir la redacció següent: 

«a) Promoure les mesures necessàries en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energèti-
ca perquè el consum final d’energia l’any 2030 sigui un mínim del 32,5% inferior res-
pecte al tendencial, en el marc de la normativa estatal bàsica en matèria d’energia».

«c) Promoure les mesures necessàries en l’àmbit de les energies renovables per-
què el consum elèctric de Catalunya provingui –en un 50% l’any 2030 i un 100% 
l’any 2050– d’aquestes fonts renovables, prioritzant la proximitat de la producció 
elèctrica d’origen renovable als centres de consum.»
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2.4. Es modifica l’apartat 4 de l’article 19, que passa a tenir la redacció següent: 
«4. Els permisos d’investigació per a l’obtenció de gas i de petroli d’esquist per 

fracturació hidràulica horitzontal ( fracking), incloent-hi la relacionada amb l’ob-
tenció de gas metà de capes de carbó amb utilització de fracturació induïda, no es 
poden concedir en sòl urbà o sòl urbanitzable, ni a una distància inferior a 500 m 
dels nuclis urbans. Així mateix, s’han de limitar als supòsits on es garanteixi que no 
poden resultar afectats: 

«a) Els espais que formen part de la Xarxa Natura 2000.
»b) Els recursos hídrics superficials o subterranis i les zones que hagin estat desig-

nades com a vulnerables a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.
»c) Les zones que siguin objecte de protecció especial, dins l’àmbit del districte 

de conca fluvial de Catalunya (DCFC).»

2.5. Es modifica l’apartat 6 de l’article 19, que passa a tenir la redacció següent: 
«6. La planificació energètica i la de mitigació del canvi climàtic s’han d’elaborar 

de manera integrada. S’ha de tenir en consideració especial el principi de justícia 
social en aquelles persones, col·lectius, sectors econòmics i territoris que puguin re-
sultar més afectats per la transició energètica.» 

2.6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 21, que passa a tenir la redacció següent: 
«2. Els promotors de la planificació dels àmbits sectorials següents: agricultu-

ra, ramaderia, gestió forestal, pesca, energia, transport, gestió de residus, gestió de 
recursos hídrics, ocupació del domini públic marítim terrestre, utilització del medi 
marí, turisme, ordenació del territori urbà i rural, o dels usos del sòl; i els promotors 
dels projectes constructius de noves infraestructures de ports, aeroports, transport 
terrestre i ferroviari, energia, residus i aigua que es desenvolupin a Catalunya han 
d’incorporar, en el marc de l’avaluació ambiental estratègica de plans i en el marc 
de l’avaluació d’impacte ambiental de projectes: 

«a) L’anàlisi de la seva vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic 
d’acord amb el coneixement científic actual. Els estudis ambientals estratègics dels 
plans i els estudis d’impacte ambiental dels projectes han de preveure, quan així ho 
determini l’anàlisi de vulnerabilitat efectuat, mesures d’adaptació als impactes del 
canvi climàtic així com el seu seguiment i monitoratge.

»En el cas dels projectes constructius de noves infraestructures, aquesta anàlisi 
ha d’avaluar, almenys, l’impacte sobre la nova infraestructura de l’increment de la 
freqüència de fenòmens meteorològics extrems i, en cas que sigui pertinent –segons 
la tipologia d’infraestructura–, de la manca de subministraments.

«b) L’avaluació de la seva contribució a les emissions de gasos amb efecte d’hi-
vernacle, inclòs el seu impacte sobre l’estoc de carboni i la capacitat d’embornal del 
territori afectat. Aquesta avaluació ha d’incloure, per a cada una de les alternatives 
considerades, una estimació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

»En el cas dels projectes constructius de noves infraestructures, aquesta avalua-
ció ha de tenir en compte tant la fase de construcció com la d’explotació.

»c) En el cas dels plans l’abast dels quals sigui el conjunt de Catalunya, aquests 
han d’incloure també un objectiu de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hi-
vernacle respecte a un any base de referència. Aquesta obligació també és d’apli-
cació per a aquells plans amb un abast territorial més reduït però en els quals la 
participació de les seves emissions respecte del total de l’àmbit a Catalunya sigui 
significativa».

2.7. Es modifica l’apartat 4 de l’article 21, que passa a tenir la redacció següent: 
«4. El Govern ha de desenvolupar un pla d’electrificació progressiva dels ports 

competència de la Generalitat de Catalunya per tal de facilitar la connexió a la xarxa 
elèctrica local dels vaixells amarrats. Per a la resta de ports de Catalunya el Govern 
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de la Generalitat ha d’impulsar els mecanismes de col·laboració oportuns perquè pu-
guin disposar d’aquesta connexió».

2.8. Es modifica l’apartat 3 de l’article 24, que passa a tenir la redacció següent: 
«3. El Govern ha d’establir els incentius i promoure els acords amb el sector de 

l’automoció que permetin assolir una transició cap a una mobilitat elèctrica de ma-
nera que l’any 2030 els nous turismes, vehicles comercials lleugers i motocicletes 
que es posin en circulació no utilitzin combustibles fòssils.» 

2.9. Es modifica l’apartat 4 de l’article 24, que passa a tenir la redacció següent: 
«4. El Govern ha d’establir incentius i promoure acords amb el sector del trans-

port rodat per assolir una reducció de la dependència dels combustibles fòssils l’any 
2040 del 50% respecte de l’any 2005».

2.10. S’afegeix un apartat 5 a l’article 51, amb la redacció següent: 
«5. Es poden destinar recursos econòmics del Fons Climàtic a la dotació dels 

mitjans tècnics i humans necessaris per a la seva gestió.»

Article 3. Ús del coc de petroli i carbó per a usos tèrmics en estufes o 
calderes en la indústria
3.1. A partir de l’1 de gener de 2020, a les activitats incloses als annexos de la 

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
no es permet la implantació de noves instal·lacions per a usos tèrmics que utilitzin 
coc de petroli o carbó com a combustibles.

3.2. Les instal·lacions de combustió per a usos tèrmics existents en el moment 
de l’entrada en vigor d’aquesta norma que utilitzin coc de petroli o carbó han de ser 
substituïdes en un termini de 4 anys.

3.3. Queden exclosos de l’obligació de l’apartat 2 anterior aquells dispositius en 
els quals s’utilitzin els productes de combustió amb contacte directe per a l’escal-
fament, l’assecatge o qualsevol altre tractament d’objectes o materials. En aquests 
casos s’ha d’elaborar, abans de 4 anys, un estudi d’alternatives d’utilització d’altres 
combustibles i avaluar els costos i la minoració de l’impacte ambiental.

Article 4. Implantació d’instal·lacions d’energies renovables en les 
activitats subjectes a autorització ambiental o a llicència ambiental
La implantació d’instal·lacions eòliques de petita potència i solars en les activi-

tats que disposen d’autorització ambiental o de llicència ambiental d’acord amb la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, té 
la consideració de modificació no substancial sense conseqüència per a les persones 
ni per al medi ambient. Aquestes modificacions han de figurar a les actes d’inspec-
ció ambiental o de control periòdic.

Capítol 3. Mesures en matèria d’urbanisme

Article 5. Modificació del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
5.1. S’afegeix un nou article, el 9 bis, al Text refós de la Llei d’urbanisme, amb 

el redactat següent: 
«Article 9 bis. Normes d’aplicació directa sobre instal·lacions per a l’aprofitament 

de l’energia solar i la rehabilitació d’edificacions
»1. S’admet la implantació de les instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia 

solar mitjançant captadors solars tèrmics o panells fotovoltaics, sense necessitat de 
modificar el planejament urbanístic, en els casos següents: 

»a) Sobre la coberta de les edificacions i altres construccions auxiliars d’aques-
tes, incloses les pèrgoles dels aparcaments de vehicles, quan les instal·lacions no 
superin el metre d’alçada des de la coberta plana o, en cas de coberta inclinada, 
quan els captadors o els panells s’hi ubiquin adossats en paral·lel.
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»b) Als espais de les parcel·les en sòl urbà, no ocupats per les edificacions i altres 
construccions auxiliars d’aquestes, quan les instal·lacions es destinin a reduir la de-
manda energètica de l’edificació i no superin el metre d’alçada des de la rasant del 
sòl ni comportin una ocupació de la parcel·la superior al 25% de la seva superfície 
no edificable.

»2. Els projectes d’obres per a la rehabilitació d’edificacions preexistents poden 
comportar l’autorització per ocupar, mentre subsisteixi l’edificació, sòls reservats a 
sistemes urbanístics o terrenys privats inedificables que siguin indispensables per 
instal·lar ascensors o altres elements relacionats amb l’accessibilitat de les persones, 
o per a reduir com a mínim el 30% de la demanda energètica anual destinada a la 
calefacció o la refrigeració de l’edifici d’acord amb el que estableix la legislació en 
matèria de sòl, sempre que: 

»a) Sigui inviable tècnicament o econòmicament qualsevol altra solució.
»b) No es perjudiqui sensiblement la funcionalitat del sistema urbanístic afectat o 

les condicions de ventilació, assolellament i vistes de les edificacions veïnes.
»En aquests supòsits no és necessària la modificació del planejament urbanístic.
»3. En els casos als quals fan referència els apartats 1 i 2, els espais ocupats per 

les instal·lacions esmentades no computen a efectes d’aplicar les determinacions dels 
plans urbanístics que regulen l’edificació de la parcel·la que puguin impedir la seva 
implantació.

»4. No són aplicables les normes d’aplicació directa que estableix aquest article 
quan siguin incompatibles amb les normes de protecció del patrimoni cultural o ur-
banístiques.»

5.2. S’afegeix un nou apartat, el 5 bis, a l’article 34 del Text refós de la Llei d’ur-
banisme, amb el redactat següent: 

«5 bis. A l’efecte de l’apartat 5, són serveis tècnics les infraestructures d’utilitat 
pública o d’interès social corresponents a: 

»a) Les xarxes i les instal·lacions connexes de subministrament d’aigua, d’energia 
elèctrica i de gas, de sanejament d’aigües residuals, d’enllumenat públic i de teleco-
municacions.

»b) Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb una potència superior 
a 100 kW connectades a les xarxes de transport o de distribució d’electricitat.

»c) Les instal·lacions destinades a la gestió de residus.»

5.3. Es modifica la lletra d) de l’apartat 4 de l’article 47 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, que resta redactada de la manera següent: 

«d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics i les altres ins-
tal·lacions ambientals d’interès públic.»

5.4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
que resta redactat de la manera següent: 

«1. Quan les actuacions específiques d’interès públic a les quals fa referència 
l’article 47.4 es refereixin a una infraestructura relativa a un sistema urbanístic i no 
siguin previstes al planejament territorial o urbanístic, es requereix l’aprovació d’un 
pla especial urbanístic autònom que les empari en els termes que estableix l’article 
68, amb les excepcions que preveu l’article 48 bis. Pel que fa a la resta d’actuacions 
a les quals fa referència l’article 47.4, el projecte que les empari s’ha de sotmetre a 
informació pública. Tant el projecte com, si s’escau, el pla especial urbanístic que es 
formuli, han d’incloure la documentació següent: 

»a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de 
l’actuació amb el planejament urbanístic i sectorial.

»b) Un estudi d’impacte paisatgístic.
»c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria de 

cultura, si l’actuació afecta restes arqueològiques d’interès declarat.
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»d) Un informe del Departament competent en matèria d’agricultura si no és 
comprès en un pla sectorial agrari.

»e) Un informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta aqüífers classi-
ficats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legisla-
ció vigent, o masses d’aigua en mal estat o en risc d’estar-ho.

»f) Un informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, si l’actuació 
afecta jaciments paleontològics o punts geològics d’interès.

»g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.».

5.5. S’afegeix un nou article, el 48 bis, al Text refós de la Llei d’urbanisme, amb 
el redactat següent: 

«Article 48 bis. Especificitats dels projectes d’actuació específica relatius a siste-
mes urbanístics de serveis tècnics

«1. Tanmateix el que disposa l’article 48.1, s’autoritzen mitjançant l’aprovació 
d’un projecte d’actuació específica aquelles actuacions que comporten la implanta-
ció d’infraestructures relatives a un sistema urbanístic de serveis tècnics que pre-
veuen les lletres a) i b) de l’apartat 5 bis de l’article 34, atenent les circumstàncies 
següents: 

»a) Quan no siguin previstes pel planejament territorial o urbanístic, es pot apro-
var el projecte d’actuació específica, sense que sigui exigible modificar el planeja-
ment urbanístic ni aprovar un pla especial urbanístic autònom per a emparar l’ac-
tuació, sempre que les lleis no impedeixin l’actuació i aquesta no sigui prohibida 
expressament pel planejament esmentat.

»b) Quan siguin previstes pel planejament territorial o urbanístic sense esta-
blir-ne l’ordenació detallada, es pot aprovar el projecte d’actuació específica amb 
subjecció a les determinacions del planejament esmentat, sense que sigui exigible 
aprovar un pla especial urbanístic de desenvolupament.

»2. En relació amb les actuacions a què fa referència l’apartat 1, correspon al De-
partament competent en matèria d’urbanisme la instrucció íntegra del procediment 
d’aprovació del projecte en una sola fase, quan l’actuació afecti terrenys de més d’un 
terme municipal. En aquest supòsit és preceptiu sol·licitar a les administracions mu-
nicipals afectades que informin sobre l’actuació interessada. Quan l’actuació faci re-
ferència a la implantació d’un parc eòlic o una planta solar fotovoltaica en els termes 
regulats al capítol 4 del Decret llei de 26 de novembre de 2019, de mesures urgents 
per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, l’aprovació del pro-
jecte es tramitarà d’acord amb aquest Decret llei».

5.6. Es modifica la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 57 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, que resta redactada de la manera següent: 

«c) Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del 
territori i establir les pautes per fer-ne el desenvolupament, sense que aquesta defi-
nició impedeixi formular: 

«1r Projectes d’actuació específica i plans especials urbanístics autònoms per im-
plantar altres elements integrants de l’estructura general del territori en els termes 
que regulen els articles 48 bis i 68.

«2n Projectes emparats en les normes d’aplicació directa de l’article 9 bis per 
implantar instal·lacions de producció d’energia elèctrica que, per la potència ins-
tal·lada, tinguin la consideració de sistema urbanístic d’equipament comunitari de 
serveis tècnics.»

5.7. Es deroguen els apartats 3 i 4 de l’article 97 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme.

5.8. Es modifica l’apartat 1 de l’article 109 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
que resta redactat de la manera següent: 
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«1. L’aprovació d’un pla urbanístic, d’un polígon d’actuació urbanística, d’un pro-
jecte d’urbanització, d’un projecte d’actuació específica d’acord amb l’article 48 bis, 
o d’un projecte de delimitació de sòl per al patrimoni públic, d’acord amb l’article 
161, implica la declaració d’utilitat pública de la finalitat a la qual es destinen els 
béns afectats, així com la necessitat d’ocupar els béns o adquirir els drets indispen-
sables per a la finallitat de l’expropiació. L’expropiació ha d’abastar totes les superfí-
cies i les instal·lacions necessàries per garantir el ple valor, el rendiment i la funcio-
nalitat dels béns que en són objecte.»

5.9. Es modifica la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 110 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, que resta redactada de la manera següent: 

«b) Per a l’execució dels sistemes urbanístics de caràcter públic, d’acord amb el 
que estableixen els articles 34.8 i 113, inclosos els sistemes urbanístics d’equipament 
comunitari de serveis tècnics emparats en un projecte d’actuació específica de con-
formitat amb l’article 48 bis.»

5.10. S’afegeix una nova lletra, la o), a l’apartat 1 de l’article 187 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, amb la redacció següent: 

«o) Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica, excepte les relatives a la 
instal·lació de panells solars fotovoltaics, en els termes que estableix l’article 9 bis.»

5.11. S’afegeix una nova lletra, la h), a l’article 187 bis del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, amb el redactat següent: 

«h) Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant panells solars 
fotovoltaics en els termes que estableix l’article 9 bis.»

Capítol 4. Regulació de l’autorització de les instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica provinent d’energia eòlica i d’energia solar 
fotovoltaica

Secció 1. Disposicions comunes

Article 6. Àmbit d’aplicació
6.1. Aquest capítol és d’aplicació a les instal·lacions següents, situades sobre el 

terreny en sòls classificats com a no urbanitzables: 
a) Parcs eòlics: instal·lacions de producció d’electricitat a partir de la força del 

vent, d’una potència superior a 100 kW i inferior o igual a 50 MW, amb autocon-
sum o sense, constituïdes per un aerogenerador o una agrupació d’aquests intercon-
nectats elèctricament i amb un únic punt de connexió a la xarxa de transport o dis-
tribució d’energia elèctrica. Formen també part del parc eòlic les infraestructures 
d’evacuació elèctrica, la subestació del parc i els accessos de nova construcció o la 
modificació dels ja existents.

b) Plantes solars fotovoltaiques: instal·lacions de producció d’electricitat a partir 
de l’energia solar mitjançant l’efecte fotoelèctric, amb autoconsum o sense, d’una 
potència superior a 100 kW i inferior o igual a 50 MW, constituïdes per un conjunt 
de mòduls destinats a la captació de l’energia solar interconnectats elèctricament i 
amb un únic punt de connexió a la xarxa de transport o de distribució d’energia elèc-
trica. Formen part també de la planta solar fotovoltaica els inversors, la subestació 
de la planta, les infraestructures d’evacuació elèctrica i els accessos de nova cons-
trucció o la modificació dels ja existents.

6.2. Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques que reuneixen els requisits 
descrits en l’apartat anterior però se situen sobre el terreny en un tipus de sòl dife-
rent del no urbanitzable, es regeixen per les previsions d’aquest capítol només pel 
que fa a l’autorització energètica i l’avaluació d’impacte ambiental, que es tramiten 
de manera conjunta. Per a l’obtenció de l’autorització urbanística es regeixen per la 
legislació urbanística que els sigui aplicable.
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Article 7. Criteris generals per a la implantació de parcs eòlics i plantes 
solars fotovoltaiques
7.1. Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques s’han de situar en empla-

çaments compatibles amb el planejament territorial i urbanístic que reuneixin les 
condicions idònies des del punt de vista tècnic, econòmic, energètic, ambiental, ur-
banístic i paisatgístic, i a les zones que reuneixin els requisits següents: 

a) No afectació significativa sobre l’entorn d’influència, sobre el patrimoni natu-
ral, la biodiversitat i sobre el patrimoni cultural.

b) Adequació a les directrius i els objectius d’ordenació territorial i de paisatge.
c) Minimització de l’impacte territorial generat per nous accessos a les instal·la-

cions o per la modificació dels existents.
d) Minimització de l’impacte territorial generat per línies elèctriques de conne-

xió a la xarxa elèctrica, buscant la proximitat a la xarxa elèctrica més idònia i evi-
tant que discorrin per espais de valor natural elevat.

7.2. El caràcter agrícola o forestal del terreny no constitueix, per si mateix, un 
obstacle per a la seva implantació, sempre que es respectin els criteris de l’apartat 
anterior.

7.3. Les línies elèctriques d’evacuació han de disposar de suports no perillosos 
per a l’avifauna i de cables de terra dotats de salvaocells.

Article 8. Criteris específics per a la implantació de parcs eòlics
8.1. En l’elecció de l’emplaçament dels parcs eòlics cal: 
a) Minimitzar l’afectació als terrenys de valor natural elevat, l’afectació sobre les 

espècies amenaçades o especialment vulnerables als parcs eòlics, així com als punts 
estratègics pel pas migratori de les aus i evitar les àrees crítiques de les rapinyaires 
amenaçades.

b) Evitar llocs d’impacte paisatgístic elevat i d’elevada significació o rellevància 
per a la societat d’acord amb els catàlegs de paisatge.

c) Tenir en compte l’impacte acumulatiu derivat de la concentració de parcs eò-
lics en determinades parts del territori.

8.2. Es consideren zones no compatibles amb la implantació de parcs eòlics els 
espais naturals d’especial protecció (ENPE), les zones d’especial protecció de les 
aus (ZEPA) i els espais naturals inclosos al PEIN de superfície inferior a 1.000 ha. 
Això no obstant, mitjançant estudis i anàlisis específics, que s’han de reflectir en un 
pla territorial sectorial, es pot modificar i precisar aquest criteri.

Article 9. Criteris específics per a la implantació de plantes solars 
fotovoltaiques
9.1. En l’elecció de l’emplaçament de les plantes solars fotovoltaiques cal tenir en 

compte els criteris següents: 
a) El respecte a la matriu biofísica del territori, tenint en compte el criteri de pro-

porcionalitat amb l’entorn i el model parcel·lari preexistent.
b) L’adaptació al terreny on s’ubiquin, el manteniment de les traces dels camins 

existents i la no modificació de forma significativa del seu recorregut, la configu-
ració dels marges i altres elements existents com l’arbrat d’interès, torrents, regs, i 
similars, encara que això suposi que l’àmbit de la planta hagi de ser discontinu.

c) La minimització dels moviments de terres de manera que les plaques se situïn 
prioritàriament sense cimentació contínua i sobre el terreny natural.

d) El manteniment d’una separació mínima de les tanques a camins i a espais 
especialment freqüentats.

e) La no afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o d’interès agrari 
elevat.

9.2. Es consideren zones no compatibles amb la implantació de plantes solars 
fotovoltaiques els espais naturals inclosos en la Xarxa Natura 2000, excepte si les 
plantes estan destinades a l’autoconsum, o ocupen menys de 3 ha, o se situen en un 
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municipi que no disposi d’una altra tipologia de sòl. Això no obstant, mitjançant es-
tudis i anàlisis específics, que s’han de reflectir en un pla territorial sectorial, es pot 
modificar i precisar aquest criteri.

Article 10. Ponència d’energies renovables
10.1. La Ponència d’energies renovables és un òrgan col·legiat que té com a fun-

cions analitzar la viabilitat dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes solars foto-
voltaiques, des del punt de vista del seu emplaçament, i portar a terme les actuacions 
relatives a l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes de parcs eòlics i de plantes 
solars fotovoltaiques.

10.2. La Ponència d’energies renovables l’integren cinc representants del De-
partament competent en matèria de medi ambient, un dels quals n’exerceix la pre-
sidència, tres representants del Departament competent en matèria d’energia, dos 
representants del Departament competent en matèria d’urbanisme i paisatge, un re-
presentant del Departament competent en matèria de canvi climàtic, un representant 
del Departament competent en matèria de patrimoni cultural i un representant del 
Departament competent en matèria d’agricultura.

10.3. Per a l’anàlisi de la viabilitat dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes 
solars fotovoltaiques es constitueix, al si de la Ponència, un grup de treball específic 
integrat per dos representants del Departament competent en matèria d’energia, dos 
representants del Departament competent en matèria d’urbanisme i paisatge, dos re-
presentants del Departament competent en matèria de medi ambient i canvi climàtic 
i un representant del Departament competent en matèria d’agricultura.

Article 11. Consulta prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament d’un parc 
eòlic o una planta solar fotovoltaica
11.1. Les persones interessades a implantar un parc eòlic o una planta solar fo-

tovoltaica han de formular una consulta prèvia a la Ponència d’energies renovables 
sobre la viabilitat de l’emplaçament projectat per a la instal·lació. De manera opta-
tiva poden sol·licitar també que la Ponència es pronunciï sobre l’amplitud i el nivell 
de detall de l’estudi d’impacte ambiental del futur projecte.

11.2. La consulta sobre la viabilitat de l’emplaçament i la sol·licitud de pronun-
ciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental s’han 
d’efectuar mitjançant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) i s’ha d’adjuntar la do-
cumentació següent: 

a) Un avantprojecte on es defineixin les característiques i l’emplaçament concret 
dels aerogeneradors o les plaques fotovoltaiques, la descripció del recurs eòlic exis-
tent en el cas d’un parc eòlic, el traçat soterrat de les línies elèctriques interiors, la 
línia elèctrica d’evacuació, la subestació del parc o de la planta, l’edifici de control, 
els vials d’accés i de servei i els terminis d’execució del projecte.

b) Un estudi que realitzi un diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte i 
justifiqui l’adequació del projecte del parc eòlic o planta solar fotovoltaica als crite-
ris dels articles del 7 al 9 d’aquest Decret llei.

c) Un estudi que justifiqui les principals alternatives considerades i que inclogui 
una anàlisi dels potencials impactes de cadascuna d’elles.

11.3. La Ponència ha de donar trasllat de la consulta a l’ajuntament o ajuntaments 
on es projecta l’activitat i a la resta d’administracions públiques afectades.

11.4. En cas que la consulta inclogui la petició de la determinació de l’amplitud i 
del nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, la Ponència ha de consultar tam-
bé les persones i les entitats interessades.

11.5. La Ponència, en el termini de 3 mesos, s’ha de pronunciar sobre la viabili-
tat de la proposta i, quan així s’hagi sol·licitat, sobre l’amplitud i el nivell de detall 
de l’estudi d’impacte ambiental. L’acord de la Ponència ha d’indicar els termes i les 
condicions en les quals es pot implantar l’activitat. La decisió de la Ponència esgota 
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la via administrativa i és susceptible de ser impugnada, potestativament, mitjançant 
recurs de reposició davant la mateixa Ponència.

11.6. El pronunciament favorable indica que no existeixen elements determinants 
que, ja d’inici, es puguin considerar insalvables o desaconsellin la ubicació. El pro-
nunciament favorable no garanteix que, en el marc del procés d’avaluació de l’im-
pacte ambiental i de la tramitació del projecte, no puguin sorgir nous elements que 
puguin afectar la seva autorització.

11.7. Si transcorregut el termini de 3 mesos a comptar des de la presentació de 
la consulta no s’ha rebut resposta de la Ponència, la persona promotora pot iniciar 
els tràmits d’aprovació del projecte d’acord amb el que estableix la Secció 2 d’aquest 
Decret llei.

11.8. La persona promotora disposa d’un termini de dos anys, a comptar des de 
la resposta a la consulta sobre la viabilitat de l’emplaçament, per presentar el pro-
jecte d’autorització del parc eòlic o la planta solar fotovoltaica. En cas que trans-
corregut aquest termini no s’hagi presentat el projecte, s’ha d’efectuar novament la 
consulta prèvia.

11.9. L’acord de no viabilitat de la Ponència en el tràmit de la consulta prèvia té 
la consideració de circumstància impeditiva de construcció de la instal·lació no im-
putable a la persona promotora als efectes d’excepció d’execució de la garantia eco-
nòmica per tramitar la sol·licitud d’accés a la xarxa de transport o distribució, sens 
perjudici de la resta de causes d’excepció d’execució de la garantia que prevegi la 
normativa bàsica estatal.

Secció 2. Autorització dels parcs eòlics i de les plantes solars 
fotovoltaiques

Article 12. Intervencions administratives necessàries per a la implantació 
dels parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques
12.1. L’autorització dels parcs eòlics i de les plantes solars fotovoltaiques reque-

reix la intervenció dels departaments competents en matèria d’energia, d’urbanisme, 
de paisatge i de medi ambient.

12.2. Les intervencions administratives descrites es porten a terme mitjançant un 
procediment conjunt que integra: 

a) Des de la vessant energètica, l’autorització administrativa prèvia i de construc-
ció del parc eòlic o de la planta solar fotovoltaica.

b) Des de la vessant urbanística i paisatgística, l’aprovació d’un projecte d’actua-
ció específica d’interès públic en sòl no urbanitzable.

c) Des de la vessant ambiental, l’avaluació d’impacte ambiental del projecte del 
parc eòlic o de la planta solar fotovoltaica, quan sigui exigible d’acord amb el que 
estableix la normativa bàsica en la matèria.

12.3. La intervenció administrativa s’ha de fer sobre el conjunt del projecte que 
inclou també, entre d’altres, la línia elèctrica d’evacuació, la subestació del parc o la 
planta i els vials d’accés i de servei.

12.4. En el cas de sol·licituds per a un projecte híbrid que combini les tecnologies 
fotovoltaica i eòlica, es realitza una tramitació conjunta, tenint en compte els criteris 
dels articles 7 al 9 d’aquest Decret llei i, en cas que correspongui, s’obté una única 
autorització conjunta.

Article 13. Capacitat de la persona sol·licitant
La persona que sol·liciti l’autorització per a la implantació d’un parc eòlic o una 

planta solar fotovoltaica ha de complir els requisits de capacitat que estableix la nor-
mativa bàsica del sector elèctric.
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Article 14. Sol·licitud d’autorització administrativa per a la implantació 
d’un parc eòlic o d’una planta solar fotovoltaica
La persona promotora del parc eòlic o de la planta solar fotovoltaica ha de pre-

sentar la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i de construcció a l’Oficina 
de Gestió Empresarial. S’ha d’aportar també la documentació exigida per les dife-
rents normatives sectorials i que es detalla als annexos d’aquest Decret llei.

Article 15. Informació pública i consultes
15.1. El Departament competent en matèria d’energia i els departaments com-

petents en matèria d’urbanisme, paisatge i de medi ambient han de comprovar, en 
el termini d’un mes, la suficiència i la idoneïtat de la documentació aportada per la 
persona promotora. En cas que sigui necessari, han de sol·licitar l’esmena i millora 
de la documentació aportada, d’acord amb el que estableix la normativa general de 
procediment administratiu. En donar resposta a la suficiència i la idoneïtat de la do-
cumentació aportada, l’òrgan ambiental ha de comunicar al Departament competent 
en matèria d’energia la llista d’entitats i administracions que han de ser consultades 
als efectes de l’avaluació d’impacte ambiental.

15.2. El Departament competent en matèria d’energia, en el termini d’un mes a 
comptar des de la comprovació de la suficiència i la idoneïtat de la documentació 
aportada per la persona promotora, ha de sotmetre la documentació presentada al 
tràmit d’informació pública durant un període mínim de 30 dies. L’anunci d’infor-
mació pública ha de detallar que aquesta té efectes en els procediments administra-
tius següents: el procediment per a l’obtenció de l’autorització administrativa prèvia 
i de construcció del parc eòlic o la planta solar fotovoltaica i, si escau, per a la seva 
declaració d’utilitat pública; el procediment per a l’autorització del projecte d’actua-
ció específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, i el procediment d’avaluació 
d’impacte ambiental del projecte del parc eòlic o de la planta solar fotovoltaica.

15.3. Paral·lelament al tràmit d’informació pública, l’òrgan competent en matèria 
d’energia efectua el tràmit d’audiència a les administracions i entitats que puguin re-
sultar afectades i sol·licita als organismes i a les empreses de serveis públics o d’inte-
rès general que emetin un informe sobre la part que els pugui afectar. En tot cas, s’ha 
de consultar el Departament competent en matèria de patrimoni cultural. Aquests 
informes s’han d’emetre en el termini d’un mes. Si no s’emeten en el termini asse-
nyalat, es poden prosseguir les actuacions corresponents. Quan la persona promotora 
hagi sol·licitat la declaració d’utilitat pública es consideren també persones interessa-
des les persones titulars dels béns i drets afectats. En tots els casos, l’òrgan compe-
tent en matèria d’energia ha de sol·licitar informe a l’ajuntament o als ajuntaments en 
l’àmbit dels quals es pretengui implantar el parc eòlic o la planta solar fotovoltaica.

15.4. El Departament competent en matèria d’energia ha de donar trasllat de les 
al·legacions i els informes rebuts en els tràmits d’audiència, consulta i informació 
pública a la persona promotora, que hi ha de donar resposta en el termini de 30 dies.

15.5. El Departament competent en matèria d’energia, en el termini de 15 dies, 
ha de donar trasllat de les al·legacions i els informes rebuts en els tràmits d’audièn-
cia, consulta i informació pública i les respostes de la persona promotora als depar-
taments competents en matèria d’urbanisme, de paisatge i d’avaluació ambiental i 
als ajuntaments afectats per tal que, en el termini d’un mes, puguin formular les 
seves observacions.

Article 16. Avaluació d’impacte ambiental del projecte
16.1. Correspon a la Ponència d’energies renovables emetre la declaració d’im-

pacte ambiental o l’informe d’impacte ambiental del projecte en el termini màxim 
de quatre mesos des que disposi de tot l’expedient administratiu tramitat per l’òrgan 
competent en matèria d’energia.

16.2. La declaració d’impacte ambiental o l’informe d’impacte ambiental han de 
tenir el contingut que estableix la normativa vigent en la matèria i s’han de publi-
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car al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de l’òrgan 
ambiental.

Article 17. Aprovació urbanística del projecte
Un cop efectuada l’avaluació d’impacte ambiental del projecte, la Comissió Ter-

ritorial d’Urbanisme, en el termini d’un mes, ha d’aprovar definitivament el projecte 
d’actuació específica en sòl no urbanitzable.

Article 18. Atorgament de l’autorització substantiva en matèria d’energia
18.1. L’òrgan competent en matèria d’energia, en el termini d’un mes a comptar 

des de la comunicació de la resolució dels tràmits ambiental i d’aprovació urbanís-
tica, ha d’emetre la resolució sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, 
de declaració d’utilitat pública, si s’ha sol·licitat, i de construcció del parc eòlic o de 
la planta solar fotovoltaica.

18.2. L’autorització administrativa prèvia i de construcció del projecte executiu 
del parc eòlic o de la planta solar fotovoltaica no poden ser atorgades si la persona 
titular no ha obtingut prèviament els permisos d’accés i connexió a les xarxes de 
transport o distribució corresponents. Aquesta previsió no és d’aplicació a les ins-
tal·lacions d’autoconsum sense excedents.

18.3. La resolució dictada per l’òrgan competent en matèria d’energia es notifica 
a l’ajuntament o als ajuntaments corresponents i ha de fer-se pública al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Article 19. Garantia de restitució dels terrenys al seu estat original 
19.1. La persona promotora d’un parc eòlic o d’una planta solar fotovoltaica res-

ta obligada a restituir els terrenys al seu estat original en finalitzar l’activitat. Amb 
la finalitat d’assegurar el compliment de l’obligació, ha de constituir una garantia 
suficient, per alguna de les formes admeses en la legislació de contractes del sector 
públic, a disposició del Departament competent en matèria d’urbanisme. La resolu-
ció que aprovi el projecte d’actuació específica corresponent n’ha de fixar l’import 
i el termini per constituir-la. L’import de la fiança es fixa considerant el cost real 
del desmantellament. Aquesta fiança consta en l’autorització substantiva en matèria 
d’energia.

19.2. L’eficàcia del projecte d’actuació específica resta demorada fins a la consti-
tució de la garantia a què fa referència l’apartat 19.1 anterior. La manca de constitu-
ció de la garantia en el termini fixat comporta que l’aprovació del projecte d’actuació 
específica resti sense efecte.

Article 20. Autorització d’explotació dels parcs eòlics i de les plantes 
solars fotovoltaiques 
La persona titular del parc eòlic o de la planta solar fotovoltaica, una vegada aca-

bada la construcció, ha de sol·licitar l’autorització d’explotació i la inscripció en el 
Registre d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de Catalunya i en el Regis-
tre d’autoconsum d’energia elèctrica, mitjançant l’Oficina de Gestió Empresarial, i 
aportar-hi la documentació que especifiqui el portal de tramitació.

Article 21. Transmissió de l’autorització en matèria d’energia
21.1. L’autorització administrativa per a l’execució d’un parc eòlic o una planta 

solar fotovoltaica es poden transmetre si concorren els requisits següents: 
a) El parc eòlic o la planta solar fotovoltaica estan executats totalment i compten 

amb l’acta de posada en marxa definitiva.
b) La persona adquirent reuneix les condicions exigides a la persona titular de 

l’autorització.
21.2. La transmissió l’ha d’autoritzar l’òrgan competent en matèria d’energia.
21.3. La resolució sobre la transmissió de l’autorització es dicta i notifica en el 

termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·lici-
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tud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi resolt la sol·licitud, s’entén que la 
transmissió és denegada.

21.4. La resolució que es dicti s’ha de notificar l’ajuntament o als ajuntaments 
corresponents.

21.5. La persona adquirent es subroga en totes les obligacions i els drets de la 
persona transmitent i ha de constituir una nova garantia de restitució dels terrenys al 
seu estat original, en substitució de l’anteriorment constituïda per la persona trans-
mitent.

Article 22. Caducitat i revocació de l’autorització en matèria d’energia 
22.1. L’incompliment del termini previst en l’autorització per construir i posar 

en servei la instal·lació comporta la seva caducitat i la pèrdua dels beneficis que se’n 
derivin.

22.2. La caducitat no opera de manera automàtica, sinó que cal la prèvia trami-
tació del procediment administratiu corresponent en el qual s’ha de donar audiència 
a la persona titular de la instal·lació i a l’ajuntament o als ajuntaments on s’emplaça 
el parc eòlic o la planta solar fotovoltaica.

22.3. L’incompliment greu de les obligacions que dimanen de les autoritzacions 
atorgades pot suposar-ne la revocació. En el procediment de revocació cal donar au-
diència a la persona titular de la instal·lació i als ajuntaments afectats.

Article 23. Modificacions de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques
23.1. Les modificacions de parcs eòlics i de plantes solars fotovoltaiques ja auto-

ritzades, independentment de si estan ja construïts o no ho estan, poden tenir caràc-
ter no substancial o substancial.

23.2. Es consideren modificacions no substancials les que reuneixen, simultàni-
ament, els requisits següents: 

a) Manteniment o disminució del nombre d’aerogeneradors del parc eòlic o de la 
superfície ocupada per la planta solar fotovoltaica.

b) Manteniment de la potència total del parc eòlic o la planta solar fotovoltaica o 
un increment d’aquesta de fins a un 10%.

c) Si es proposa un canvi en la ubicació dels aerogeneradors del parc eòlic, aquest 
canvi s’ha d’efectuar dins de la mateixa àrea geogràfica inicialment prevista, amb 
un límit de tolerància de 500 metres i sense que es pugui ultrapassar l’àmbit objecte 
del projecte d’actuació específica autoritzat, ni afectar en cap cas directament o in-
directament cap espai de la Xarxa Natura 2000.

23.3. Les modificacions no substancials de parcs eòlics i de plantes solars foto-
voltaiques han de ser comunicades a l’òrgan competent en matèria d’energia mitjan-
çant l’Oficina de Gestió Empresarial emprant el formulari que s’hi detalla i aportant 
la documentació que s’especifica en el portal de tramitació esmentat.

23.4. Les modificacions de parcs eòlics i de plantes solars fotovoltaiques que no 
reuneixin els requisits descrits en l’apartat 2 d’aquest article tenen, inicialment, la 
consideració de modificacions substancials. Les persones titulars que vulguin por-
tar a terme una modificació d’aquest tipus poden formular una consulta prèvia a la 
Ponència d’energies renovables sobre el caràcter substancial o no substancial de la 
modificació projectada. Aquesta petició s’ha de presentar mitjançant l’Oficina de 
Gestió Empresarial amb la documentació tècnica que s’especifica al portal de tra-
mitació. Especialment, cal aportar una auditoria ambiental que reuneixi els requisits 
que estableix l’article 45 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambien-
tal. Aquesta documentació es trametrà a la Ponència d’energies renovables, la qual 
ha de consultar les administracions públiques afectades i les persones interessades, 
d’acord amb el que preveu la normativa d’avaluació d’impacte ambiental.

23.5. En cas que la Ponència d’energies renovables consideri que es tracta d’una 
modificació no substancial, ho ha de comunicar al Departament competent en ma-
tèria d’energia per tal que aprovi la modificació.
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23.6. En cas que la Ponència consideri que es tracta d’una modificació substan-
cial, cal seguir els tràmits descrits en els articles 14 al 18 d’aquest Decret llei, refe-
rents a les intervencions administratives necessàries per a la implantació dels parcs 
eòlics i de les plantes solars fotovoltaiques

Disposicions addicionals

Primera. Modificació del Text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre
Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 8, que resta redactada de la ma-

nera següent: 
«b) En relació amb les parts del territori que corresponen a conques hidrogrà-

fiques compartides amb altres comunitats autònomes, administrar i controlar els 
aprofitaments hidràulics, exercir la funció executiva de policia del domini públic hi-
dràulic i tramitar els expedients que es refereixin a aquest domini, llevat de l’atorga-
ment de concessions d’aigua. Li correspon també executar, directament o en col·la-
boració amb altres administracions, les actuacions de prevenció de danys al domini 
públic hidràulic causats per pluges torrencials, inundacions, desbordaments o altres 
fenòmens extrems, així com també reparar-los.»

Segona. Modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats
1. Es modifica el títol de l’article 32, que passa a tenir la redacció següent: 
«Declaració d’impacte ambiental d’activitats extractives»-
2. Es suprimeix l’apartat 1 de l’article 32.
3. Es suprimeix tot l’apartat 1, Energia, de l’annex I.3.
4. Es suprimeix l’epígraf 1.13 de l’annex III.

Disposicions transitòries

Primera. Sol·licituds d’autorització de parcs eòlics i plantes solars 
fotovoltaiques en tràmit
Les sol·licituds d’autorització de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques que 

ja s’hagin presentat a tràmit en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta disposició 
es regeixen per la normativa anterior.

Segona. Modificacions de parcs eòlics ja autoritzats en espais de la 
Xarxa Natura 2000
Els parcs eòlics ja autoritzats i en funcionament que es situen totalment o par-

cialment en espais de la Xarxa Natura 2000 poden ser objecte de modificacions 
que suposin una minoració del seu impacte ambiental. Aquestes modificacions es 
regeixen per les previsions de l’apartat 4 de l’article 23 d’aquest Decret llei. La mo-
dificació només es pot portar a terme si la Ponència d’energies renovables hi dona 
la seva conformitat.

Disposició derogatòria. Normativa que es deroga
Es deroguen les disposicions següents: 
a) El Decret 174/2002, d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia eò-

lica a Catalunya.
b) El Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments 

administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovol-
taiques a Catalunya.

c) L’article 33.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol.
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Disposicions finals

Primera. Autorització per a la modificació de la regulació de 
l’autorització de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica 
provinent d’energia eòlica i d’energia solar fotovoltaica
El Govern, a proposta de les persones titulars dels departaments competents en 

matèria d’energia, de medi ambient i d’urbanisme, pot modificar, per decret, les pre-
visions del capítol 4 d’aquest Decret llei.

Segona. Autorització per a la modificació dels annexos d’aquest Decret llei
La documentació que preveuen els annexos pot ser modificada mitjançant una 

ordre dels consellers competents en cada matèria.

Tercera. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui d’aplicació 
aquest Decret llei cooperin en el seu compliment, i que els tribunals i les autoritats 
als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 26 de novembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Maria Àngels 

Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement, Damià Calvet i Valera, con-
seller de Territori i Sostenibilitat

Annex 1. Documentació exigida per la normativa energètica
a) Parcs eòlics
1. Documentació acreditativa de la capacitat legal, tècnica i econòmica de la per-

sona sol·licitant.
2. Projecte executiu corresponent al parc eòlic i a les instal·lacions d’intercon-

nexió amb la xarxa elèctrica, signat per tècnic/a competent, i que haurà d’incloure, 
com a mínim, la documentació i la informació suficient sobre: 

a. La titularitat de la instal·lació i agents actuants.
b. Emplaçament de la instal·lació, incloent els accessos, les vies properes, la zona 

d’implantació, i les coordenades UTM de cadascun dels aerogeneradors; i la trans-
cripció de la seva ubicació sobre cartografia oficial i les coordenades UTM de la lí-
nia poligonal que circumscriu la instal·lació.

c. Objecte i abast del projecte.
d. Antecedents que motiven la promoció de la instal·lació objecte d’autorització.
e. Descripció de la instal·lació i dels equips principals.
f. Dades de vent: s’inclourà una descripció del recurs eòlic existent mitjançant me-

suraments o un estudi de modelització que confirmi l’existència de recurs suficient.
g. Càlculs justificatius: especificacions tècniques dels materials i els equips ne-

cessaris per a la construcció de la instal·lació; càlcul de línies elèctriques de BT i AT 
i centres de transformació i instal·lacions de connexió a xarxa; xarxes de posada a 
terra; càlculs de l’obra civil.

h. Planificació, pressupost i estudi tecnicoeconòmic.
i. Plànols a escala 1: 25.000 (relatius a l’emplaçament dels aerogeneradors, línies 

elèctriques interiors soterrades del parc eòlic, línia d’evacuació, subestació i edifici 
de control, els vials d’accés i de servei). Aquests plànols seran a escala 1: 5.000 quan 
es puguin veure afectats béns integrants del patrimoni arqueològic i paleontològic.

j. Plànols a una escala adequada per definir amb detall constructiu suficient els 
aspectes relacionats amb els fonaments, les rases, les cunetes, entre altres.

k. Plànol de conjunt de l’aerogenerador.



BOPC 485
5 de desembre de 2019

3.01.03. Decrets llei 46

l. Esquema elèctric unifilar de la instal·lació de potència, incloent-hi tots els 
punts d’interconnexió, tant amb l’empresa elèctrica com amb la instal·lació existent.

m. Esquema de la instal·lació de comptatge energètic segons el Reglament de 
punts de mesura.

n. Xarxa de terres.
o. Estudi de seguretat i salut.
3. Declaració de les característiques tècniques de la instal·lació.
4. Declaració del/de la tècnic/a competent, si s’escau.
5. Declaració responsable, signada pel facultatiu competent que ha signat el pro-

jecte executiu, que acrediti el compliment de la normativa que li sigui d’aplicació.
6. Documentació acreditativa de l’atorgament d’accés i punt de connexió a la 

xarxa elèctrica.
7. Separata per a cadascuna de les administracions públiques afectades, organis-

mes i, si s’escau, empreses de serveis públics o de serveis d’interès general.
8. Relació de béns i drets afectats, si el sol·licitant demana el reconeixement de la 

utilitat pública als efectes d’expropiació forçosa i imposició de servituds.
9. Qualsevol altra documentació que d’acord amb la legislació vigent sigui exigible.

b) Plantes solars fotovoltaiques
1. Documentació acreditativa de la capacitat legal, tècnica i econòmica de la per-

sona sol·licitant.
2. Projecte tècnic corresponent a la planta solar fotovoltaica i a les instal·lacions 

d’interconnexió amb la xarxa elèctrica signat per tècnic competent i que haurà d’in-
cloure, com a mínim, la documentació i la informació suficient sobre: 

a. La titularitat de la instal·lació i agents actuants.
b. Emplaçament de la instal·lació, incloent els accessos, les vies properes, la zona 

d’implantació i les coordenades UTM; referència cadastral de la parcel·la.
c. Objecte i abast del projecte.
d. Antecedents que motiven la promoció de la instal·lació objecte d’autorització.
e. Descripció de la instal·lació i dels equips principals.
f. Bases de disseny.
g. Càlculs justificatius: característiques dels mòduls i camp fotovoltaic; vent, di-

mensionament de fonaments, suports i estructures; estudi energètic i mesura; càlcul 
de línies elèctriques de BT i AT i centres de transformació i instal·lacions de conne-
xió a xarxa, si és d’aplicació; compliment de la legislació electrotècnica aplicable.

h. Planificació, pressupost i estudi tecnicoeconòmic.
i. Plànol d’emplaçament i situació. Indicació de l’emplaçament de la instal·lació 

que hi permeti l’accés de forma inequívoca, amb indicació dels accessos.
j. Plànol/s general/s en planta i alçat suficientment amples, a escala convenient i 

amb indicació de cotes essencials, on s’indiquin l’emplaçament i la disposició dels 
equips, els aparells i les connexions principals.

k. Esquema elèctric unifilar de la instal·lació de potència incloent-hi tots els punts 
d’interconnexió, tant amb l’empresa elèctrica com amb la instal·lació existent.

l. Esquema de la instal·lació de comptatge energètic segons el Reglament de 
punts de mesura.

m. Xarxa de terres.
n. Estudi de seguretat i salut.
3. Declaració sobre les característiques tècniques instal·lació.
4. Declaració del/de la tècnic/a competent, si s’escau.
5. Declaració responsable, signada pel facultatiu competent que ha signat el pro-

jecte executiu, que acrediti el compliment de la normativa que li sigui d’aplicació.
6. Documentació acreditativa de l’atorgament d’accés i punt de connexió a la 

xarxa elèctrica.
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7. Separata per a cadascuna de les administracions públiques afectades, organis-
mes i, si s’escau, empreses de serveis públics o de serveis d’interès general.

8. Llista de béns i drets afectats, si el sol·licitant demana el reconeixement d’uti-
litat pública als efectes d’expropiació forçosa i imposició de servituds.

9. Qualsevol altra documentació que d’acord amb la legislació vigent sigui exigible.

Annex 2. Documentació exigida per la normativa urbanística
1. Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable regulat 

a l’article 48 bis del Text refós de la Llei d’urbanisme, amb la documentació que 
determinen l’article 48.1 d’aquest Text refós i l’article 57.1 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme.

2. El projecte d’actuació especifica d’interès públic inclourà l’informe d’impacte i 
integració paisatgística amb el contingut que regula l’article 21 del Decret 343/2006, 
de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, 
gestió i ordenació del paisatge

Annex 3. Documentació ambiental necessària per a l’avaluació 
d’impacte ambiental del projecte
1. Descripció general del projecte i previsions en el temps sobre la utilització del 

sòl i altres recursos naturals. Estimació dels tipus i les quantitats dels residus abo-
cats i les emissions de matèria o energia resultants.

2. Exposició de les principals alternatives estudiades, inclosa l’alternativa zero o 
de no realització del projecte, i una justificació de les raons principals de la solució 
adoptada, tenint en compte els efectes ambientals.

3. Avaluació i, si escau, quantificació dels efectes previsibles directes o indirec-
tes, acumulatius i sinèrgics del projecte sobre la població, la salut humana, la flora, 
la fauna, la biodiversitat, la geodiversitat, el sòl, el subsòl, l’aire, l’aigua, els fac-
tors climàtics, el canvi climàtic, el paisatge, els béns materials –inclòs el patrimoni 
cultural– i la interacció entre tots els factors esmentats durant les fases d’execució, 
explotació i, si s’escau, durant la demolició o l’abandonament del projecte.

Quan el projecte pugui afectar directament o indirectament els espais Xarxa Na-
tura 2000, s’hi ha d’incloure un apartat específic per a l’avaluació de les seves reper-
cussions en el lloc, tenint en compte els objectius de conservació de l’espai.

4. Mesures que permetin prevenir, corregir i, si s’escau, compensar els efectes 
adversos sobre el medi ambient.

5. Programa de vigilància ambiental.
6. Resum de l’estudi i conclusions en termes fàcilment comprensibles.

Antecedents del Decret llei
Doc. 01. Comunicació al secretari del Govern (art 38 Llei 13/2008)
Doc. 02. Primera versió del Projecte de decret llei
Doc. 03. Fitxa resum
Doc. 04. Segona versió del Projecte de decret llei
Doc. 05. Memòria que inclou l’informe justificatiu (art 38.3 Llei 13/2008)
Doc. 06. Informe jurídic del Departament de Territori i Sostenibilitat
Doc. 07. Correu d’observacions de l’Oficina del Govern
Doc. 08. Informe jurídic del Departament d’Empresa i Coneixement
Doc. 09. Nova versió del Projecte de decret llei
Doc. 10. Versió definitiva del Decret llei aprovada pel Govern
Doc. 11. Versió castellana del Decret llei
Doc. 12. Certificat del secretari del Govern

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

Fascicle segon
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de les retallades 
pressupostàries en l’àmbit cultural
250-01033/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre les beques Canigó
250-01034/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre la creació d’un punt d’inspecció 
fronterer al port de Palamós
250-01035/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.
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Proposta de resolució sobre el millorament viari de la carretera GI-682
250-01036/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre la cancel·lació del web i de l’arxiu digital 
i les despeses no justificades de l’Oficina de l’Expresident Carles 
Puigdemont
250-01037/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos provinents 
de la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores
250-01038/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.
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Proposta de resolució sobre la publicitat de les instruccions que 
regeixen l’actuació dels Mossos d’Esquadra
250-01039/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre la implantació d’un sistema ferroviari de 
rodalia a Lleida
250-01040/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre l’ús de referències històriques correctes 
per la Generalitat
250-01041/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.
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Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets dels estudiants 
d’accedir a les universitats i sobre la modificació del sistema 
d’avaluació
250-01042/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció de Martorell
250-01043/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre les mesures urgents i necessàries en 
matèria de riscos laborals a l’Institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona
250-01044/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.
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Proposta de resolució sobre l’optimació energètica dels sistemes de 
reg i mecànica de fluids
250-01045/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre el IV Pla de suport al tercer sector social
250-01046/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre el model de treball protegit a Catalunya
250-01047/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de 
l’associacionisme
250-01048/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
dels centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada
250-01049/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre les cases d’infants
250-01050/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre els centres educatius d’alta complexitat
250-01051/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’igualtat per al 
Cos de Mossos d’Esquadra
250-01052/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre els talls viaris a la frontera espanyola i 
francesa i el dret a la lliure circulació de persones i mercaderies
250-01053/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre la destinació dels mitjans necessaris per 
a la reforma i construcció d’un edifici per a l’Institut de Vilafant
250-01054/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre la llibertat d’ensenyament
250-01055/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre l’adopció d’un protocol de cobertura 
informativa d’esdeveniments potencialment violents
250-01056/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre el reforç de mitjans personals en la 
jurisdicció de menors
250-01057/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic 
de Tarragona i de les poblacions limítrofes amb els polígons químics 
i industrials de Tarragona
250-01058/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.
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Proposta de resolució sobre la preservació i la catalogació dels fons 
audiovisuals
250-01059/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre les condicions en què es poden prestar 
serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre
250-01060/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament 
d’un estabulari a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
250-01061/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.12.2019 al 17.12.2019).
Finiment del termini: 18.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.
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Proposta de resolució sobre l’execució immediata del carril bus-VAO 
a la carretera B-23
250-01062/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 52382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució reclamant 
l’execució immediata del carril bus-VAO a la B-23, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2001 diversos ajuntaments del Baix Llobregat i l’Associació per a la Pro-

moció del Transport (PTP) Públic van signar el manifest d’Esparraguera, un do-
cument que demanava la creació d’un pioner carril bus-VAO a l’autopista A2 (avui 
B23) entre Molins de Rei i la Diagonal de Barcelona. L’any 2007 en el marc de la 
Setmana de la Mobilitat la PTP, en col·laboració amb diversos operadors de serveis 
de bus i el Servei Català de Trànsit, va recrear en viu el carril bus, demostrant la 
viabilitat d’aquest carril Bus-VAO amb un baix cost d’implantació gràcies al nou 
límit dels 80 km/h.

Al llarg de la darrera dècada s’han realitzat diversos projectes d’execució per 
part del Ministeri de Foment, titular de la via, que va dissenyar una infraestructura 
pesant; i de la Generalitat de Catalunya, amb un projecte més econòmic basat en la 
reforma del ferm i el repintat de la calçada d’entrada a Barcelona.

Després de diferent peticions parlamentàries i reivindicacions ciutadanes l’abril 
de 2018 el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta que demanava a la Ge-
neralitat que instés a l’Estat a executar el projecte del carril bus a la B-23. Aquell 
mateix any es va anunciar un acord de traspàs entre el Ministeri de Foment i la Ge-
neralitat que incloïa partides per al manteniment de la via i la implantació del carril 
bus-VAO. Finalment l’acord no es va dur a terme i segueixen acumulant-se els re-
tards en la seva execució.

Aquest projecte de Bus-VAO esdevé una important eina per fer més sostenible 
un dels principals accessos a Barcelona, ja que prioritzaria els temps de recorregut 
d’aquelles persones que comparteixen cotxe o fan ús del transport públic interurbà. 
Aquest carril Bus-VAO resulta vital en especial a hores punta d’entrada, doncs fa 
que els autobusos s’aturin en la congestió del trànsit, fent-los poc competitius amb 
els vehicles privats. Per exemple les dues línies de bus exprés que comuniquen l’Alt 
Penedès amb Barcelona (e6 BCN– Vilafranca i e18 BCN– St. Sadurní) es veurien 
beneficiades per l’ús d’aquest carril bus-VAO. A més permetria desenvolupar noves 
línies de bus exprés. En l’actual context de contaminació atmosfèrica i emergència 
climàtica, considerem aquesta infraestructura una prioritat absoluta.  

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Realitzar les accions necessàries amb el Ministeri de Foment per arribar a un 

acord per a l’execució immediata de les obres del carril Bus-VAO de la B-23, per 
poder potenciar i millorar el transport públic i afavorir compartir el cotxe.

2. Que no se situï la construcció d’aquest carril Bus-VAO en el marc de les dis-
crepàncies de traspàs de competències de la B-23 amb el Ministerio de Fomento, i 
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procedeixin de forma coordinada a la seva execució immediata, per l’urgent interès 
social i ambiental d’aquesta infraestructura.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre les connexions ferroviàries a les Terres 
de l’Ebre
250-01063/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 52383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les 
connexions ferroviàries a Terres de l’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La variant ferroviària Vandellós-Tarragona està a punt de posar-se en funciona-

ment. El que podria considerar-se una bona notícia després de molts anys d’execució 
de l’obra, sembla que no ho és pels habitants de Terres de l’Ebre.

Els últims dies han aparegut notícies sobre aquesta variant que podrien no ser 
positives ateses les accions que es pensen dur a terme. Amb una inversió de 700 mi-
lions d’euros aquesta línia de doble via, apte per l’alta velocitat i trànsit mixt, con-
nectarà el Corredor Mediterrani des de Vandellòs com a línia d’Alta Velocitat i amb 
la via d’amplada convencional Tarragona-Reus.

Sense confirmació oficial sembla que la posada en marxa de la via no millorarà 
la mobilitat de la ciutadania de Terres de l’Ebre. En primer lloc sembla que l’Euro-
med faria el trajecte per l’estació de l’AVE de Camp de Tarragona i no faria parada 
a Amposta, no per Tarragona Ciutat, i que cap rodalies, regional i Talgo passarà per 
l’estació del Camp de Tarragona. Provocant que els trens de Terres de l’Ebre vagin 
per via convencional, la de la costa, i tampoc tindrien connexió directa amb l’Alta 
Velocitat.

Deixar sense parada d’Euromed a Amposta significaria deixar sense servei a 
més de 130.000 usuaris i usuàries que utilitzen aquest tren per viatjar d’Amposta a 
Tarragona o Barcelona (no hi ha servei d’Amposta al País Valencià). Tal com sem-
bla planificada la doble via, no milloraria la problemàtica de retards d’entre 10 i 20 
minuts a l’R16.

En aquest sentit, la Plataforma trens dignes a les Terres de l’Ebre reclama una 
reunió urgent de la Taula de la mobilitat de l’Ebre per tal de tractar qüestions com 
els horaris i les freqüències. Les Terres de l’Ebre és un territori històricament mal-
tractat en quant a infraestructures ferroviàries i és el moment de posar-hi solució.

A més a més en un context d’emergència climàtica cal abordar i prioritzar la mo-
bilitat ferroviària per dissuadir la mobilitat en vehicle privat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Convocar la Taula de la Mobilitat a l’Ebre en el termini màxim de 3 mesos.
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2. Realitzar les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per millorar les 
prestacions, horaris i freqüències de la línia R-16 de rodalies.

3. Realitzar les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per a que l’Euro-
med continuï amb parada a l’Aldea-Amposta.

4. Realitzar les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat per a que hi hagi 
connexió amb la línia d’alta velocitat a Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el lloguer de l’edifici Cíclope d’Igualada 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
250-01064/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP CATECP

Reg. 52507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el lloguer 
de l’edifici ciclope d’Igualada, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Atès que el Departament de Treball, d’Afers Socials i Famílies té llogat l’edifici 

Cíclope d’Igualada des del 8 de març de l’any 2018.
Atès que abona la quantitat de 3.900€ + IVA mensualment, el que resulta en un 

import total de 4.719€ mensuals.
Atès que l’edifici es troba buit i pendent de projecte.
Atès que, en total, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ja ha pagat prop de 

100.000 euros de lloguer.
Atès que des de fa anys es reclamen unes noves oficines del SOC a la comarca 

de l’Anoia.
Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. A presentar un informe sobre el lloguer que paga el Servei d’Ocupació de Ca-

talunya per aquest edifici i amb quina justificació i finalitat fa 21 mesos que es troba 
en vigor.

2. A actuar amb celeritat i posar en marxa el projecte constructiu de les noves 
oficines del SOC en aquest edifici i fe públic el calendari d’execució previst hi ha.

3. Reconèixer la necessitat que té la comarca de l’Anoia i la ciutat de disposar 
d’unes noves oficines del SOC que millorin les condicions de les actuals instal·la-
cions de Vilanova del Camí.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units. Susan-

na Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre el suport al desenvolupament del Museu 
de Guissona i el Parc Arqueològic de Iesso, a la Segarra
250-01065/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 52508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre el suport al desenvolupament del Museu de Guissona i el Parc Ar-
queològic de la Ciutat Romana de Iesso a la Segarra, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La població de Guissona, a la Segarra, té tradició museística des de mitjans del 

segle passat, quan l’erudit local, el Dr. Eduard Camps, va fer donació de la seva 
col·lecció particular a l’Ajuntament amb vocació de crear un museu d’història local. 
Després d’algunes intervencions arqueològiques de certa transcendència durant les 
dècades dels setanta i vuitanta, l’any 1990 van iniciar les excavacions arqueològi-
ques anuals a l’actual Parc Arqueològic. A partir d’aquesta iniciativa, l’any 1995, va 
néixer el Patronat d’Arqueologia de Guissona, format per l’Ajuntament de Guissona, 
el Consell Comarcal de la Segarra, la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Cata-
lans i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la voluntat de gestionar la recerca 
i la difusió del patrimoni arqueològic local i, el mateix any, el jaciment romà de Ies-
so fou declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Com a resultat de tota la tasca inves-
tigadora desenvolupada, l’any 2000 fou inaugurat el Museu d’Eduard Camps i Cava 
i, deu anys més tard, gràcies a una subvenció Feder, van crear el conjunt patrimonial 
actual. L’any 2015 es va donar la dissolució del Patronat i la institució va passar a ser 
exclusivament de titularitat municipal. L’any 2016, el Museu s’incorporà al Registre 
de Museus Catalans (número 168) i s’integrà a la Xarxa de Museus de les Terres de 
Lleida i Aran i a l’Arqueoxarxa.

A dia d’avui, el complex arqueològic i museístic de Iesso és un equipament cultu-
ral madur, amb un compromís ferm vers la socialització del patrimoni en termes 
d’inclusivitat, perspectiva de gènere i sostenibilitat ambiental. Aquest plantejament 
situa el Museu de Guissona com una eina de coneixement i anàlisis crítica del pas-
sat per tal d’esdevenir una eina de progrés referent en el territori. El seu potencial 
arqueològic (és l’única ciutat romana del País, a banda d’Empúries, que permet l’ex-
cavació arqueològica en extensió) junt amb la recerca consolidada, el situen com un 
complex patrimonial únic a nivell català.

Alhora, és un equipament viu, que ofereix models de visita a nivell de format i de 
temàtica com a recurs indispensable per divulgar el llegat col·lectiu. Destaquen, per 
exemple, les visites teatralitzades al conjunt arqueològic que conjuminen la difusió 
de coneixements amb l’entreteniment de tipus familiar. A banda, la institució dispo-
sa d’un ampli ventall de tallers o experiències que permeten conèixer i interpretar 
la història de forma vivencial a partir de l’experimentació amb material didàctic di-
vers. Les diverses formes de difusió es veuen reforçades i recolzades per una àmplia 
agenda cultural concebuda amb els mateixos objectius. Tot plegat es tradueix amb 
un creixement constant de públic, entre grups familiars, escolars, turistes i estudio-
sos. Les xifres de visitants, properes als 10.000 anuals, situen el Museu de Guissona 
com un actius de dinamització patrimonial consolidat i de referència a les terres de 
Ponent.

No obstant això, el Museu manté la ferma voluntat de seguir creixent. Les pos-
sibilitats reals, però, es veuen minvades per les limitacions actuals de la institució 
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a nivell d’infraestructures. Des de la inauguració del conjunt actual, l’any 2011, es 
van posar de manifest una sèrie de necessitats que dificulten l’acompliment de les 
funcions pròpies del Museu i frenen la materialització del seu potencial. La gestió 
dels béns patrimonials presenta problemàtiques en dues direccions. Per una banda, 
la institució compta amb un magatzem reduït i mal condicionat, fet que dificulta la 
correcta gestió i conservació dels béns mobles de la seva col·lecció. Alhora, la pre-
servació dels vestigis a l’aire lliure també és deficitària, donat que la gestió d’un parc 
arqueològic presenta un alt grau de complexitat. Aquesta certesa es veu accentua-
da per les dificultats locals a l’hora de gestionar l’aigua pluvial i, sobretot, freàtica.

A nivell intern, el museu compta amb una escassetat evident pel que fa als espais 
de treball. Disposa d’un únic àmbit d’oficines que actua a la vegada com a Oficina 
de Turisme, taquilla, espai d’atenció al visitant, servei tècnic i sala de reunió. Per 
altra banda, la pròpia lògica d’un museu com a espai de recerca situa la necessitat 
de disposar d’un espai específic i habilitat amb aquesta funcionalitat. En el cas de 
Guissona, compta una sala que serveix com a espai d’investigadors, biblioteca de 
referència, arxiu, aula didàctica i magatzem del museu. Aquesta multiplicitat d’usos 
repercuteix negativament en la funció primordial de l’espai. Les necessitats es fan 
visibles també en relació a l’atenció a la ciutadania i a l’acció educativa, una de les 
tasques principals d’un Museu. Per tal d’oferir una experiència satisfactòria caldria 
comptar un seguit de serveis que actualment no tenen cabuda en l’edifici actual, es-
devenint imprescindible comptar amb un espai polivalent apte com a aula didàctica 
i com a sala de conferències.

Les persones responsables del Museu no només han definit aquestes necessitats, 
sinó que han planejat la resposta adient a totes elles, projectant la construcció d’un 
nou equipament secundari amb dues ales delimitant l’actual aparcament. Un nou 
espai que consti d’una planta soterrada o semi soterrada destinada a usos interns, 
amb funcions pròpies de la sala de reserva i d’espai per la investigació arqueològica, 
i una segona a nivell a peu de carrer que inclogués tots els espais relacionats amb 
l’atenció del visitant, és a dir, recepció i Oficina de Turisme, espai polivalent com a 
aula didàctica i de conferències i sala d’audiovisual. Aquesta instal·lació suposaria la 
solució a les diverses emergències actuals.

Alhora, l’aposta de futur hauria de venir acompanyada de la creació d’una Fun-
dació pública entre diferents ens que asseguri un finançament supramunicipal esta-
ble i, essent com és un Bé Cultural d’Interès Nacional, no el faci dependre única-
ment del pressupost de l’Ajuntament de Guissona.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Destinar el pressupost corresponent per a executar un projecte de desenvolu-

pament del Museu de Guissona i el Parc Arqueològic de la Ciutat Romana de Iesso, 
a la Segarra, que atengui i doni resposta a les seves necessitats de gestió, conserva-
ció, recerca i difusió.

2. Promoure la constitució d’una Fundació de dret públic que assumeixi la titu-
laritat i la gestió del museu on hi participi, a banda de l’Ajuntament de Guissona 
i la Generalitat de Catalunya, les altres institucions públiques i universitàries per-
tinents perquè donin resposta a les exigències d’un Bé Cultural d’Interès Nacional 
i en garanteixin el progrés i la materialització de tot el seu potencial institucional i 
arqueològic.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla informatiu ciutadà 
d’actuació davant possibles accidents químics
250-01066/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 52514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada, Marc 

Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre un Pla Informatiu Ciutadà d’Actuació davant possi-
bles accidents químics, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El 7 de Juliol d’aquest any, es produïa en incendi de l’empresa logística Miasa del 

polígon Entrevies de Tarragona, situat entre aquesta ciutat i la de Salou. Les virulen-
tes flames van alertar als veïns i veïnes dels barris de voltant.

Les flames i el fum van ser visibles des de diversos quilòmetres a la rodona du-
rant la nit.

L’incendi va obligar a tallar en els dos sentits de la marxa, la C-31-b, l’autovia 
de Salou i la N-340 i a activar en fase d’alerta el pla d’emergències químiques (Pla-
seqcat).

L’Ajuntament de Tarragona va activar el Pla d’Actuació Municipal per a informar 
la població i evitar que es propagués la sensació de por i desconcert.

Els veïns i veïnes han informat que tenen por al fet que la situació es pugui repe-
tir amb una altra petroquímiques de la zona i que pugui passar una cosa més greu, i 
el pitjor de tot que no tinguin els coneixements i les guies d’acció de necessària per 
a actuar en tal situació.

Per tot això, es fa necessari que la Generalitat de Catalunya elabori un Pla In-
formatiu Ciutadà d’Actuació davant per a garantir el coneixement sobre les accions 
a realitzar, per part dels veïns i veïnes, empreses i comerços que habiten prop dels 
polígons químics.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
– Realitzar un Pla Informatiu Ciutadà d’Actuació davant possibles accidents quí-

mics, que sigui ús fàcil, visible i útil per als veïns i veïnes, comerç i empreses que 
habitin prop de polígons químics.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, Marc Parés 

Franzi, diputats, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre els esdeveniments polítics a Bolívia
250-01067/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 52527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

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 estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució en relació als 
recents esdeveniments polítics a Bolívia, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
En relació als recents esdeveniments polítics a Bolívia, el Parlament de Catalu-

nya considera: 
1. Que s’ha produït un cop d’estat propiciat per les elits i oligarquies econòmi-

ques del país, amb el suport d’un sector dels cossos de seguretat i de l’exèrcit, amb 
la complicitat d’interessos estrangers.

2. Que aquest cop d’estat té com a finalitat desposseir del poder polític el presi-
dent Evo Morales i el Govern del MAS, revertint les reformes socials, econòmiques 
i polítiques promogudes en els darrers anys, així com la redistribució de la riquesa 
i la millora de drets per a les classes populars que havien estat assolides, en el marc 
d’un cicle de gran creixement econòmic que fa de Bolívia un territori de recursos 
estratègics i geopolítics ambicionats per les seves oligarquies i per molts grups d’in-
terès a nivell internacional.

3. I que quest cop vol també retornar a la minoria rica blanca el poder polític 
i econòmic que el Govern del MAS havia redistribuït entre el conjunt de la pobla-
ció boliviana, restituint també drets, llibertats i recursos a la seva majoria formada 
pels seus pobles originaris, cercant la construcció d’una societat justa, democràtica 
i igualitària.

4. Que les primeres actuacions de la nova presidència colpista indiquen una clara 
voluntat de restricció dels drets fonamentals, així com d’utilització indiscriminada i 
impune de la violència contra la protesta popular.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Mostrar el seu reconeixement i respecte envers el sistema democràtic i la so-

birania popular de Bolívia.
2. El seu reconeixement i suport al sistema polític plurinacional i social impulsat 

pel MAS i el president Evo Morales, que ha permès una millora material de les con-
dicions de vida del poble bolivià, reduint les desigualtats entre les elits i les classes 
populars, treballadores i camperoles, que coincideixen amb les poblacions indígenes 
de les diverses comunitats de Bolívia, i que ha avançat en la superació del racisme 
institucional que era tradicional en l’estat bolivià i en la seva societat.

3. Denunciar les ingerències externes i de grups religiosos de poder en la vida i 
desenvolupament polític de Bolívia.

4. Rebutjar l’actuació de l’extrema dreta nacional i internacional al continent 
americà interferint els seus processos democràtics populars.

5. Refusar la militarització, l’amenaça física i la violència en la pugna pel poder 
polític contra la democràcia i la sobirania populars.

6. Denunciar i rebutjar la violència indiscriminada i impune utilitzada contra la 
protesta popular.
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7. Defensar una solució democràtica al conflicte polític, en un marc resolutiu que 
permeti superar l’actual situació de violència, i que es basi en el retorn a la legiti-
mitat anterior al cop d’estat i en la voluntat popular expressada democràticament.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Proposta de resolució sobre l’activació immediata del Centre de 
Formació Professional d’Automoció de Martorell
250-01068/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 52605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre l’activació immediata del Centre de Formació Professional d’Automoció 
de Martorell, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El resultat del concurs de licitació del centre de Martorell trasllada al govern de 

Catalunya i en especial al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com a titular del 
centre, la responsabilitat d’elaborar i posar en pràctica un pla d’urgència que suposi 
el fi del bloqueig actual. Des de la seva creació, amb el Decret 164/2014, fa ara gai-
rebé 5 anys, el Centre de Formació Professional d’Automoció ha estat treballant amb 
un rendiment mínim, essent desaprofitat com a recurs de caràcter estratègic per un 
sector, el de l’automòbil, de màxima rellevància social i econòmica. Ni la creació 
del Consorci de Formació Professional d’Automoció, al maig de 2015, ni tampoc el 
recent procés de licitació que va facilitar l’acord de govern del passat 9 d’abril, han 
permès superar els entrebancs existents.

Des de les sindicats de Catalunya han demanat al Govern que faci front a la seva 
responsabilitat i activi el centre de formació amb els recursos i instruments exis-
tents, garantint que doni servei a les empreses i les persones treballadores del sec-
tor. A més a més, els centres públics que son una referència en termes d’excel·lència 
i qualitat, i que han sabut respondre tant a les expectatives del sector i de les grans 
empreses, com a la dels professionals i de les persones treballadores.

Ateses les dificultats a l’hora de licitar la gestió del centre, és hora d’avançar en 
la direcció d’una gestió pública integradora i d’alta qualitat, que doni impuls i tra-
jectòria a un sector d’alt valor estratègic per a la nostra indústria i teixit productiu.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar compliment l’acord de govern sobre la gestió del CFPA de Martorell 

del passat 9 d’abril, on s’assegura que el funcionament del centre sigui la d’un centre 
integral del Sistema de Formació i Qualificació Professional de Catalunya.

2. Garantir, que com en el cas d’altres centres públics, el funcionament del CPFA de 
Martorell, s’enriqueixi amb el contacte directe, mitjançant aliances, convenis i asso-
ciacions, amb les grans empreses del sector, amb proveïdors, i també amb petites i 
mitjanes empreses.
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3. Garantir que el centre de CFPA de Martorell ampliï de manera significativa 
la seva oferta formativa, cooperant amb altres centres i empreses, sent plenament 
operatiu al setembre de 2020.

4. Garantir que l’estratègia i gestió del centre, finançat amb les quotes de treba-
lladors i empreses, respongui amb l’esperit i lletra de la llei 10/2015, del 19 de juny, 
de formació i qualificació professionals, garantint un rendiment social i econòmic 
òptim, que es traslladi a l’estabilitat i qualitat de l’ocupació.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, 

GP CatECP

Proposta de resolució sobre el trasllat de la Fundació TIC Salut 
Social
250-01069/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 52610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Alícia Ro-

mero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre el trasllat del TIC Salut per part del Govern de la 
Generalitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’any 2006 el Govern de la Generalitat va crear la Fundació TIC Salut amb l’ob-

jectiu de facilitar la transformació digital del model assistencial de salut i so-cial del 
país. En aquell moment el Govern apostava perquè ciutats mitjanes, més enllà de 
Barcelona, fossin seus d’institucions catalanes per tal de generar més equilibri i co-
hesió territorial. En aquest sentit, Mataró estava immersa en la creació del Parc Tec-
noCampus i el Govern va decidir instal·lar la Fundació TIC Salut a l’entorn d’aquest 
projecte que pretenia i pretén posar el coneixe-ment al servei del progrés social i 
econòmic del territori.

Des del seu naixement el parc tecnològic i de la innovació ha garantit un ai-
xo-pluc confortable per la Fundació TIC Salut, i la possibilitat de garantir sinergies 
amb el sector empresarial i universitari. Mataró va ajudar al seu naixement i creixe-
ment cedint, inicialment, un espai a la fundació dins la seu de l’Escola Universitària 
Politècnica (EUPMT) i, posteriorment, garantint el seu trasllat als nous edificis del 
Parc del TecnoCampus inaugurats l’any 2010. Fins ara, la Fundació TIC Salut s’ha 
integrat plenament en la missió del TecnoCampus i del seu ecosistema compartint 
projectes i objectius.

Tanmateix, fa uns dies hem conegut que el Govern de la Generalitat ha deci-dit, 
de manera unilateral, traslladar la Fundació TIC Salut a Barcelona, deixant la seva 
actual ubicació al TecnoCampus.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Mantenir la ubicació de la Fundació TIC Salut Social al TecnoCampus de Ma-

taró, i potenciar projectes conjunts que permetin seguir avançant amb la transfor-
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mació digital del model assistencial de salut i social, a través del coneixement i la 
innovació que es genera en el Parc.

2. Garantir la cohesió territorial del país amb la descentralització de projectes de 
país que es puguin instal·lar en diverses ciutats, generant una dinàmica descentralit-
zada i equilibrada al territori català.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Alícia Romero Lla-

no, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la situació a la regió autònoma uigur de 
Xinjiang
250-01070/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 52611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

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

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la situació a la Regió Autònoma Uigur de Xinjiang, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El poble uigur, majoritàriament parlant de l’uigur (llengua túrquica), i majori-

tàriament de confessió musulmana sunnita, és una de les 56 minories ètniques ofi-
cialment reconegudes per la República Popular de la Xina. A la Xina, habiten ma-
joritàriament a la Regió Autònoma Uigur de Xinjiang, establerta l’any 1955, on la 
llengua uigur és cooficial.

La història recent de l’actual Regió Autònoma, però, és força convulsa, i des del 
final mateix de la dinastia Qing i la proclamació de la República de la Xina hi ha 
hagut tensions al voltant de la qüestió uigur.

En el període 1954-1956, l’any 1962, en el període de la Revolució Cultural 
(1966-1976), l’any 1990, l’any 1997, l’any 2008 i el 2009, així com l’any 2014, s’han 
succeït revoltes, atemptats i episodis de repressió.

Recentment, una investigació periodística encapçalada per l’anomenat Consor-
ci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ n’és l’acrònim, en anglès), ha 
desvetllat documents interns oficials de la República Popular de la Xina segons els 
quals hi hauria un sistema organitzat de repressió de la minoria uigur dissenyat i 
executat pel Govern, mitjançant sistemes de fèrria vigilància amb ajuda de les tec-
nologies de la informació i la comunicació, detencions massives i confinament de 
ciutadans en camps d’internament que el Govern xinès anomena camps d’educació 
i d’entrenament.

En aquests camps, les persones internes han de suportar una vigilància intensiva 
de la seva activitat, sotmetre’s a un programa d’adoctrinament ideològic, a aprendre 
i emprar el xinès mandarí, i finalment, superada una fase de formació en aptituds 
professionals, treballar en les indústries designades pel Govern. Experts i ONG’s 
han qualificat això darrer com a treballs forçats.

Investigadors i activistes han pogut detectar, gràcies a imatges per satèl·lit i in-
formacions de persones prèviament internades, la construcció, des del 2017, de 40 
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nous camps d’internament. Juntament amb els existents, aquests 40 eleven la xifra 
fins a 200 camps d’internament al territori de la Regió Autònoma Uigur de Xinjiang.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Expressa la seva més profunda preocupació i condemna per la política de de-

tencions massives i d’internament prolongat a efectes d’assolir la «reeducació ideolò-
gica» de milers de ciutadans i ciutadanes de la Regió Autònoma Uigur de Xinjiang.

2. Reclama el tancament de tota instal·lació destinada a l’internament de perso-
nes amb la finalitat d’assolir la seva «reeducació ideològica».

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre els assentaments israelians als territoris 
palestins ocupats
250-01071/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 52612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

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

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre els assentaments israelians als territoris palestins ocupats, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència, amb el text següent: 

Exposició de motius
En dates recents, els Estats Units d’Amèrica han anunciat, a través del seu Se-

cretari d’Estat, un canvi de posició de l’administració estatunidenca sobre els assen-
taments israelians als territoris palestins ocupats. Ara l’esmentada administració ja 
no els considera «per se inconsistents amb el dret internacional», el que suposa dei-
xar enrere la posició fixada pel conegut com a memoràndum Hansell, de 1979, que 
declarava els assentaments civils als territoris ocupats com a «inconsistents amb el 
dret internacional».

Al seu torn, la Unió Europea ha anunciat, a través de l’Alta Representant de la 
Unió Europea per als Afers Exteriors i Política de Seguretat, que la posició europea 
respecte als assentaments roman «sense canvis», afegint que els assentaments són 
«il·legals» de conformitat al dret internacional: 

«The European Union’s position on Israeli settlement policy in the occupied Pa-
lestinian territory is clear and remains unchanged: all settlement activity is illegal 
under international law and it erodes the viability of the two-state solution and the 
prospects for a lasting peace, as reaffirmed by UN Security Council Resolution 
2334».

L’Alta Representant, en el mateix comunicat, també subratlla que la Unió Euro-
pea crida Israel a cessar tota activitat d’assentament, en línia amb les seves obliga-
cions com a potència ocupant.



BOPC 485
5 de desembre de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 68

La posició política de l’Administració Trump en la qüestió dels assentaments, 
per bé que políticament rellevant, no enerva allò que el Dret Internacional estableix 
amb meridiana claredat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya recolza la posició de la Unió Europea respecte del ca-

ràcter il·legal, de conformitat amb el Dret Internacional, dels assentaments israelians 
als territoris palestins ocupats, recordada recentment per l’Alta Representant de la 
Unió Europea per als Afers Exteriors i Política de Seguretat.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de 
Cambrils amb relació a les obres d’ampliació de l’Hospital Lleuger 
Antoni de Gimbernat
250-01072/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 52619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

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

Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el deute 
pendent de la Generalitat amb l’Ajuntament de Cambrils en relació amb les obres 
d’ampliació de l’Hospital Lleuger de Cambrils, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2006 el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cambrils van signar un 

conveni per finançar les obres de reforma i ampliació del centre d’atenció primària 
i construcció de l’Hospital Lleuger de Cambrils. Aquest mateix any l’Ajuntament va 
avançar els diners per sufragar els increments d’obra que es van generar durant la 
construcció.

Els Pressupostos de la Generalitat per al 2017 incloïen una partida per fer front al 
pagament del deute per l’excés d’obra realitzada que va assumir el propi ajuntament 
i que ascendia a 2.065.340,53€.

Dos anys més tard, el mes de maig de 2019 la Generalitat va aprovar el paga-
ment del deute pendent amb l’Ajuntament de Cambrils per la construcció de l’Hos-
pital Lleuger.

El mes de setembre l’Ajuntament va comunicar que la Generalitat ja havia fet el 
pagament del deute que tenia pendent en concepte d’avanç del pagament de les obres 
realitzades a l’Hospital Lleuger per a dur a terme la seva ampliació. La Generalitat, 
però, no ha inclòs en el pagament els interessos generats per aquest deute.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconèixer el deute derivat amb 

l’Ajuntament de Cambrils per avançar els recursos econòmics per a portar a terme 
les obres d’ampliació de l’Hospital Lleuger de Cambrils.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Carles Castillo Ro-

sique, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els horaris d’assistència sanitària als 
municipis de menys de mil habitants
250-01073/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 52620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre els horaris d’assistència sanitària en municipis de menys de mil habitants, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els professionals del sistema públic de salut a Catalunya porten temps denuncien 

les mancances que pateix la salut pública a Catalunya com són la manca de llits, les 
llistes d’espera, la falta de professionals i la seva situació laboral, etc. Aquestes man-
cances augmenten encara més a les zones rurals, i de manera especial, a les poblacions 
de menys de mil habitants, on l’assistència mèdica bàsica està molt més afectada.

Les zones rurals estan patint les continues modificacions del sistema de salut i 
els Centres d’Atenció Primària pateixen una falta de metges de capçalera i tenen 
problemes a l’hora de cobrir les vacants. A més, a aquesta problemàtica de les zo-
nes rural s’hi ha d’afegir la situació de precarietat que pateix l’atenció primària i que 
provoca que aquests territoris no siguin atractius i no motivin els nous professionals 
quan els toca escollir places MIR.

A aquesta situació que pateixen les zones rurals, s’ha de sumar la decisió del 
Departament de Salut de fer una reducció dels horaris de tarda dels centres de salut 
dels municipis de menys de mil habitants. Aquesta mesura suposaria una pèrdua de 
qualitat dels serveis de salut a les zones rurals.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Mantenir els horaris d’assistència mèdica que actualment hi ha establerts en 

els centres de salut dels municipis de menys de mil habitants.
2. En el cas que s’hagi de fer una reducció dels horaris d’assistència mèdica en 

els municipis de menys de mil habitants, no portar-la a terme de manera unilateral 
i garantir que s’arriba a un consens amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis 
afectats.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano; portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències de 
vint-i-quatre hores al CAP de Vallirana
250-01074/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 52621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre el restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre hores al CAP de Vallirana 
(Baix Llobregat), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2011 el Govern de la Generalitat va encetar un procés de retallades en 

la sanitat pública i es van tancar els serveis d’atenció nocturna en diversos centres 
d’atenció primària de la comarca del Baix Llobregat, entre ells, el servei del CAP de 
Vallirana. En la comarca només es van quedar cinc centres d’atenció primària amb 
horari nocturn i serveis d’urgències.

En el cas de la població de Vallirana, el CAP més proper amb horari ampliat i 
servei d’urgències 24 hores és el CUAP de Sant Andreu de la Barca que es troba a 
uns 15 minuts de distància només per a aquells usuaris que disposin de vehicle, el 
mateix temps que es triga en arribar a l’Hospital Moisés Broggi de Sant Joan Despí.

El mes de juliol de 2017 la Comissió de Salut va aprovar la Resolució 752/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre la recuperació dels serveis de 24 hores dels centres 
d’atenció primària del Baix Llobregat on s’instava el Govern de la Generalitat a re-
cuperar els horaris d’atenció continuada i el servei d’urgències de vint-i-quatre hores 
en el Centre d’Atenció Primària de Vallirana (Baix Llobregat). Un any més tard, el 
Govern no ha complert el mandat parlamentari i el CAP de Vallirana continua sen-
se tenir el servei.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar compliment 

de l’acord adoptat en el punt 1 de la Resolució 752/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre la recuperació dels serveis de vint-i-quatre hores dels centres d’atenció primà-
ria del Baix Llobregat i recuperar els horaris d’atenció continuada i el servei d’ur-
gències de vint-i-quatre hores al Centre d’Atenció Primària de Vallirana.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre el reconeixement i agraïment a les 
missions de defensa i de manteniment de la pau de les Forces 
Armades amb motiu de llur trentè aniversari
250-01075/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 52787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, David Bertran Román, diputat, Ignacio Martín 

Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre el reconeixement i agraïment a les missions de defensa i de manteniment 
de la pau de les nostres Forces Armades en el seu 30è aniversari, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El sorgiment de la Unió Europa a la segona meitat del segle XX ha suposat un 

dels períodes de pau més grans de tota la història de la humanitat. La unió de molt 
diverses nacions que havien estat fent-se la guerra durant segles i segles va suposar 
una de les grans fites de la humanitat. Tanmateix, els conflictes armats persisteixen 
a d’altres parts del món d’igual forma que l’amenaça sobre nosaltres mateixos enca-
ra és persistent.

Espanya, com a país membre de diverses organitzacions internacionals que com-
prenen àmbits de defensa com són l’ONU, l’OTAN, l’OSCE i la UE es troba en 
l’obligació de mantenir unes forces armades actives per a la pròpia seguretat nacio-
nal com a dissuasió front amenaces externes, a la vegada que fan funcions de pre-
venció, establiment i de manteniment de la pau a l’exterior. Aquesta tasca desenvolu-
pada en l’àmbit del multilateralisme compleix els 30 anys des que el gener del 1989 
comptéssim amb la primera missió on va haver-hi participació de militars espanyols 
amb el Grup de Verificació de Nacions Unides a Angola (Unavem I).

Les encara molt recents guerres dels Balcans, que van provocar desenes de mi-
lers de morts, ferits i desplaçats van desembocar en una regió de petits estats con-
frontats i amb una greu problemàtica de funcionament institucional i convivencial 
interna a raó dels fets succeïts i dels nacionalismes que ho van provocar, fins al punt 
que alguns són autèntics estats fallits.

Una de les missions militars més importants en què ha participat àmpliament el 
nostre país ha estat l’Eufor Althea a Bòsnia i Hercegovina on ha ajudat en la for-
mació de les noves forces armades d’aquest país per al manteniment de l’ordre i la 
convivència; i on anteriorment ja hi havia participat amb les missions Unprofor de 
Nacions Unides i amb l’IFOR i l’SFOR de l’OTAN.

Més recentment, les forces armades tenen també missions d’important rellevàn-
cia al Líban, Finul Libre Hidalgo de l’ONU per a vigilar-hi el cessament de les hos-
tilitats; a les costes de Somàlia amb la missió Atalanta de la UE contra la pirateria; 
a l’Afganistan la Resolute Support de l’OTAN per a formar i assessorar les forces 
afganeses; a l’Iraq, en una coalició internacional per formar l’exèrcit iraquià contra 
el Dàesh; i al Mar Mediterrani amb la missió Eunavfor Med Sophia de la UE per a 
lluitar contra el tràfic de persones; entre moltes d’altres.

En moltes d’aquestes missions internacionals, els soldats de les nostres Forces 
Armades han demostrat sobradament la seva implicació amb els valors i princi-
pis internacionals como el respecte als drets humans i la defensa de la llibertat i la 
democràcia. La seva dedicació plena amb les dures tasques que aquestes missions 
internacionals és inqüestionable ja que els soldats de les Forces Armades no han 
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dubtat a posar en greu risc la seva integritat i, fins i tot, moltes vegades han perdut 
malauradament la seva pròpia vida en compliment de les seves missions.

La continuïtat de la conflictivitat bèl·lica en diversos indrets del món, fins i tot 
molt propers al nostre continent i les noves formes de conflicte armat en els quals 
les fronteres ja no són un element important como el terrorisme internacional i la 
ciberdeliqüència, fa encara més imprescindible que mai la defensa de la pau al món 
i a l’interior de les nostres fronteres que fan les nostres Forces Armades.

És per tot això, i perquè reivindiquem la necessitat d’encaminar-nos cap a un 
món on es respectin els drets humans i la capacitat de viure lliures de conflictes 
armats i en pau, que aquest Parlament posa de relleu la funció que compleixen les 
nostres forces armades i totes aquelles que són part de coalicions i organismes inter-
nacionals que vetllen per la salvaguarda de la democràcia i que emanen de governs 
i estats democràtics, dels quals en són corretges de transmissió.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Reconeix i agraeix les missions de defensa i de manteniment de la pau de les 

nostres Forces Armades en el seu 30è aniversari.
2. Es compromet a retre a homenatge als 173 soldats espanyols morts en aquestes 

missions en defensa de la democràcia i els drets humans arreu del món.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; David Bertran Román, Ignacio Martín Blan-

co, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre 
hospitalari a Tortosa
250-01076/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 52788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada, 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 a la construcció d’un nou centre hospitalari a Tor-
tosa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va anunciar l’any 2006 

la construcció d’un nou hospital a Tortosa. El centre havia de modernitzar, ampliar 
i millorar els serveis que ofereix l’actual «Hospital Verge de la Cinta», un hospital, 
que va ser projectat i construït durant els anys 70 i que ja no pot continuar donant 
resposta a les necessitats actuals de la població. El projecte contemplava també el 
trasllat a una nova ubicació, ja que l’actual dificulta tant l’accés com les possibles 
i necessàries ampliacions. D’aquesta manera, el nou hospital es projectava pensant 
en el present i futur per ser el centre sanitari de referència de les Terres de l’Ebre i 
també a nivell de Catalunya.

Aquesta realitat i necessitat va generar el compromís de la Generalitat de cons-
truir un nou centre hospitalari regional a Tortosa, concretant-se amb la definició del 
Pla d’usos del nou hospital i amb la presentació de la idea guanyadora del concurs 
convocat per definir-ne els trets fonamentals.
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L’Ajuntament de Tortosa va estar treballant per tal d’obtenir els terrenys on s’ha-
via d’ubicar aquest equipament. Concretament, es tractava d’un total de 33.464 me-
tres quadrats per construir el nou hospital, a més, de 3.600 metres quadrats de zones 
verdes, i uns 3.000 metres quadrats per fer-hi altres equipaments públics.

El 2011 l’Ajuntament de Tortosa, per unanimitat, reclama a la Generalitat de Ca-
talunya la construcció del nou Hospital després que els responsables del Departa-
ment de Salut qüestionessin el projecte.

El 2015 els responsables del Departament de Salut van defensar novament la 
construcció del nou Hospital a Tortosa més enllà de les millores d’accessibilitat pre-
vistes en l’actual Hospital Verge de la Cinta argumentant que la ubicació d’aquest 
és molt deficient i que I’existència de muralles i fortins al voltant del mateix no per-
meten les ampliacions necessàries de qualsevol infraestructura d’aquestes caracte-
rístiques.

La construcció del nou Hospital seria un revulsiu econòmic i social de primer 
ordre per a la ciutat i el territori a partir de la creació de llocs de treball i millors 
serveis sanitaris per a les Terres de l’Ebre.

L’actual Govern de Catalunya manté l’aposta per la construcció del nou Hos-
pital Trueta de Girona i recentment ha anunciat la construcció del nou Hospital 
Joan XXIII a Tarragona. Així doncs, caldria atendre les necessitats de les Terres de 
l’Ebre de la mateixa manera i amb la sensibilitat que correspon.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Mantenir els compromisos adquirits en relació a la construcció d’un nou hos-

pital regional a la ciutat de Tortosa.
2. Presentar un estudi en el termini de tres mesos de la viabilitat de la construc-

ció del nou l’hospital regional de la ciutat de Tortosa.
3. Iniciar els tràmits d’inici del projecte de construcció del Hospital regional de 

la ciutat de Tortosa

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yo-

landa López Fernández, diputada, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la revocació del projecte de Hard Rock 
BCN IR de construir i explotar un casino a Vila-seca i Salou
250-01077/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 52793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat, Yolanda López 

Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre la revocació del projecte Hard Rock BCN IR, 
SAU, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El polèmic projecte d’instal·lació d’un macrocomplex turístic amb un casino de 

joc en el centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou, hereu dels projectes fallits 
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d’Eurovegas i de Barcelona World, acumula un nou episodi de problemes i d’irre-
gularitats.

Les entitats Aturem BCN World i GEPEC-EdC han denunciat públicament els 
incompliments de l’empresa adjudicatària del projecte del centre Recreatiu i Turístic 
de Vilaseca i Salou per no haver presentat la documentació requerida per la norma-
tiva i han reclamat al Govern de la Generalitat que revoqui l’autorització a l’empresa 
concessionària de la instal·lació del casino.

En concret l’empresa adjudicatària, Hard Rock BCN IR, SAU, no ha presentat 
el pla de desenvolupament constructiu. El termini per presentar-lo acabava el 25 de 
maig de 2019. El contracte o contractes de finançament de l’operació que finia el 25 
de novembre de 2019, després d’haver demanat una pròrroga abans que finalitzés el 
termini el 25 de maig d’enguany, tampoc ha estat presentat. L’empresa ha incom-
plert els requisits sisè i setè de la Resolució VEH/985/2018, de 22 de maig, en rela-
ció al que disposen les bases de l’annex de la Resolució ECO/1982/2015 d, de 7 de 
desembre.

Malgrat ser una operació privada, el Govern de la Generalitat s’ha compromès 
amb el projecte de Hard Rock de forma temerària i irresponsable. El 2014 el Govern 
va impulsar la reforma de la llei sobre centres recreatius turístics i de les normes en 
matèria de tributació, comerç i joc per afavorir l’empresa promotora amb una subs-
tancial reducció fiscal pel futur casino, una modificació legislativa en benefici d’in-
teressos privats i contrària a l’interès general. Fa uns mesos l’Incasol va adquirir a 
Caixabank els terrenys on s’ha d’instal·lar el nou macrocomplex per, segons el Go-
vern, vendre’ls als promotors. Una operació, que de moment sembla estar bloqueja-
da, i que és d’alt risc financer per la Generalitat, amb un cost de 120M€.

Aquest projecte de macrocomplex és una operació especulativa que promou un 
model turístic basat en el joc aliè el model turístic català i és contrari a un model 
territorial ecològicament sostenible.

Els recents esdeveniments posen en evidència que el projecte del Hard Rock, 
d’un casino en el centre recreatiu de Vilaseca i Salou està en crisi. La seva viabilitat 
queda seriosament qüestionada i és un risc per a la mateixa Generalitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Revocar l’autorització a Hard Rock BCN IR, SAU per a la construcció i explo-

tació d’un casino de joc en el centre recreatiu de Vilaseca i Salou donats els incom-
pliments de la normativa, en no presentar el Pla de desenvolupament constructiu i 
els contractes de finançament de l’operació.

2. Declarar desert el concurs públic per a la instal·lació i explotació de casinos 
de joc en el centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou, d’acord amb la Resolució 
ECO/1982/2015, de 7 de setembre.

3. Abandonar definitivament el projecte del Hard Rock i derogar la normativa 
que dóna cobertura a la construcció del macroprojecte turístic i el casino de Vi-
la-Seca i Salou.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, Yolanda López 

Fernández, diputats, GP CatECP
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3.10.30. Debats generals

Debat general sobre el reconeixement i el garantiment dels drets de 
les dones
255-00009/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, 

SP CUP-CC, SP PPC

Reg. 52946 i 53017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Portaveus i diputades que signen aquest escrit, d’acord amb el que estableix l’ar-

ticle 156.1 del Reglament del Parlament, demanen al president del Parlament que 
convoqui, dins aquest període de sessions, un debat general sobre el reconeixement 
i el garantiment dels drets de les dones.

Aquest debat s’emmarca en la iniciativa del Parlament de les Dones, que es va 
dur a terme el proppassat 1 de juliol i en el qual van treballar de manera conjunta 
diputades i representants del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, grups i 
subgrups parlamentaris. El Parlament de Catalunya va assumir, per mitjà d’una de-
claració institucional que recollia la declaració del Parlament de les Dones, la con-
tinuïtat de la tasca d’escoltar les dones per a construir nous espais de transformació 
de la societat en una societat més justa, diversa i igualitària.

Per aquest motiu, la declaració institucional del Parlament, del 24 de juliol, reco-
llia els compromisos de futur que han de tenir presents totes les institucions amb els 
mecanismes i els instruments perquè garanteixin realment les polítiques d’igualtat 
sota els paràmetres de l’equitat i la perspectiva de gènere i, sobretot, que eliminin 
les bases discriminatòries del sistema patriarcal.

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 156.4 del Reglament del Parla-
ment, per a aquest debat del Ple, amb l’objecte d’acordar les actuacions concretes 
per a afrontar el reconeixement i el garantiment dels drets de les dones a Catalunya, 
es proposen els temes de debat següents, per a afrontar aquests reptes, basats en la 
Declaració de Beijing del 1995 i la revisió posterior amb motiu del 25è aniversari: 

– Drets humans de les dones
– Dret a l’educació i cultura
– Drets laborals i econòmics
– Dret a la participació social i política
– Salut i drets sexuals i reproductius 
– Dret de les dones i les nenes a viure lliures de violències masclistes

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2019
Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta; Noemí de la Calle Sifré, diputada. 

GP Cs. Gemma Geis i Carreras, portaveu adjunta; Anna Geli i España, diputada, GP 
JxCat. Anna Caula i Paretas, portaveu; Jenn Díaz Ruiz, diputada, GP ERC. Eva Gra-
nados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units. Susanna 
Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP CatECP. Carles 
Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC. Alejandro 
Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, diputada, SP PPC
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la 
Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici 
del 2017
256-00034/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 52783 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 03.12.2019

L’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Institut de Ciències Fotòni-
ques, corresponent a l’exercici del 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 09.12.2019 al 20.12.2019).
Finiment del termini: 23.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 09.12.2019 al 20.12.2019).
Finiment del termini: 23.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «El dret a la salut mental infantil 
i juvenil: garanties en l’accés i l’atenció als centres residencials»
360-00020/12

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/31426171.pdf
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Informe del Síndic de Greuges titulat «Deficiències en matèria de 
seguretat nuclear»
360-00021/12

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019.

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant 
corresponent al 2019
360-00022/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 52350).
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Al president del Parlament,
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’Informe anual sobre els drets de l’infant, d’acord amb el 

previst a l’article 29 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, sobre la presentació anual d’un informe específic 
sobre la situació de la infància a Catalunya amb relació als drets establerts per la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant i la legislació relativa a 
infància i adolescència.

Enguany, l’informe ha posat l’accent en la necessitat d’exigir recursos pressupos-
taris per a les inversions estructurals necessàries en l’àmbit de la infància, donat que 
la inversió final en aquesta matèria encara se situa per sota de l’existent l’any 2010.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari. Donada la matèria a la qual fa referència aquest informe, us suggereixo que 
sigui la Comissió de la Infància la que substanciï aquest debat.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, del 
qual suggereixo la seva culminació en una sessió en la comissió que es consideri 
més oportuna.

Cordialment,

Barcelona, 25 de novembre de 2019
Rafael Ribó, síndic

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/31426171.pdf
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Informe del Síndic de Greuges titulat «Dret de manifestació i paper 
dels cossos policials en les mobilitzacions posteriors a la Sentència 
459/2019»
360-00023/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 52782).
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Al president del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’lnforme Dret de manifestació i paper dels cossos policials 

en les mobilitzacions posteriors a la Sentència 459/2019, el qual analitza els disposi-
tius policials desplegats des del 13 al 27 d’octubre i els possibles drets vulnerats en 
el context de les mobilitzacions ciutadanes.

L’informe conclou que la majoria de manifestacions, les més multitudinàries, es 
van desenvolupar en un clima pacífic i tranquil i, per tant, només van requerir una 
intervenció policial mínima. En canvi, en altres manifestacions, minoritàries, es 
va evidenciar una actitud hostil i violenta per part d’algunes persones concentrades 
(llançament d’objectes contra la policia, crema de contenidors i vehicles estacionats, 
construcció de barricades...). A parer del Síndic, aquestes actuacions necessàriament 
havien de comportar investigació rigorosa i imparcial.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari. Donada la matèria a la qual fa referència aquest informe, us suggereixo que 
sigui la Comissió d’Interior la que substanciï aquest debat.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, del 
qual us suggereixo la seva culminació en una sessió en la comissió que es consideri 
més oportuna.

Cordialment

Barcelona, 29 de novembre de 2019
Rafael Ribó, síndic de Greuges

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/31566460.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/31566460.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al cinquè període de sessions
244-00010/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de desembre de 2019, d’acord 
amb el que estableix l’article 83.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Porta-
veus, ha aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al cinquè període de 
sessions (gener-juliol 2020) següent:

Gener 22 i 23

Febrer 5 i 6; 19 i 20

Març  4 i 5; 18 i 19

Abril  1 i 2; 15 i 16

Maig  6 i 7; 20 i 21

Juny   3 i 4; 17 i 18

Juliol  8 i 9; 22 i 23

A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de 
rebuig de les paraules de caràcter masclista i sexista d’un diputat
401-00020/12

ACORD DE LA JUNTA

03.12.2019

D’acord amb l’article 7.2 del Codi de conducta dels membres del Parlament, que 
estableix que els diputats han de mantenir en tot moment una conducta respectuosa 
amb els altres diputats, i una actitud escrupolosa i exemplar d’acord amb el principi 
d’igualtat sense discriminació per raó de gènere, la Junta de Portaveus del Parlament 
de Catalunya rebutja les paraules de caràcter masclista i sexista sobre les relacions 
personals d’una diputada pronunciades pel president del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, Carlos Carrizosa, en la sessió de control al president de la Generalitat del 27 
de novembre de 2019.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Granados 

Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; portaveus. Carles 
Riera Albert, representant, SP CUP-CC
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió del Reglament
410-00001/12

BAIXA DE MEMBRES

Reg. 52649 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Jenn 
Díaz Ruiz ha estat donada de baixa com a membre de la Comissió del Reglament.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència
410-00004/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 52667 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.12.2019

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’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Alta: Ferran Civit i Martí
Baixa: Jordi Orobitg i Solé

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00012/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 52678 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.12.2019

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’Empresa i Coneixement
Alta: Jordi Orobitg i Solé
Baixa: Ferran Civit i Martí

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 481/XII, sobre la creació d’un 
grup de treball per a estudiar l’equiparació retributiva entre el Cos de 
Mossos d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Generalitat
290-00444/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52302 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 481/XII, sobre la 
creació d’un grup de treball per a estudiar l’equiparació retributiva entre el Cos de 
Mossos d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Generalitat (número de trami-
tació 290-00444/12), us informo del següent:

En data 11 d’octubre de 2019 es van reunir els membres actuals del Consell de 
la Policia. En el marc d’aquesta reunió, un dels punts tractats va ser l’equiparació 
retributiva entre el Cos de Mossos d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Ge-
neralitat i es va fer un seguiment especial de l’acord d’equiparació de l’any 2008 i de 
l’acord d’equiparació del 2017.

Barcelona, 18 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 482/XII, sobre la dotació del 
parc de bombers de Sant Feliu de Llobregat
290-00445/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52303 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 482/XII, sobre la 
dotació del parc de bombers de Sant Feliu de Llobregat (número de tramitació 290-
00445/12), us informo del següent:

El Departament d’Interior és conscient que existeixen mancances en recursos 
humans en els parcs de bombers que comporten que per cobrir el servei s’hagin de 
realitzar hores extres.

Per resoldre aquesta problemàtica el Govern va aprovar, per Acord de Govern 
GOV/126/2016, el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’In-
cendis i Salvaments (DGPEIS) per al període 2017-2022, que conté un pla de desple-
gament de recursos humans, en què s’identifiquen les necessitats actuals i futures pel 
que fa al personal. El Projecte Bombers 2025, elaborat per la DGPEIS, complementa 
el pla estratègic i estableix una sèrie d’actuacions necessàries per garantir la capaci-
tat d’actuació del cos i la millora en la coordinació de les emergències a Catalunya.

Actualment el parc de bombers de Sant Feliu de Llobregat té una dotació de 34 
bombers sobre una dotació teòrica de 37 efectius amb un mínim de 6 bombers diaris.
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El projecte Bombers 2025 preveu que s’incorporin 1.000 efectius en els propers 
4 anys en el cos de Bombers, fet que permetrà augmentar la dotació fins els 41 bom-
bers en el parc de Sant Feliu de Llobregat.

El compromís amb el Projecte Bombers 2025 es va començar a materialitzar el 
passat dia 25 de gener amb la publicació de la convocatòria de 250 places de bom-
ber de l’escala bàsica, que complementava la convocatòria, ja en curs, de 150 places 
més. A més, el passat mes de setembre es va publicar l’oferta d’ocupació pública de 
250 noves places més de bombers funcionaris.

No es podrà garantir que per cobrir el servei no s’hagin de realitzar hores extres fins 
que la plantilla del Cos de Bombers estigui completa. Segons la planificació de noves 
convocatòries de què es disposa actualment, la plantilla estarà completa l’any 2024.

Barcelona, 18 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 483/XII, sobre la dotació del 
parc de bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal i 
sobre les mancances del Cos de Bombers de la Generalitat
290-00446/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52304 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.12.2019

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 als apartats 1.a), 1.c) i 2 de la 
Resolució 483/XII, sobre la dotació del parc de bombers de Rubí - Sant Cugat del 
Vallès - Castellbisbal i sobre les mancances del Cos de Bombers de la Generalitat 
(número de tramitació 290-00446/12), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 1.a), actualment el parc de bombers de Rubí-Sant Cugat 
té una dotació teòrica de 33 efectius, amb un mínim de 5 bombers diaris. Amb el 
projecte Bombers 2025 està previst que s’incorporin 1.000 efectius en els propers 
4 anys al cos de Bombers, fet que permetrà augmentar la dotació fins a 41 bombers 
en aquest parc i pujar els mínims a 6 bombers. Aquesta pujada de mínims a 6 està 
prevista per a l’any 2024.

Quant a l’apartat 1.c), la dotació d’un camió autoescala al parc de Rubí-Sant Cu-
gat està subordinada a complir primer amb les necessitats operatives més urgents 
que el cos de Bombers té identificades en el seu Pla director, en el seu Pla Estratè-
gic i al compliment dels objectius del Projecte Bombers 2025. La incorporació de 
vehicles, i en aquest cas de camions autoescala al cos de Bombers, ha de seguir els 
plans de correcció de dèficits i d’ampliació de prestacions del cos de Bombers que 
responguin als criteris operatius de major prioritat.

Amb relació a l’apartat 2, el Govern va aprovar, per Acord de Govern 
GOV/126/2016, el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’In-
cendis i Salvaments (DGPEIS) per al període 2017-2022, que conté un pla de desple-
gament de recursos humans en què s’identifiquen les necessitats actuals i futures pel 
que fa al personal. El Projecte Bombers 2025, elaborat per la DGPEIS, complemen-
ta el pla estratègic i estableix una sèrie d’actuacions necessàries per garantir la capa-
citat d’actuació del cos i la millora en la coordinació de les emergències a Catalunya.

El compromís amb el Projecte Bombers 2025 es va començar a materialitzar el 
dia 25 de gener d’aquest any amb la publicació de la convocatòria de 250 places de 
bomber de l’escala bàsica, que complementaven la convocatòria, ja en curs, de 150 
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places més. A més, el passat mes de setembre es va publicar l’oferta d’ocupació pú-
blica de 250 noves places més de bombers funcionaris.

Amb el projecte Bombers 2025 està previst que s’incorporin 1.000 efectius en els 
propers 4 anys al cos de Bombers.

L’Acord de Condicions Laborals dels Funcionaris del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat per al Període 2019-2022, signat en data 24 de maig de 2019, estableix, al 
seu apartat 3r relatiu a l’adequació de la plantilla en les diferents categories del cos 
de Bombers, el següent:

«Per corregir el dèficit de la plantilla actual del cos de Bombers i adequar-la per 
garantir amb eficàcia i seguretat l’atenció dels serveis d’emergències de Catalunya, 
el Departament d’Interior té la ferma voluntat d’incloure en les ofertes d’ocupació 
públiques de la Generalitat de Catalunya un total de 250 places de bomber de l’es-
cala bàsica cada any fins un global de 1.000 places noves en els propers 4 anys. S’ha 
establert el següent calendari de convocatòries de places de bombers:

– 2019: convocatòria de 250 bombers
– 2020: convocatòria de 250 bombers
– 2021: convocatòria de 250 bombers
– 2022: convocatòria de 250 bombers
Atenent al fet que el nombre de comandaments de les categories del cos de Bom-

bers té una mancança històrica de desenvolupament i de cobertura de llocs de tre-
ball essencials per al correcte funcionament dels parcs i del conjunt de l’organit-
zació, s’ha acordat realitzar, prèvia Oferta d’Ocupació Pública, quan escaigui, les 
següents convocatòries per als propers 4 anys:

– 2019: 194 places de bomber de 1ª, 117 places de caporal, 63 places de sergent i 
50 places d’oficial i 25 places de sotsinspector.

– 2021: 99 places de caporal, 35 places de sergent, 50 places d’oficial i 7 places 
d’inspector.»

Barcelona, 18 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 484/XII, sobre els 
desallotjaments extrajudicials i la col·laboració amb el Cos de 
Mossos d’Esquadra de les empreses que ofereixen aquest servei
290-00447/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52305 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 484/XII, sobre els 
desallotjaments extrajudicials i la col·laboració amb el Cos de Mossos d’Esquadra 
de les empreses que ofereixen aquest servei (número de tramitació 290-00447/12), 
us informo del següent:

Arran de la problemàtica existent amb les ocupacions d’immobles, els darrers 
anys han proliferat empreses dedicades al desallotjament i recuperació de propietats 
privades per als seus legítims propietaris. Per aquest motiu, en data 30 de novembre 
de 2016, la cap de l’Àrea Central de Policia Administrativa va emetre un comunicat 
intern en relació amb les actuacions inspectores a empreses vinculades a activitats 
de desallotjament. La finalitat de les actuacions inspectores és denunciar, quan s’es-
caigui, les eventuals tasques de vigilància dels immobles que puguin desenvolupar 
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els treballadors d’aquestes empreses. Les Unitats Regionals de Policia Administra-
tiva són les encarregades de fer les comprovacions necessàries adreçades a acreditar 
les possibles infraccions en matèria de seguretat privada.

La vigilància i la protecció de béns, establiments, llocs i esdeveniments, tant pú-
blics com privats, així com de les persones que puguin ser-hi, constitueixen activi-
tats de seguretat privada que únicament les poden prestar empreses autoritzades. El 
personal encarregat de vigilar les instal·lacions ha de disposar de l’habilitació com 
a vigilant de seguretat. Per aquest motiu, les empreses i el seu personal que, sense 
l’autorització o l’habilitació específica, es dediquen a protegir instal·lacions o habi-
tatges amb la finalitat de no ser ocupades, poden estar realitzant tasques irregulars 
en l’àmbit de la seguretat privada, el que pot comportar diferents infraccions.

Per tot l’anteriorment exposat, els darrers plans d’acció de Policia Administrativa 
recullen, com un dels objectius, assegurar l’adequació a la normativa de seguretat 
privada en els serveis de vigilància, amb especial interès en detectar i denunciar les 
empreses i el personal que realitzen tasques de vigilància sense tenir l’autorització 
o l’habilitació professional respectivament.

Barcelona, 18 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 486/XII, sobre el personal de 
guàrdia al parc de bombers de Girona i a la resta de parcs i sobre la 
neutralitat dels parcs de bombers
290-00449/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52306 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.12.2019

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 486/XII, sobre el personal 
de guàrdia al parc de bombers de Girona i a la resta de parcs i sobre la neutralitat dels 
parcs de bombers (número de tramitació 290-00449/12), us informo del següent:

En relació amb el punt 1, actualment el parc de bombers de Girona té una dota-
ció teòrica de 37 efectius. Amb el projecte Bombers 2025 està previst que s’incor-
porin 1.000 efectius en els propers 4 anys al Cos de Bombers, fet que permetrà tenir 
una dotació de 41 bombers en el parc de Girona.

Segons la planificació de noves convocatòries de què es disposa actualment, 
l’any 2024 la plantilla del cos de Bombers estarà completa.

Pel que fa al punt 2, el personal de guàrdia en els parcs de bombers està garantit 
en cas que es desplacin a reforçar un altre parc. La instrucció 00/05 V.1. de reforç 
de personal estableix totes les situacions en què, per la presència d’un risc objectiu, 
grans sinistres o simultaneïtat d’intervencions, és necessària l’activació de mitjans 
complementaris als dels torns de treball habituals.

Una de les situacions en les quals es preveu reforç de personal són els serveis de 
llarga durada o gran simultaneïtat de serveis, en què cal donar cobertura al personal 
dels torns dels parcs afectats. Concretament en aquests casos s’estableix un nivell de 
mobilització 0 (M0), que consisteix en l’activació de personal lliure de guàrdia per 
tal de cobrir els mínims operatius dels torns que hagin quedat disminuïts a causa 
d’un servei en la pròpia regió d’emergències o per ajudar a una altra, en funció dels 
vehicles que resten disponibles en cada parc i quan es pressuposi que aquesta situa-
ció es perllongarà.
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Per últim, quant al punt 3, en data 3 d’octubre de 2019 es va publicar a la Intra-
net de Bombers una nota que, de conformitat amb la Resolució de 2 d’octubre de 
2019 de la Junta Electoral Central, ordenava, abans de les 15 hores del divendres 4 
d’octubre i fins a la finalització del període electoral, la retirada de banderes estela-
des, llaços grocs o altres amb significat similar, fotografies de candidats o polítics, 
pancartes, cartells o qualsevol altre símbol partidista o que contingués imatges o 
expressions coincidents o similars a les utilitzades per qualsevol de les entitats polí-
tiques concurrents a les eleccions, en els edificis, vehicles i altres béns de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

Barcelona, 18 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 495/XII, sobre el trastorn de 
l’espectre autista en l’àmbit de l’educació
290-00458/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52348 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 495/XII, sobre el 
trastorn de l’espectre autista en l’àmbit de l’educació (tram. 290-00458/12), us in-
formo del següent:

El personal docent dels centres educatius té una formació inicial per atendre 
la diversitat de les necessitats educatives de tot l’alumnat escolaritzat en el Servei 
d’Educació de Catalunya.

L’alumnat amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) pot requerir diferents ti-
pus de suports i en diferents graus d’intensitat, de manera que des del Pla de Formació 
de Zona del Departament d’Educació, s’organitzen diferents activitats formatives per 
als professionals dels centres educatius de tot el territori sobre l’alumnat amb TEA.

Des dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) s’assesso-
ra i s’orienta al personal docent i a les famílies de l’alumnat amb TEA sobre la res-
posta educativa que requereixen, i en cas que sigui necessari, també es pot sol·licitar 
el suport dels i les professionals dels Centre de Recursos Educatius per a Alumnes 
amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDiC).

Els vetlladors i vetlladores que intervenen en el servei de menjador escolar for-
men part de les plantilles de les empreses que presten aquest servei, de manera que 
les empreses adjudicatàries d’aquest servei, donant compliment a l’establert en els 
plecs de prescripcions tècniques corresponents, han de garantir la formació dels vet-
lladors i vetlladores.

No obstant, des del Departament d’Educació es té molt present la necessitat de 
formar als professionals encarregats del monitoratge de suport de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials. És per aquest motiu que s’està treballant per oferir 
formacions adreçades a diferents agents de la comunitat educativa, entre els quals 
es troba el col·lectiu de monitors i monitores de suport a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials. Igualment, s’està treballant conjuntament amb el Departament 
de Salut per oferir formacions que puguin ser útils i profitoses a aquest col·lectiu i 
dotar-los de les eines necessàries per desenvolupar les seves tasques vers l’alumnat 
amb trastorn de l’espectre de l’autisme.
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Les activitats de lleure organitzades per als infants i adolescents amb discapaci-
tats i/o amb altres situacions de risc d’exclusió social s’han d’abordar des d’una pers-
pectiva integradora, de manera que des del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies s’organitzen activitats que integren a tots els col·lectius més vulnerables.

En el marc del Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut 
que es va aprovar l’any 2012, es va establir la necessitat de creació d’unitats funcio-
nals en TEA.

Les unitats funcionals en TEA donen resposta a la voluntat d’integració de tots 
i totes les professionals dels serveis existents per fer una tasca assistencial tant a la 
part del diagnòstic com a la part corresponent a l’elaboració del PAI que inclou, de 
manera consensuada, els diversos tipus d’intervenció.

La creació d’unitats funcionals en cada territori té com a base el treball en xarxa 
i la necessitat de garantir una assistència continuada a les persones des dels 0 fins als 
18 anys. També reflecteixen el treball coordinat entre els diferents recursos orientats 
a la infància i a l’adolescència, i es defineixen seguint uns criteris generals i unes 
adaptacions específiques en cada territori per aquells casos més greus.

La coordinació de les unitats funcionals es realitza de manera conjunta des dels 
Departaments de Salut, Educació i Treball, Afers Socials i Famílies.

Fins a l’actualitat, s’han posat en marxa 26 unitats funcionals i s’ha fet una pro-
posta de forma conjunta des dels tres departaments per l’ampliació d’aquestes unitats.

Barcelona, 20 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 535/XII, sobre l’atenció en 
salut mental infantil i juvenil
290-00463/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 535/XII, sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil, amb 
número de tramitació 290-00463/12, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Salut, atès el detall necessari en l’elaboració d’aquest informe, així 
com la recollida d’informació i dades procedents de diferents unitats.

Barcelona, 28 de novembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 52745).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 23.01.2020 al 12.02.2020) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
13.02.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.
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Control del compliment de la Resolució 504/XII, sobre el trastorn de 
l’espectre autista
290-00464/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52746 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 504/XII, sobre el trastorn de l’espectre autista, amb número 
de tramitació 290-00464/12, el control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió de Salut, atès el detall necessari en l’elaboració d’aquest informe, així com la 
recollida d’informació i dades procedents de diferents unitats.

Barcelona, 28 de novembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 52746).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 23.01.2020 al 12.02.2020) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
13.02.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Control del compliment de la Resolució 513/XII, sobre la diada de 
Sant Jordi
290-00473/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52392 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 513/XII, sobre la 
diada de Sant Jordi (tram. 290-00473/12), us informo del següent:

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dona ple suport a la 
proposta de candidatura a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immateri-
al de la Humanitat, intitulada ‘Sant Jordi a Catalunya, la festa del llibre i la rosa’.

La proposta va ser informada favorablement pel Consell Assessor del Patrimoni 
Cultural Català, de 21 de juny de 2017, amb resolució de la consellera de Cultura, 
de 16 de juliol de 2018, en què es resolia la seva presentació a l’òrgan competent de 
l’Administració General de l’Estat. El 7 de març de 2019 la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, actuant com a organisme instructor, la va trametre a la Direcció 
General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, per al seu coneixe-
ment i tramitació quan correspongui.
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En el moment que l’òrgan competent de l’Administració General de l’Estat obri 
el procediment de tramitació de noves propostes de candidatures a la Llista Repre-
sentativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, per a la valoració per 
part del Consejo del Patrimonio Histórico, el Departament de Cultura treballarà per 
tal que la diada de Sant Jordi sigui aprovada i pugui seguir el procediment que fixa 
la UNESCO.

D’acord amb l’article 15 de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cul-
tural Immaterial (París, 17 d’octubre de 2003), ratificada per l’estat espanyol el 25 
d’octubre de 2006, li correspon a la comunitat i els grups compromesos amb la can-
didatura ‘Sant Jordi a Catalunya, la festa del llibre i la rosa’ fer la campanya infor-
mativa i promocional que es consideri oportuna per assolir el màxim suport ciutadà, 
atès que el suport institucional de la Generalitat de Catalunya ja el té, i que qualsevol 
intromissió governamental pot ser perjudicial per la proposta de candidatura.

Barcelona, 15 de novembre de 2019
Maria Àngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolució 516/XII, sobre l’adaptació 
dels operatius policials per a vetllar per la seguretat ciutadana en 
determinades zones de Girona
290-00476/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52307 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.12.2019

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 516/XII, sobre 
l’adaptació dels operatius policials per a vetllar per la seguretat ciutadana en deter-
minades zones de Girona (tram. 290-00476/12), us informo del següent:

Els barris de Sant Narcís i Santa Eugènia de Girona són barris amb comerç de 
proximitat, vida associativa, activitats al carrer i ben comunicats amb el centre de 
Girona i el municipi de Salt. Des de finals de l’any 2017, la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra (PG-ME) va detectar un increment en determinats fets delictius, 
situació que es va constatar per l’activitat policial i que també van transmetre les 
associacions veïnals en la interlocució amb la Policia Local i amb el cos de Mossos 
d’Esquadra.

Aquesta situació va motivar el disseny d’accions i operatius policials específics 
per part de l’ABP del Gironès, reforçant la presència policial a les estacions de trans-
port, als punts on es concentren els delictes i on existeix una major sensació d’in-
seguretat, actuacions que es mantenen actualment, atès que han demostrat la seva 
efectivitat i estant contribuint a reduir el nombre de delictes i, consegüentment, a 
augmentar la sensació de seguretat.

Altres actuacions que s’han dut a terme són les següents:
– Increment del patrullatge uniformat, amb un increment en la planificació de les 

hores de patrullatge en les zones més conflictives.
– Increment del patrullatge uniformat de proximitat, amb contactes permanents 

amb comerciants, centres comercials i vigilants de seguretat per copsar les proble-
màtiques principals de la zona.

– Increment del patrullatge de paisà. Aquesta zona de la ciutat és el principal 
punt d’interès per aquest tipus de patrullatge, el qual ha mostrat la seva efectivitat 
en la resolució de fets delictius.
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– Xerrades per part d’efectius de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat a col-
lectius vulnerables de la zona, escoles de primària i instituts, per donar consells de 
prevenció de les principals tipologies delictives que afecten la zona.

– Coordinació i cooperació amb la Policia Municipal de Girona.
Continuar amb aquestes accions i operatius específics permetran consolidar els 

resultats que ja s’estan obtenint i recuperar per a la ciutadania l’ús normal de de-
terminats espais, especialment de les infraestructures de transport. Igualment, la 
col·laboració amb el servei de seguretat privada continuarà sent indispensable per 
millorar la seguretat.

A més, s’estan fent dispositius concrets per fer front a determinades tipologies 
delictives:

– Dispositiu contra els robatoris amb violència. El mes de setembre de 2018 es 
va dissenyar un dispositiu especial als barris de Girona on hi havia més incidència 
de robatoris amb força i robatoris amb violència, especialment estrebades, en què 
els autors majoritàriament eren joves.

Es va implementar a l’octubre, amb efectius de la Unitat de Seguretat Ciutada-
na i de la Unitat d’Investigació, amb resultat de la detenció in fraganti dels autors i 
l’ingrés a presó de sis d’ells.

Aquest dispositiu continua vigent a l’actualitat i s’incrementa el nombre d’efec-
tius quan es detecta un increment d’aquesta tipologia delictiva.

– Dispositiu antiterrorista. S’incrementa la presència policial en infraestructures 
importants, zones d’intensa afluència de persones i edificis d’interès cultural, entre 
d’altres. A la zona exterior de l’AVE, estació d’autobusos i estació de trens conven-
cionals es fa un pla especial de control i vigilància. Aquest dispositiu ha suposat la 
presència d’efectius policials d’ordre públic i també de seguretat ciutadana a la zona 
de l’estació, contribuint a la reducció de la sensació d’inseguretat.

– Dispositiu POE Habitatge. D’àmbit a tot Catalunya, el dispositiu especial per a 
la prevenció dels robatoris a interior de domicili va destinat a la prevenció dels fets i 
la identificació i localització dels autors. El patrullatge està dissenyat en funció dels 
llocs i els horaris de més incidència delictiva.

Des de l’ABP del Gironès es continuaran portant a terme accions i dispositius 
policials adreçats a la reducció dels fets delictius, així com a augmentar la sensació 
de seguretat entre la ciutadania.

Barcelona, 20 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 517/XII, sobre la descentralització 
de l’Àrea de Brigada Mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra
290-00477/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52308 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 517/XII, sobre la 
descentralització de l’Àrea de Brigada Mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra (núme-
ro de tramitació 290-00477/12), us informo del següent:

Les funcions que realitza l’Àrea de Brigada Mòbil són complementades a nivell 
territorial per les dotacions de les Àrees Regionals de Recursos Operatius, àrees que 
estan en cadascuna de les regions policials.
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L’actual ubicació de la Brigada Mòbil permet donar resposta i cobertura a tot el 
territori de Catalunya, tot i que la seva activitat principal es concentra a les Regions 
Policials Metropolitanes, que són les que presenten la major densitat de població i 
on es produeixen la major part dels requeriments relacionats amb dispositius d’ordre 
públic, com per exemple, els dispositius de seguretat en concentracions i manifesta-
cions, en grans esdeveniments esportius o dispositius específics de reforç de la segu-
retat ciutadana, com els que recentment s’han posat en marxa al districte de Ciutat 
Vella, al Port Olímpic i a Sant Adrià de Besós.

Actualment, la Brigada Mòbil té la capacitat operativa suficient per poder donar 
resposta a tot el territori català, amb el suport de les ARRO de les diferents regions 
policials. No obstant això, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra està es-
tudiant les millores que sigui necessari efectuar en la prestació del servei públic, tant 
en l’àmbit operatiu com territorial, per continuar garantint la prestació homogènia 
de serveis policials arreu de Catalunya.

Barcelona, 19 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 518/XII, sobre la reobertura 
de l’oficina d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra a la plaça de 
Catalunya de Barcelona
290-00478/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52309 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 518/XII, sobre la 
reobertura de l’oficina d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra a la plaça de Ca-
talunya de Barcelona (número de tramitació 290-00478/12), us informo del següent:

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Plaça Catalunya es posarà en funcionament 
quan les dependències reuneixin les condicions adequades per treballar i atendre la 
ciutadania amb les màximes garanties de seguretat, o bé quan es disposi d’un espai 
adequat per millorar l’atenció ciutadana i atendre els requeriments de seguretat en 
aquest punt de la ciutat.

Atesa l’estratègica ubicació de l’emplaçament, s’està valorant compartir la infra-
estructura amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, per a la qual cosa cal disposar de 
la disponibilitat pressupostària necessària per a desenvolupar un projecte d’aquesta 
magnitud.

Barcelona, 19 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 520/XII, sobre la targeta 
sanitària «Cuida’m»
290-00480/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 520/XII, sobre la targeta sanitària «Cuida’m», amb número de 
tramitació 290-00480/12, el control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió de Salut, atès el detall necessari en l’elaboració d’aquest informe, així com la 
recollida d’informació i dades procedents de diferents unitats.

Barcelona, 28 de novembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 52747).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 05.02.2020 al 25.02.2020) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 26.02.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Control del compliment de la Resolució 521/XII, sobre el 
desenvolupament d’un protocol unificat per al tractament de casos 
de mort perinatal
290-00481/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 521/XII, sobre el desenvolupament d’un protocol unificat per 
al tractament de casos de mort perinatal, amb número de tramitació 290-00481/12, 
el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut, atès el detall 
necessari en l’elaboració d’aquest informe, així com la recollida d’informació i da-
des procedents de diferents unitats.

Barcelona, 28 de novembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 52748).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 05.02.2020 al 25.02.2020) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 26.02.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Control del compliment de la Resolució 522/XII, sobre el dret a 
facilitar la presència d’un acompanyant durant la visita d’avaluació 
mèdica a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
290-00482/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 522/XII, sobre el dret a facilitar la presència d’un acompanyant 
durant la visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, amb 
número de tramitació 290-00482/12, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Salut, atès el detall necessari en l’elaboració d’aquest informe, així 
com la recollida d’informació i dades procedents de diferents unitats.

Barcelona, 28 de novembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 52749).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 05.02.2020 al 25.02.2020) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 26.02.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Control del compliment de la Resolució 523/XII, sobre els 
tractaments oncològics
290-00483/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
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Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 523/XII, sobre els tractaments oncològics, amb número de tra-
mitació 290-00483/12, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió 
de Salut, atès el detall necessari en l’elaboració d’aquest informe, així com la reco-
llida d’informació i dades procedents de diferents unitats.

Barcelona, 28 de novembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 52750).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 05.02.2020 al 25.02.2020) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 26.02.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Control del compliment de la Resolució 524/XII, sobre el restabliment 
del servei d’urgències de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia 
de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat
290-00484/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 524/XII, sobre el restabliment del servei d’urgències de vint-
i-quatre hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobre-
gat, amb número de tramitació 290-00484/12, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut, atès el detall necessari en l’elaboració d’aquest 
informe, així com la recollida d’informació i dades procedents de diferents unitats.

Barcelona, 28 de novembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 52751).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 05.02.2020 al 25.02.2020) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 26.02.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.



BOPC 485
5 de desembre de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 94

Control del compliment de la Resolució 525/XII, sobre l’ampliació del 
CAP Sant Just Desvern
290-00485/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 525/XII, sobre l’ampliació del CAP Sant Just Desvern, amb 
número de tramitació 290-00485/12, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Salut, atès el detall necessari en l’elaboració d’aquest informe, així 
com la recollida d’informació i dades procedents de diferents unitats.

Barcelona, 28 de novembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 52752).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 05.02.2020 al 25.02.2020) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 26.02.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Control del compliment de la Resolució 526/XII, sobre l’atenció 
sanitària a Sant Vicenç dels Horts
290-00486/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 526/XII, sobre l’atenció sanitària a Sant Vicenç dels Horts, 
amb número de tramitació 290-00486/12, el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió de Salut, atès el detall necessari en l’elaboració d’aquest infor-
me, així com la recollida d’informació i dades procedents de diferents unitats.

Barcelona, 28 de novembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 52753).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 05.02.2020 al 25.02.2020) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 26.02.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Control del compliment de la Resolució 527/XII, sobre la 
humanització del protocol d’intervenció per cesària
290-00487/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 527/XII, sobre la humanització del protocol d’intervenció per 
cesària, amb número de tramitació 290-00487/12, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió de Salut, atès el detall necessari en l’elaboració d’a-
quest informe, així com la recollida d’informació i dades procedents de diferents 
unitats.

Barcelona, 28 de novembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 52754).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 05.02.2020 al 25.02.2020) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 26.02.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Control del compliment de la Resolució 528/XII, sobre els serveis 
d’atenció primària a Gavà
290-00488/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Fascicle tercer
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Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 528/XII, sobre els serveis d’atenció primària a Gavà, amb nú-
mero de tramitació 290-00488/12, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Salut, atès el detall necessari en l’elaboració d’aquest informe, així 
com la recollida d’informació i dades procedents de diferents unitats.

Barcelona, 28 de novembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 52755).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 05.02.2020 al 25.02.2020) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 26.02.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

Control del compliment de la Resolució 529/XII, sobre la construcció 
del CAP Gavà 3
290-00489/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Alba Verges i Bosch, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 529/XII, sobre la construcció del CAP Gavà 3, amb número 
de tramitació 290-00489/12, el control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió de Salut, atès el detall necessari en l’elaboració d’aquest informe, així com la 
recollida d’informació i dades procedents de diferents unitats.

Barcelona, 28 de novembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 52756).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 05.02.2020 al 25.02.2020) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 26.02.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019.
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Control del compliment de la Resolució 594/XII, sobre la 
commemoració de la vaga de La Canadenca
290-00546/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52291 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 594/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la commemoració de la vaga de la Canadenca.

En el sentit també resolt pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
en l’informe de compliment de la Resolució 349/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la commemoració del centenari de la vaga de la Canadenca davant la proposta 
de resolució de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent a la 
sessió el dia 27 de març de 2019, la Commemoració d’esdeveniments que suposen 
avanços en l’assoliment de drets laborals tan rellevants com la limitació del treball a 
vuit hores diàries a principis de segle justifica la seva commemoració, sobretot quan, 
fruit de nous escenaris com la globalització, vivim situacions de retrocés i precarie-
tat pel que fa a les relacions laborals.

El Govern de la Generalitat va aprovar per mitjà d’acord de govern amb data 
22 de gener, en el qual s’aproven els esdeveniments i les personalitats objecte de 
commemoració per la Generalitat de Catalunya l’any 2019, la commemoració de la 
vaga de la Canadenca, fruït del Decret 270/2016, de 12 de juliol, de la política com-
memorativa del Govern de la Generalitat i de la Comissió de Commemoracions, el 
Govern de la Generalitat va establir els objectius de la política commemorativa i en 
el seu article 2 estableix que és objecte de la política commemorativa del Govern, 
entre altres, posar en relleu, recuperar i divulgar la memòria d’esdeveniments i per-
sonalitats històriques, artístiques, científiques o culturals, que han deixat empremta 
en el patrimoni col·lectiu dels catalans. I entre d’altres commemoracions, a proposta 
de la consellera de la Presidència, el Govern acorda que un dels Departaments res-
ponsables de desenvolupar totes les actuacions necessàries per a la realització de la 
commemoració dels 100 anys de la vaga de «la Canadenca» sigui el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies.

El passat 14 de maig de 2019, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acor-
dar donar suport a la commemoració del centenari de la vaga de «la Canadenca», 
tot encarregant al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies l’impuls en l’or-
ganització dels actes relacionats amb la commemoració.

Es disposa d’una imatge gràfica específica (https://treball.gencat.cat/ca/canaden-
ca/ci/imatge-institucional/) que identifica commemoració del centenari de La Cana-
denca per tal de posar de relleu, recuperar i divulgar la memòria històrica del patri-
moni col·lectiu dels catalans i alhora ajudi a donar visibilitat qualsevol acció que es 
faci entorn a La Canadenca.

Esmentar que també està operatiu un espai web específic (https://treball.gencat.
cat/ca/canadenca/) amb tota la informació històrica, imatges, valoracions de con-
text, així com tota la informació relativa al centenari.

El proper dia 22 de novembre de 2019 tindrà lloc l’acte d’inauguració de l’Expo-
sició commemorativa del centenari de la Canadenca, la qual estarà a disposició de 
la ciutadania fins el 19 de febrer de 2020, al Museu d’Història de Catalunya, com a 
recull commemoratiu per a la divulgació i homenatge a les dones i homes que van 
lluitar pels drets laborals i llibertat dels treballadors i les treballadores, en una de les 
fites més rellevants de la història del moviment obrer català. En l’espai web també 

https://treball.gencat.cat/ca/canadenca/ci/imatge-institucional/
https://treball.gencat.cat/ca/canadenca/ci/imatge-institucional/
https://treball.gencat.cat/ca/canadenca/
https://treball.gencat.cat/ca/canadenca/
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es disposa d’un apartat específic respecte a l’exposició (https://treball.gencat.cat/ca/
canadenca/ci/exposicio/)

Barcelona, 18 de novembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 106/XII, sobre les accions que 
perjudiquen la convivència
390-00106/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 52460 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, en compliment de la Moció 106/XII, sobre les accions que perjudiquen la 
convivència (tram. 390-00106/12), us informo, amb el document annex facilitat per 
la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, de les actuacions 
que s’han portat a terme.

Barcelona, 25 de novembre de 2019
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
En relació amb aquesta Moció sobre les accions que perjudiquen la convivència, 

i en concret quant el punt que demana que des del Govern es mostrari públicament 
reconeixement i agraïment als voluntaris, als servidors públics de l’Administració 
de la Generalitat i de les administracions locals i a la Unitat Militar d’Emergèn-
cies,  de les Forces Armades, que han ajudat a controlar i extingir el devastador 
incendi iniciat a la Torre de l’Espanyol, us fem avinent que: el Govern de la Gene-
ralitat ha manifestat públicament, en diverses ocasions, el seu agraïment a tots els 
professionals que van participar en les tasques d’extinció de l’incendi iniciat a la 
Torre de l’Espanyol, així com als alcaldes, alcaldesses i tots els veïns i veïnes que 
van contribuir en les feines de suport als afectats i als operatius (mitjans de comu-
nicació, xarxes socials, ...).

Pel que fa al Pla específic d’avaluació i reparació dels danys, des del Departa-
ment de la Presidència s’han coordinat les reunions que s’han mantingut amb el 
territori i els diferents departaments de la Generalitat, així com amb d’altres insti-
tucions (Govern de l’estat i diputacions) per abordar les possibles línies d’ajut que el 
Govern hagi de destinar als afectats de l’incendi.

Sobre les esmentades línies d’ajut, constatem que el Departament de la Presidèn-
cia no ha rebut cap sol·licitud de cap ens local que estigui relacionada amb la línia 
d’ajudes extraordinàries per a emergències.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha des-
envolupat diverses actuacions al respecte per a avaluar i reparar els danys causats 
per l’incendi: 

1. Actuacions sobre el sòl forestal: 
Mitjançant l’Acord de Govern d’1 d’agost, es va declarar l’emergència en la zona 

afectada per l’incendi per tal de poder actuar amb urgència.

https://treball.gencat.cat/ca/canadenca/ci/exposicio/
https://treball.gencat.cat/ca/canadenca/ci/exposicio/
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A nivell forestal ja s’estan executant els treballs de neteja de la zona afectada per 
l’incendi, prioritzant els vials existents per evitar que l’arbrat caigui damunt de ca-
mins i carreteres. Ja s’han executat treballs sobre 61 km de camins. Per altra banda 
en les zones amb més risc d’erosió s’estan construint fagines amb la pròpia fusta 
cremada per evitar la pèrdua de sòl i per tant la fertilitat del terreny. Ja s’han execu-
tat 50 hectàrees de fagines sobre els terrenys amb més risc de patir erosió. Aquests 
treballs tenen un pressupost de 2.100.000,00 euros, i està previst que la seva durada 
s’allargui fins a finals de primavera de l’any 2020.

Hi ha una línia d’ajuts anual per a danys abiòtics, en aquest cas incendis, que els 
propietaris i institucions poden sol·licitar per tal de fer front als costos de rehabili-
tació. Donat que la convocatòria d’ajuts del 2019 va tancar abans dels incendis, les 
persones sol·licitants podran rebre els ajuts a la convocatòria del 2020.

– Els/les sol·licitants poden ser persones físiques o jurídiques, autònoms i empre-
ses titulars de terrenys forestals amb un grau d’afectació superior al 20% dels peus 
dins de la zona afectada.

– L’objecte de l’ajut és la intervenció sobre els preus no comercials.
– L’import unitari màxim que es pot concedir és de 1.250 €/ha.
– L’import màxim que es pot concedir per persona beneficiària per aquest con-

cepte és de 30.000 €.

2. Ajuts als agricultors afectats per l’incendi: 
S’ha publicat l’Ordre ARP/192/2019, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les 

bases reguladores dels ajuts de mínims destinats a les explotacions agràries i comu-
nitats de regants afectades per l’incendi forestal del 26 de juny de 2019 a les comar-
ques de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià, per a les despeses de realització 
d’actuacions per a la restitució del potencial productiu a les parcel·les afectades per 
l’incendi.

– Un ajut directe per a professionals i per a parcel·les afectades per l’incendi i 
declarades a la DUN.

– Un ajut directe a no professionals i per a parcel·les afectades per l’incendi de-
clarades a la DUN.

– Compensació de les càrregues financeres per operacions de finançament amb 
l’Institut Català de Finances (ICF) per finançar les actuacions per a la recuperació 
del potencial productiu a les finques afectades per l’incendi i declarades a la DUN.

Tot i que no consta en aquesta Ordre, es va agafar el compromís que tots els 
agricultors/es que optessin per cultivar una parcel·la afectada per l’incendi, que no 
estigués dins la DUN, estaria prioritzada en els criteris de priorització dels ajuts a la 
competitivitat agrària, que es convocaran dins de l’ordre de CGE l’any 2020.

3. Ajuts a les comunitats de regants: 
Dins la mateixa Ordre ARP/192/2019, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les 

bases reguladores dels ajuts de mínims destinats a les explotacions agràries i comu-
nitats de regants afectades per l’incendi forestal del 26 de juny de 2019 a les comar-
ques de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià, s’estableixen línies d’ajut per a 
les comunitats de regants afectades per l’incendi.

– Un ajut per hectàrea adherida a la Comunitat de Regants, a causa de la dismi-
nució del consum d’aigua durant el període de recuperació del potencial productiu.

– Un ajut a la restauració d’infraestructures de regulació i control

4. Impuls del regadiu: 
En paral·lel a totes aquestes mesures, s’ha iniciat la redacció de diferents projec-

tes de regadiu a la zona afectada per l’incendi, que s’aniran executant a mesura que 
s’adhereixin a la possibilitat de regar un mínim del 60% dels regants potencials.
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Per acabar, en relació amb el fet de comprometre’s a comparèixer a petició prò-
pia en seu parlamentària per exposar les causes i les conseqüències de l’incendi. El 
passat 18 de setembre de 2019 el conseller d’Interior i la consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació van sol·licitar comparèixer en seu parlamentària 
per a informar sobre el balanç de la campanya de prevenció i d’extinció d’incendis 
corresponent a la temporada d’estiu de 2019 i, així, exposar les causes i les conse-
qüències d’aquest incendi.

Barcelona, 22 de novembre de 2019
Miquel Àngel Escobar, secretari

Control del compliment de la Moció 109/XII, sobre la Catalunya rural
390-00109/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 52780 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 109/XII sobre la Catalunya rural 
(tram. 390-00109/12), informo del següent:

En relació amb l’apartat a), sobre l’impuls d’un Pla d’equitat territorial,
Cal mencionar que en el marc de la Comissió Interdepartamental sobre Despo-

blament Rural es segueix avançant en la definició de la situació actual i en la concre-
ció de les necessitats per establir un pla transversal de tot el Govern amb l’objectiu 
de reduir les desigualtats que encara afecten a algunes de les àrees rurals i despo-
blades de Catalunya.

Tant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) 
com el Govern treballen amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats i con-
tribuir a l’equilibri territorial. I és per això que en el seu moment, el passat mes de 
juliol, ja va redefinir-se la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, 
eina de referència a nivell governamental, obrint-la i fent-la permeable a la partici-
pació dels actors i actores que aporten coneixement i expertesa. Una experiència que 
possibilita, no tan sols l’adaptació als canvis socioeconòmics que tenen lloc, sinó 
també a poder-se avançar a aquestes situacions.

En relació amb l’apartat a) 1r, referent a afavorir l’assentament i la fixació de la 
població al medi rural i a la posada en valor d’aquests territoris,

Per una banda cal mencionar que els objectius de la Comissió Interdepartamen-
tal sobre Desenvolupament Rural pretenen afavorir tant l’assentament i fixació de la 
població com la reputació del món rural i de les persones que hi viuen i hi treballen. 
Aquests objectius són els següents:

– Impulsar un espai de debat i reflexió sobre la despoblació a determinades zones 
de Catalunya, amb la participació de les diverses administracions públiques, entitats 
i persones expertes per a elaborar una diagnosi compartida del fenomen que permeti 
cercar possibles solucions al problema de la despoblació i el desequilibri demogràfic 
i territorial de Catalunya.

– Coordinar l’elaboració d’un informe, amb les aportacions dels diversos depar-
taments concernits, en què s’avaluï la situació actual de despoblació d’algunes zones 
rurals i es proposin mesures concretes, en els aspectes en què tinguin competència, 
per a ajudar a fixar-hi la població, amb una atenció especial a les àrees de salut, en-
senyament, afers socials, empresa, obra pública i agricultura, entre altres.
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– Impulsar una línia de treball prioritària i específica sobre polítiques d’igualtat 
a les zones rurals.

– Elaborar i presentar-li una proposta concreta de millora de la coordinació i la 
cooperació interadministratives entre tots els nivells de l’Administració pública que 
actuen a les zones rurals de Catalunya per a impulsar un sector públic descentralit-
zat, racional i proper als ciutadans, que eviti nombrosos desplaçaments i perjudicis 
innecessaris als pobles més allunyats.

Així mateix, i amb la finalitat de donar compliment a aquests objectius, destacar 
l’experiència per a l’impuls i l’apoderament d’aquests mateixos territoris dels Grups 
d’Acció Local (GAL), l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) com a 
ens coordinador dels GAL, i l’Associació de Micropobles de Catalunya, totes parti-
cipants actives de la Comissió Interdepartamental.

En aquest impuls territorial, destaquen els ajuts LEADER: successives iniciati-
ves comunitàries de desenvolupament rural de la Unió Europea a través de les quals 
s’estableixen ajudes destinades a fomentar l’activitat econòmica, les TIC i la creació 
d’ocupació en el món rural. La seva finalitat és el foment de la realització d’inver-
sions que generin activitat econòmica per l’aplicació de les estratègies de desenvo-
lupament local proposades pels GAL i aprovades pel DARP, amb accions adreçades 
a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques 
especifiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvo-
lupament econòmic i social, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació 
al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, a estimular la innovació i la 
transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Així mateix, destacar també la participació a la Comissió de la Fundació del 
Mon Rural (FMR), la qual mitjançant l’Observatori del Món Rural treballa les da-
des i els indicadors que aporten informació de la situació actual i tendències de di-
ferents àmbits de les àrees rurals de Catalunya.

Per altra banda, i amb relació a la posada en valor d’aquests territoris, a la cons-
cienciació ciutadana de la importància del món rural, i a l’eliminació d’estereotips 
relacionats, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació impulsa 
o participa en diverses campanyes, precisament, per emfasitzar el paper imprescin-
dible d’aquests territoris tant en la producció d’aliments com en la conservació i la 
gestió de la biodiversitat.

A tall d’exemple, és necessari fer esment de la campanya que el DARP impulsa a 
la pàgina web corporativa i a xarxes socials, concretament a Instagram, relacionada 
amb la importància de la producció i ingesta d’aliments de proximitat del món rural 
i marítim de Catalunya.

Així mateix, la Fundació pel Món Rural, amb la col·laboració del DARP, va ac-
tualitzar el maig de 2017 la campanya «El valor ocult de l’activitat agrària a Cata-
lunya». L’objectiu d’aquesta campanya no és altre que la posada en valor de la im-
portància de les funcions socials i mediambientals d’aquesta activitat, més enllà de 
les estrictament productives. Des d’un punt de vista estratègic per a la sostenibilitat 
del país, el valor de l’activitat agrària és incommensurable i esdevé una peça im-
prescindible.

En l’àmbit de la Fundació del Món Rural és imprescindible també fer referència 
a l’Observatori del Món Rural, una eina per a donar a conèixer, de forma visual i 
clara, l’estat de situació del món rural. La finalitat de l’observatori és divulgativa, 
però també moure a l’acció. Basat en el concepte d’un quadre de comandament, 
l’observatori agrupa molta informació dispersa, i ofereix informació clau per orien-
tar accions o projectes de recerca d’aquelles entitats o administracions que desenvo-
lupen la seva activitat en relació al món rural català.

Finalment, i entre d’altres, es destaca també el projecte Benvinguts a Pagès, una 
iniciativa de la Generalitat de Catalunya, amb la participació del DARP –a través 
de PRODECA–, del Departament d’Empresa i Coneixement –a través de l’Agència 
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Catalana de Turisme–, i de la Fundació Alícia. Aquest és un projecte pensat amb i 
per al territori, per desestacionalitzar i redistribuir el flux turístic i per dotar de nova 
oferta totes les comarques catalanes; una proposta lúdica i turística a l’entorn del 
producte i l’àmbit rural. Una aposta decidida pel producte de proximitat, per posar 
en valor el món rural, pel turisme d’interior i pel potencial de la gastronomia ca-
talana. Una oportunitat per veure on neix allò que s’acaba menjant a l’entorn urbà.

En relació amb l’apartat a) 2n, referent a garantir la connectivitat territorial plena,
D’acord amb l’Agenda digital europea 2020, I en línia amb el Pacte Nacional per 

a una Societat Digital (PNSD) signat l’any 2016, es confirma com a objectiu fona-
mental el desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, ciutats, pobles, ciutadans i empreses de Catalunya. Dins d’aquests parà-
metres del PNSD cal incorporar la millora de l’extensió de la cobertura mòbil en 
entorns rurals.

El Govern continua treballant per aconseguir una millora contínua del nivell de 
cobertura, especialment dins dels entorns rurals, en base a la comunicació periòdi-
ca amb els operadors, així com el manteniment d’una estreta col·laboració amb els 
agents del món rural, per tal de detectar, analitzar i donar solucions a aquestes man-
cances encara existents al territori.

L’aparició de noves eines tecnològiques en el camp de la telefonia mòbil com és 
el cas de la xarxa 5G, ve avalada per l’aprovació el 25 de febrer de 2019, de l’Acord 
del Govern de l’Estratègia 5G de Catalunya. Un dels 5 eixos que s’estableixen és la 
Infraestructura 5G, que té com a principal objectiu accelerar el desplegament i la 
cobertura 5G arreu del territori, especialment a l’entorn rural i els polígons indus-
trials, mitjançant la col·laboració entre administracions públiques i operadors de te-
lecomunicacions. En aquest sentit, i tal com també s’indica a l’eix Infraestructura 
5G de l’Acord de Govern citat, el desplegament a tot el país de xarxa de fibra òptica 
és bàsic per assegurar la connectivitat d’estacions base 5G.

En relació amb l’apartat a) 3r, sobre el finançament específic per a petits municipis 
rurals,

Destacar que el Govern té com a un dels seus principals objectius en l’àmbit del 
món local protegir i dotar als municipis petits de la màxima autonomia. En aquest 
sentit, durant la present legislatura ja s’han impulsat diferents actuacions d’especial 
sensibilitat cap a aquesta realitat tan present a la Catalunya actual:

– El Govern ha aprovat el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
2020-2024, una eina que genera capacitat inversora des de la Generalitat en els mu-
nicipis per poder dur a terme totes aquelles inversions necessàries per garantir uns 
serveis públics de qualitat. El PUOSC té dues línies de subvencions, la primera està 
destinada a les inversions i la dotació màxima per municipi és de 250.000€. La se-
gona línia de subvencions està destinada per a acció territorial a municipis petits i 
nuclis de població reduïda i la dotació màxima per municipi és de 120.000€. Les 
subvencions de la línia 1 estan destinades a: ajuntaments, entitats municipals des-
centralitzades i a consells comarcals que hagin assumit competències municipals en 
les obres i els serveis de competència municipal i d’abast o interès supramunicipal. 
Les subvencions de la línia 2 estan destinades a municipis de menys de 5.000 habi-
tants, entitats municipals descentralitzades de menys de 5.000 habitants i a consells 
comarcals de menys de 5.000 habitants. Per primera vegada, doncs, el Govern plan-
teja el PUOSC posant l’accent en els municipis més petits, concretament en aquests 
nuclis de població de menys de 5000 habitants. A aquesta segona línia hi poden op-
tar 737 ajuntaments, 1 consell comarcal i 64 entitats municipals descentralitzades. 
El Govern vol que el PUOSC sigui un dels programes de referència per a les inver-
sions del món local català, especialment dels petits i mitjans municipis, així com 
de les comarques. L’objectiu del programa és impulsar accions que permetin als ens 
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locals afavorir la generació d’oportunitats i la creació de sinergies amb els agents de 
cada territori. Aquestes actuacions aniran destinades a afavorir el desenvolupament 
econòmic, sempre amb el lideratge dels ens locals i amb un tractament especial pels 
territoris on hi ha situacions més complexes d’envelliment i/o pèrdua poblacional.

– El Govern també ha aprovat la incorporació a les memòries preliminars que 
han de contenir els avantprojectes de llei una valoració d’impacte normatiu en els 
ajuntaments en funció de la seva dimensió. Aquesta actuació està pensada per fa-
cilitar la presa en consideració de les peculiaritats de dimensió dels municipis, i en 
especial dels més petits, en l’avaluació dels projectes normatius, així com la valo-
ració sempre que sigui possible de mesures que simplifiquin, flexibilitzin o adaptin 
el marc normatiu.

– Es destaca també que, en el Pla de Govern de la Legislatura XII, hi ha l’ob-
jectiu d’enfortir els ens locals com a administracions més properes a la ciutadania. 
Entre les mesures per aconseguir l’esmentat objectiu, s’inclou la constitució del Con-
sell de Governs Locals com a marc de debat de les conclusions del procés Governs-
Locals.CAT. Finalitzat amb èxit el procés de debat territorial en què va participar 
activament el món local i la Generalitat de Catalunya, el Govern va lliurar, el juliol 
de 2017 al Parlament de Catalunya, el document resultant amb les conclusions cor-
responents d’aquest procés participatiu que ha de permetre definir les bases per a 
la futura legislació de l’Administració local catalana sota una premissa bàsica, que 
és l’asimetria de la realitat de Catalunya i de la necessitat d’adaptar la legislació i 
les competències tenint en compte aquesta diversitat, recollint és clar la realitat dels 
micropobles. Aquest document inclou les conclusions de la ponència 6 sobre les fi-
nances locals.

El model de finançament local català ha d’establir els criteris per determinar els 
conceptes de necessitat de despesa i de capacitat fiscal. Aquest model ha de garan-
tir uns recursos similars a tots els ens locals amb independència de la seva capaci-
tat fiscal i en funció de les seves necessitats de despesa, si realitzen un esforç fiscal 
similar a la mitjana o al considerat estàndard. Ha de garantir també, la suficiència 
del conjunt del sector públic local en funció de les necessitats de despesa del sector, 
considerant que el sector realitza un esforç fiscal estàndard.

En relació amb l’apartat a) 4t, Sobre la intervenció integral, transversal i coordina-
da per als territoris més vulnerables del país,

En el marc de la Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament Rural, ads-
crita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), s’està 
treballant amb relació als aspectes plantejats, de manera participada entre diversos 
agents públics i privats.

Aquesta modalitat de governança de la Comissió ha de possibilitar la consolida-
ció de l’enfocament transversal en la resposta a les problemàtiques, reptes i oportu-
nitats del món rural. Així mateix, aquesta col·laboració i coordinació entre diversos 
agents contribuirà a aconseguir la maximització de les diverses línies de cofinança-
ment per donar suport, entre d’altres, a iniciatives socialment innovadores.

En aquest sentit i per exemple, assimilant els territoris més vulnerables als ru-
rals, el DARP, juntament amb les organitzacions agràries representatives del sector 
agrari, van signar el 5 d’agost de 2018 el document de posicionament en relació a les 
propostes legislatives sobre el futur de l’alimentació i l’agricultura, les quals esta-
bleixen el nou marc d’actuació de la Política Agrària Comuna (PAC) per al període 
2021/2027. Es va considera que el Pla estratègic s’ha de dissenyar a escala regional.

Des de la PAC es vol potenciar la metodologia LEADER que impulsa activitats 
econòmiques a partir de les estratègies i iniciatives del propi territori. Els darrers 
períodes només s’ha finançat amb fons FEADER però es considera que, d’acord al 
caràcter transversal de les accions a desenvolupar, podria ser més efectiu si es coor-
dinen amb altres fons europeus.
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En relació amb l’apartat b), sobre la definició durant l’any 2020 de programes ter-
ritorials d’intervenció integral i transversal de les vegueries i comarques més necessi-
tades, començant per les Terres de l’Ebre, que incloguin les següents actuacions:

En relació amb l’apartat b) 1r, referent a un programa específic de política forestal, 
amb una atenció especial a l’aprofitament energètic de la biomassa de la zona en el 
marc de l’Estratègia per a promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i 
agrícola 2014-2020,

Per una banda, l’any 2014 es va aprovar l’Estratègia per Promoure l’Aprofita-
ment Energètic de la Biomassa Forestal i Agrícola (2014-2020). Anualment es fa un 
seguiment dels indicadors que permeten valorar l’evolució de l’aplicació d’aquesta 
estratègia.

La posada en marxa de l’Estratègia ha permès incrementar la gestió sostenible 
dels boscos. En aquest sentit, des de 2013 (abans d’aprovar l’Estratègia) fins a 2017 
s’ha augmentat aproximadament en 5.500 ha la superfície gestionada (de 10.000 ha 
a 2013 15.450 ha a 2017) i en 130.000 tones la biomassa forestal aprofitada per a 
usos tèrmics (de 240.000 tones a 2013 a 367,4 tones a 2017). S’han instal·lat 2.700 
calderes de biomassa industrials i domèstiques, les quals sumen més de 240 MW i, 
en total, s’ha estalviat l’emissió de 300.000 tones de CO2..

Les dades de 2018 també confirmen l’evolució positiva de l’Estratègia. I és en el 
marc d’aquesta que s’ha constituït el Clúster de la Biomassa de Catalunya, s’ha creat 
l’Observatori de Calderes de Biomassa, s’han promogut instal·lacions de referència, 
s’ha coordinat la participació en projectes europeus i s’han dut a terme diferents ac-
tuacions de difusió i sensibilització per promoure la correcta utilització de la bio-
massa, també en aquests territoris més necessitats.

La valoració del seguiment de l’Estratègia és molt positiva ja que ha actuat com 
a marc per impulsar accions sinèrgiques dels agents en benefici del compliment dels 
seus objectius i s’ha aconseguit la funció coordinadora interna de la Generalitat de 
Catalunya que permet donar una resposta consensuada i única als agents interns i 
externs. Tenint en compte els resultats obtinguts s’està treballant en la possibilitat 
de mantenir i reforçar l’Estratègia per Promoure l’Aprofitament Energètic de la Bi-
omassa Forestal i Agrícola més enllà del 2020.

Com a projecte singular amb intervenció directa del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) mencionar la Central de Biomassa impul-
sada per la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa. Així ma-
teix, s’està duent a terme un projecte per a la instal·lació de calderes de biomassa en 
les edificacions de diversos centres del propi DARP, com les Escoles de Formació 
Agrària i Oficines Comarcals.

Per altra banda, el Govern va aprovar l’Acord pel qual s’impulsen mesures de 
foment de l’ús de la fusta i productes derivats (aprovat el 23 de Juny del 2015) amb 
l’objectiu d’activar la gestió forestal sostenible dels boscos. Aquesta iniciativa tam-
bé pretén potenciar les funcions econòmiques dels boscos i ajudar a la valorització 
dels recursos fusters; recolzar la indústria de la fusta com a agent econòmic impor-
tant mitjançant l’augment de la demanda de fusta; contribuir a la reducció d’emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle; fomentar la innovació del sector de la fusta i de 
la construcció, i millorar el comportament energètic dels edificis de la Generalitat 
de Catalunya.

Així mateix, pel que fa a la promoció de l’ús de fustes certificades de boscos sos-
tenibles, esmentar que a les línies d’ajut a la gestió forestal sostenible en el marc del 
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 s’estableixen criteris 
de priorització per tal de que la gestió de boscos amb certificació sigui prioritària.
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En relació amb l’apartat b) 2n, sobre un programa d’actuacions de xoc en àmbits 
estratègics i polítiques específiques d’habitatge,

En primer lloc, i pel que fa a àmbits estratègics de caràcter tecnològic, el Govern 
és l’impulsor, juntament amb les quatre diputacions, del desplegament de la xarxa 
pública de fibra òptica a tot el territori amb l’objectiu de disposar d’un punt de pre-
sència efectiu al conjunt de nuclis de més de 50 habitants i zones d’activitat econò-
mica l’any 2023. Això serà imprescindible per poder facilitar el desplegament de les 
xarxes 5G al conjunt del país i, per aquest motiu, el passat mes de març, la Gene-
ralitat i les quatre diputacions de Catalunya van signar el Compromís nacional per 
al desplegament de la fibra òptica segons el qual el Govern i les quatre diputacions 
desplegaran 4.260 quilòmetres més de xarxa fins al 2023. Fins ara, ja s’han desple-
gat 4.900 quilometres de fibra òptica de la Generalitat.

En aquest sentit, el Govern ha aprovat aquest mes d’octubre l’encàrrec del Depar-
tament de Polítiques Digitals i Administració a l’empresa pública Infraestructures.
cat per licitar les obres que permetran finalitzar el desplegament de la xarxa de fibra 
òptica de la Generalitat al conjunt de les capitals de comarca. Aquests treballs se su-
maran als que també s’executaran a través de la concessionària de la infraestructura, 
Xarxa Oberta de Catalunya. Un cop enllestides, les obres tindran un impacte directe 
per a més de 208.000 habitants. D’aquesta manera, s’assolirà la xifra de 6,4 milions 
d’habitants amb connexió, el que suposa el 84% de la població de Catalunya.

Actualment, la Generalitat compta amb punt de connexió a 29 capitals de co-
marca. Amb aquests treballs, el Govern garanteix l’arribada de la fibra òptica a les 
13 capitals de comarca restants: Banyoles (Pla de l’Estany), El Pont de Suert (Alta 
Ribagorça), El Vendrell (Baix Penedès), Falset (Priorat), Gandesa (Terra Alta), Les 
Borges Blanques (les Garrigues), Moià (Moianès), Montblanc (Conca de Barberà), 
Puigcerdà (Baixa Cerdanya), Solsona (Solsonès), Sort (Pallars Sobirà), Valls (Alt 
Camp) i Vielha (Val d’Aran).

En segon lloc, i amb relació a polítiques específiques d’habitatge, el Pla territo-
rial sectorial d’habitatge (PTSH) es va aprovar inicialment el mes de març d’aquest 
any i ja s’ha realitzat el tràmit d’informació pública. Actualment ja s’han rebut totes 
les al·legacions i s’està procedint a una revisió del seu contingut que respon a algunes 
de les al·legacions presentades i a l’actualització de les projeccions demogràfiques. 
En funció de les modificacions finalment introduïdes en el document es definiran 
els propers passos a seguir: es donarà audiència als municipis afectats (si les modi-
ficacions són de poca consideració i que afectin a pocs municipis) o es procedirà a 
realitzar una nova informació pública.

La programació i planificació de les actuacions recollides en el PTSH es realitza-
ran durant els quinze anys posteriors a la seva aprovació definitiva i es concretaran 
per quinquennis. Així doncs, aquest Pla serà la base, especialment per allò referit a 
l’assoliment de l’objectiu de la solidaritat urbana, per aquells municipis inclosos a 
les àrees de demanda forta i acreditada i a l’increment del lloguer social en el con-
junt de Catalunya.

Finalment, en tercer lloc i pel que fa a la inserció laboral, el Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Família mitjançant el Contracte programa ofereix suport anual 
per a formació especifica en accessibilitat, per a la seva aplicació pràctica, al perso-
nal tècnic dels consells comarcals i municipis més grans de 20.000 habitants. Aquest 
suport consisteix en el finançament del 80% del cost de les hores de formació.

Així mateix, les polítiques actives per a l’ocupació que porta a terme el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya (SOC) s’adrecen a les persones, al territori i als sec-
tors econòmics, tal i com es reflecteix al Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d’Ocupació, PDPO 2019-2020. L’objectiu d’aquest pla és donar suport a projectes de 
caràcter integrat que combinin, en el marc d’un pla d’execució anual, accions ocu-
pacionals i de desenvolupament local dirigides a:
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– Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que con-
formen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada ter-
ritori;

– Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment els sectors estra-
tègics del territori;

 – Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada 
les actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar-les als agents implicats 
i a la ciutadania.

En relació amb l’apartat b) 3r, sobre la valoració d’un pla d’industrialització que 
inclogui el desenvolupament dels polígons de Camposines i Catalunya Sud, a les Terres 
de l’Ebre, sobre la base del Pacte Nacional per a la indústria,

Les actuacions en l’àmbit del desenvolupament industrial i captació d’inversions 
que el Govern porta a terme a través de la Direcció general d’Indústria i ACCIÓ, no 
s’adrecen de forma específica a cap territori concret. Tanmateix, a tots els projectes 
que es gestionen des d’aquests ens es té compte el component territorial, tant en la 
valoració de la disponibilitat del sòl com en la presa en consideració dels atractius 
de caràcter local.

En aquest mateix sentit, en el marc del Pacte Nacional per la Indústria s’ha ela-
borat un cens dels polígons industrials de Catalunya i, en base a aquest mateix cens, 
s’impulsaran actuacions d’ordenació dels polígons d’activitat econòmica desenvolu-
pats per millorar la seva competitivitat.

D’acord amb la informació recollida al referit cens polígons industrials, accessi-
ble a través del Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE) el 
polígon Catalunya Sud, amb una superfície de 84,86 ha, té una ocupabilitat baixa, 
del 36%, i per tant es té en compte en la gestió dels projectes d’atracció d’inversions 
i s’ofereix a les empreses interessades.

En conjunt, l’ocupabilitat dels 71 PAE censats a les Terres de l’Ebre és relati-
vament baixa, del 64%. D’altra banda cal remarcar que d’aquests, pràcticament la 
meitat (32) tenen menys de 10 hectàrees de superfície. Per tant, abans d’iniciar el 
desenvolupament del polígon de les Camposines, seria convenient analitzar si hi ha 
demanda per al sòl encara disponible a les Terres de l’Ebre o si, per contra, l’oferta 
no s’adapta a les necessitats de l’eventual demanda. Així, en la primera hipòtesis, no 
seria recomanable iniciar nous desenvolupaments mentre que, en la segona, sí que 
podrien desenvolupar-se però de forma que es donés resposta a les necessitats de la 
demanda.

En relació amb l’apartat b) 4t, sobre l’impuls de les inversions necessàries per a 
millorar la competitivitat del territori, entre les quals destaquen l’adequació dels ports 
dels Alfacs, de Sant Carles de la Ràpita (Montsià),

En referència a potenciar i adequar el port dels Alfacs (port industrial d’Alca-
nar), Ports de la Generalitat de Catalunya continua treballant aquests aspectes, tant 
en termes estratègics com operacionals. En aquest sentit s’han desenvolupat diverses 
actuacions entre les quals cal destacar les següents:

– Campanya promocional dels ports comercials de Catalunya (amb paper prio-
ritari del port dels Alfacs) amb presència a diferents fires internacionals del sector i 
trobades amb diferents agents logístics del territori.

– Programa de col·laboració amb Acció Catalunya per incorporar als seus pro-
grames de promoció els ports comercials com, per exemple, el de Els Alfacs.

– Presència activa i acompanyament de Ports de la Generalitat en la cerca, per 
part dels operadors portuaris presents al port dels Alfacs, de nous tràfics portuaris.

– Col·laboració públicoprivada amb l’empresa CEMEX per a la millora de les 
infraestructures (dragat del port).
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– Compromís d’inversió pública, previst al Pla d’Inversions 2019-2022 (PAIF) 
amb 900.000€ per a la millora de les infraestructures en format de col·laboració pú-
blicoprivada per a la millora dels ràtios d’activitat del port.

– Participació en el Comitè municipal d’Alcanar per a la potenciació dels sector 
de sòl industrial annex a la instal·lació portuària.

Així mateix, pel que fa a inversions necessàries per a millorar la competitivitat 
del territori, destaquem també les actuacions dutes a terme al port de Sant Carles de 
la Ràpita durant l’últim any, mitjançant les dues actuacions següents:

En primer lloc, millora de la mobilitat del dic central del port. L’actuació com-
prèn el dic central, que separa la dàrsena pesquera de la nàutica popular, i el vial que 
delimita amb el moll de ribera nord, al costat de la dàrsena esportiva gestionada per 
Sant Carles Marina. El projecte ha tingut un cost de 524.000€. La reordenació ur-
banística del dic central ha esdevingut una millora de la mobilitat dels ciutadans i la 
circulació del trànsit rodat, amb la creació d’un itinerari principal per als vianants, 
un vial d’accés al moll de pesca per als vehicles, una rotonda i una zona d’espera al 
costat de la llotja per als visitants. Així mateix, al vial del costat del moll de ribe-
ra nord s’ha creat un nou tram de passeig i una zona enjardinada per al gaudí dels 
ciutadans.

S’ha potenciat la permeabilitat entre el port i el nucli urbà, amb nous itineraris, 
zones de passeig i espais d’espera per als ciutadans perquè puguin gaudir millor 
del port i l’operativa pesquera. A la confluència entre el passeig marítim i el moll 
de pescadors s’ha generat un ampli espai per a vianants a mode de plaça pública. 
La nova rotonda del dic central permet la distribució dels diferents trànsits al moll, 
usuaris de la llotja, visitant i autocars, usuaris de la rampa pública de varada, nàu-
tica popular, etc... Així mateix, la nova zona enjardinada que porta per nom el Jardí 
mediterrani es fa en una zona delimitada per l’avinguda dels Alfacs i el moll de la 
dàrsena esportiva, com un espai jardí de passeig per als ciutadans. Finalment, els es-
pais s’han pavimentat amb diferents tipus de paviment per distingir les superfícies, 
s’han senyalitzats i s’han dotat de mobiliari urbà i arbrat.

En segon lloc, millora del moll de pesca d’arrossegament. Les obres de millora 
del moll de l’espigó o moll de la pesca, on s’amarren les embarcacions d’arrossega-
ment, suposen una inversió de 192.000€. Les obres s’han desenvolupat per fases de 
forma compatible amb l’activitat pesquera per minimitzar interferències. Les obres 
comprenen la millora de tot el cantell del moll, la renovació del paviment, la millora 
de norais i defenses per a embarcacions, ubicació d’escales de salvament, instal·lació 
de càmeres de videovigilància, renovació de la xarxa d’enllumenat públic amb tec-
nologia LED i neteja del fons marí.

Així mateix el Pla d’inversions i finançament (PAIF) 2019-2022 preveu per al 
port de Sant Carles de la Ràpita diverses actuacions d’inversió valorades en un total 
de 12.720.000€. D’aquests, 3.570.000€ correspondrà a inversió pública i, la resta, 
valorada amb 9.150.000€, provindrà d’iniciativa privada. Aquestes actuacions pre-
vistes es destinaran al draganat del port, a la reordenació de la dàrsena comercial, 
a l’adequació de l’edifici de la bàscula, a l’escola nàutica, a la passarel·la d’accés a 
la dàrsena est, al passeig marítim, a la urbanització de la zona de l’escola nàutica, 
a la urbanització de la zona de la rampa, a la nau de la indústria nàutica i a la zona 
tècnica industrial de llevant.

En relació amb l’apartat b) 5è, referent a un pla de transició justa per quan es tan-
quin les centrals nuclears,

En aquests moments s’estan identificant diferents elements metodològics per tal 
d’abastar, de la manera més àmplia possible, tots els aspectes que cal tenir en comp-
te per a l’elaboració d’un pla de transició. Entre aquests elements es preveu inventa-
riar plans sectorials ja existents que hi tinguin incidència i metodologies per delimi-
tar el territori implicat, establir una durada en el temps, identificar agents rellevants, 
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establir el disseny de governances, o identificar alternatives de finançament, entre 
d’altres actuacions per assegurar una transició justa.

En relació amb l’apartat c), relatiu a la consecució d’un preu just agrari i de l’am-
pliació de l’àmbit d’actuació de l’Observatori Agroalimentari de Preus,

Per una banda cal apuntar que l’Observatori Agroalimentari de Preus té funcions 
estrictament tècniques en els àmbits de la informació, l’estudi, la consulta i l’as-
sessorament en matèria de preus dels aliments. En aquest sentit, des de la màxima 
transparència i estrica meticulositat, garanteix que els preus siguin reals d’acord al 
seu àmbit competencial.

Per altra banda, els sectors que actualment estan en actiu són aquells més sen-
sibles en relació amb el preu: la fruita de pinyol, la fruita de llavors i la fruita seca. 
Així mateix, està previst ampliar per al proper any el seu àmbit d’actuació al sector 
del conill o a d’altres en fase d’estudi d’acord a la seva viabilitat econòmica i ne-
cessitat de mercat. Tanmateix i en aquests moments, en la situació de pressupostos 
prorrogats amb què es troba el Govern, no és possible ampliar l’abast d’actuació de 
l’Observatori.

•En relació amb l’apartat d), relatiu a les mesures per fomentar la producció, la 
transformació, la distribució i el consum de productes locals i de proximitat, posant 
en valor tant la qualitat com els beneficis per a la salut i per al medi ambient i ga-
rantint el compliment de la legislació existent,

En relació amb l’apartat d) 1r, referent a l’elaboració del projecte de llei de creació 
de l’Agència de Control Oficial de la Cadena Agroalimentària,

Des de el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) 
s’està treballant en una proposta de creació de l’Agencia de Control Oficial de la 
Cadena Agroalimentària que vetlli i garanteixi la protecció dels interessos econò-
mics de tots els agents que participen en la cadena agroalimentària i asseguren la 
transparència i la competència lleial en les transaccions comercials. Igualment la 
creació de l’Agència té per objectiu fomentar la confiança en els aliments produïts 
a Catalunya entre les persones d’aquí, les que ens visiten i les que els consumeixen 
arreu del món.

En relació amb l’apartat d) 2n, relatiu a l’augment de recursos i les inspeccions du-
tes a terme pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i 
per l’Agència Catalana de Consum, i

En relació a l’apartat d) 3r, sobre el reconeixement de drets d’informació dels con-
sumidors mitjançant l’etiquetatge clar i veraç,

La normativa relacionada amb els drets dels consumidors és quelcom regulat 
en gran mesura a les institucions europees i, en conseqüència, el marge d’actuació 
de les autoritats catalanes competents és limitat. Això no obstant, El Departament 
d’Empresa i Coneixement, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum, va impul-
sar un pla d’etiquetatge de fruites i hortalisses entre els darrers mesos de 2018 i el 
primer semestre de 2019. Aquest Pla preveia les fases següents:

– En primer lloc, i en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació (DARP), es van mantenir contactes i reunions amb les 
organitzacions afectades: gremis de minoristes de fruites i hortalisses, associacions 
de supermercats, Associació de Mercats de Catalunya, i Institut Municipal de Mer-
cats de Barcelona, com a més rellevants.

– En segon lloc es va editar material divulgatiu específic adreçat tant a venedors 
com també a consumidors, facilitant la informació essencial sobre l’etiquetatge de 
fruites i hortalisses. Se’n van editar 40.000 exemplars, els quals es van distribuir als 
diversos punts de venda de les principals organitzacions afectades.

– En tercer lloc es va impulsar una campanya de control als punts de venda, la 
qual es va programar en dues fases: una primera de caràcter informatiu i una segona 
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en què, en cas de persistir els incompliments detectats, tindria caràcter sancionador. 
En el marc d’aquesta campanya, a la primera fase es van dur a terme un total de 
133 visites, distribuïdes a tot el territori i d’acord als diferents formats comercials 
existents (minorista, mercats, grans i mitjanes superfícies). D’aquestes 133 visites, 
en segona fase es van detectar 26 casos amb persistència dels incompliments, per la 
qual cosa es va proposar l’obertura dels corresponents expedients sancionadors. La 
directora de l’Agència Catalana del Consum, Elisabeth Abad, va presentar aquests 
resultats al Mercat de la Concepció de Barcelona a finals del mes de maig de 2019.

L’Agència Catalana del Consum ha anunciat per a l’any 2020 dues campanyes 
d’etiquetatge de producte fresc: una primera de peix (que es durà a terme durant el 
primer semestre) i una altra de carn (prevista al segon semestre). Aquestes campa-
nyes es desenvoluparan d’acord a la lògica procedimental que la campanya d’etique-
tatge de fruites i hortalisses ja finalitzada.

En relació amb l’apartat d) 4t, sobre el foment dels canals curts, els mercats locals i 
les experiències de consum associatiu dins de la distribució alimentària, especialment 
els productes de ramaderia i agricultura ecològica, i facilitar la interrelació i el diàleg 
entre productors i consumidors i la recuperació del coneixement i el valor de la biodi-
versitat agrària,

Amb l’objectiu de seguir fomentant els canals curts de venda, els mercats locals 
i la interrelació de proximitat en el mercat alimentari, el Departament d’Agricultura 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) impulsa diverses actuacions relacionades:

Per una banda, en el marc de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, 
s’impulsen diverses actuacions amb l’objectiu d’enfortir els mercats de venda i con-
sum de proximitat. En aquest sentit, es destaquen les següents actuacions:

– Línia de treball orientada a la identificació de productes ecològics, tant rama-
ders com agrícoles, vehiculada a través de la creació d’un reduït grup de treball reu-
nit en dues ocasions (16.09.19 i 30.09.19) a Manresa. Un dels objectius, a l’espera de 
rebre l’informe consultiu, és el de valorar la possibilitat d’establir un logotip especí-
fic que emfasitzi la procedència ecològica del mercat local.

– Pla d’acció per a la biodiversitat cultivada a Catalunya, aprovat a 2013 i encara 
vigent, amb l’objectiu de promoure la recuperació, la conservació, l’ús, la divulgació 
i comercialització de les varietats locals a Catalunya i, també, el reconeixement i la 
posada en valor de la biodiversitat agrària.

– Decret 163/2018, de 17 de juliol, de venda directa de llet crua de vaca, a través 
del qual es pretén fomentar el consum de productes d’origen animal en circuit curt 
o de proximitat.

– Impuls de la producció i transformació de productes de ramaderia de proximi-
tat, bàsicament amb la promoció d’escorxadors mòbils o de proximitat, amb l’ob-
jectiu de fomentar la comercialització en circuits curts i afavorir polítiques de lluita 
contra el canvi climàtic.

Per altra banda, la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agro-
alimentàries impulsa dues línies de suport per fomentar la venda de proximitat. La 
primera, de foment de les cadenes curtes i dels mercats locals, tot i que s’ha articu-
lat durant 3 anys com a ajuda del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), ara 
s’ha transformat en una ajuda de mínims essent més senzill el seu tràmit per a les 
persones beneficiàries. La segona línia de suport es vehicula a través del projecte 
Tr3s Local, en el marc del programa europeu interregional POCTEFA, i consisteix 
en actuacions de suport adreçades a productors dedicats a la venda de proximitat.

En relació amb l’apartat d) 5è, referent a la flexibilització dels requeriments sanita-
ris en atenció a les necessitats específiques de cada model de negoci,

La flexibilització dels requeriments sanitaris dels aliments i dels establiment ali-
mentaris ja està prevista als reglaments d’higiene de la Unió Europea. En aquest 
sentit, el Reglament (CE) núm. 852/2004 sobre higiene dels aliments i el Reglament 
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(CE) núm. 853/2004 d’higiene dels aliments d’origen animal estableixen els requi-
sits que s’han de complir en totes les etapes de la producció, la transformació i la 
distribució d’aliments i a les exportacions.

Tot i que la normativa comunitària estableix condicions específiques, gran part 
dels requeriments sanitaris estan plantejats de forma que és possible un cert grau 
d’adaptació a les circumstancies particulars de cada activitat alimentària i, per tant, 
adaptant-les també a la dimensió dels operadors, a la naturalesa de l’establiment o 
al producte elaborat.

Per tant, per poder vehicular aquesta possibilitat de flexibilització dels regla-
ments comunitaris és necessari que els diversos supòsits es recullin en una norma 
autonòmica o estatal.

Precisament el Govern a través dels departaments d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació i de Salut, treballa en la flexibilització dels requeriments per 
adequar-los a la dimensió dels diferents operadors. En aquest sentit ha estat aprovat 
el Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament 
i la comercialització de la caça silvestre destinada al consum. En aquesta norma ja 
es preveu l’aplicació de mesures de flexibilització per a les activitats de producció 
de carn procedent de la caça silvestre.

Així mateix i de manera paral·lela, es treballa amb col·laboració amb la resta de 
territoris de l’Estat espanyol en el projecte de Real decreto por el que se regulan y 
flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comuni-
tarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos 
alimenticios así como las actividades de la producción y comercialización de los 
productos alimenticios excluidas de su ámbito de aplicación. Aquest Real decreto ha 
de possibilitar l’adopció de mesures de flexibilitat que permetin excepcions i adapta-
cions per a determinats tipus d’establiments i activitats com el subministrament de 
productes primaris, el subministrament de petites quantitats de carn, petits escorxa-
dors, escorxadors mòbils, llet i productes làctics, entre d’altres.

En relació amb l’apartat e), sobre donar suport a les petites explotacions de rama-
deria extensiva, amb l’adopció de les següents mesures:

Un dels elements clau en el desenvolupament econòmic a les zones de muntanya 
és la ramaderia extensiva. A més de la seva importància en el seu vessant productiu, 
amb productes diferenciats i estretament relacionats a les característiques del terri-
tori, té altres vessants amb incidència al propi territori i a la seva sostenibilitat. Així, 
el manteniment de les pastures i dels espais oberts provoca que es generin unes con-
dicions pel desenvolupament de la biodiversitat i del medi natural que, en tot cas, 
han de considerar-se i posar-se en valor.

En conseqüència, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció (DARP) està elaborant un Pla Estratègic per a la ramaderia extensiva de munta-
nya, que té com a objectiu estudiar el sector de la ramaderia extensiva des de tots els 
vessants i proposar propostes i línies d’actuació per assegurar la continuïtat d’aquest 
sector.

Amb relació a l’apartat e) 1r, de promoció de convenis de silvopastura entre els 
ajuntaments, els propietaris forestals i les explotacions ramaderes,

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) està 
treballant en el Pla estratègic de ramaderia extensiva el qual, i entre d’altres mesu-
res, preveu seguir facilitant l’accés a les pastures de les explotacions de ramaderia 
extensiva. En aquest sentit, són imprescindibles els acords amb els propietaris de les 
pastures, ja siguin públics o privats, que hauran de seguir impulsant-se per assegu-
rar la seva continuïtat.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a les finques, mantenir el sotabosc i reduir el risc 
d’incendi, la Direcció General de d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi compta 
amb una línia d’ajuts de 100.000,00 € anuals, cofinançada amb fons FEADER, per 
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impulsar la pastura dels ramaders i ramaderes locals en aquestes zones. Amb aquesta 
actuació s’assoleixen dos objectius. Per una banda s’assegura el manteniment de la ve-
getació en condicions òptimes d’aquestes zones a un preu més baix que si es fes amb 
maquinària i, per altra banda, es dona suport a la ramaderia local en l’accés a la terra 
de pastures i es reconeix la seva feina com a gestora del territori.

En relació amb l’apartat e) 2n. sobre l’impuls i el manteniment dels escorxadors 
mòbils i els escorxadors descentralitzats i a petita escala,

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), 
i concretament a través de la Subdirecció General de Ramaderia, s’ha realitzat una 
anàlisi geogràfica dels escorxadors, principalment del sector de l’oví, amb l’objec-
tiu de detectar les àrees amb majors mancances i poder realitzar les actuacions de 
recuperació mitjançant plans de desenvolupament. En aquest sentit s’ha arribat a la 
conclusió que, per una banda la majoria d’agents sectorials consideren la qüestió de 
la proximitat com a rellevant i que, per altra banda, les zones detectades amb una 
manca d’escorxadors de proximitat (bàsicament d’oví) i amb més problemàtiques 
associades són la Catalunya Central i el Ripollès.

En conseqüència, i amb l’objectiu de facilitar la gestió de l’activitat de les peti-
tes explotacions ramaderes i millorar-ne la competitivitat, es considera que s’han de 
seguir promovent actuacions de millora de l’accessibilitat de ramaders/es als escor-
xadors. Aquestes actuacions haurien de prioritzar:

– El manteniment dels escorxadors existents i recuperació d’antigues instal·lacions.
– La implantació en explotació ramadera d’escorxadors sota criteris de flexibilitat.
– El desenvolupament d’escorxadors mòbils que donin servei a les explotacions d’oví.
En aquest sentit, des de la Subdirecció General de Ramaderia, i en els àmbits de 

la sanitat animal, l’ordenació ramadera i la seguretat de la producció ramadera, s’ha 
treballat en l’elaboració d’un document adreçat a facilitar la utilització d’aquest tipus 
d’instal·lacions mòbils amb criteris de bioseguretat. És responsabilitat del Departa-
ment de Salut i de les administracions locals assegurar i garantir les actuacions de 
control oficial sobre els aliments produïts i comercialitzats a Catalunya, sigui qui-
na sigui la modalitat de producció, repercutint el cost proporcional sobre l’operador 
econòmic a partir de les corresponents taxes. Precisament, cal aclarir que no sempre 
les produccions descentralitzades i a petita escala suposen una reducció de costos. 
Així, per motius d’economia d’escala, en el cas d’escorxadors amb petita capacitat, 
com els escorxadors mòbils o descentralitzats, els costos per unitat de producció 
corresponents a instal·lacions, ma d’obra i inspecció sanitària poden ser superiors 
als dels establiments industrials.

Això no obstant, amb la finalitat de protegir la diversitat de productes de la 
Unió Europea, servir als consumidors, i atendre les necessitats dels petits productors 
d’aliments o als situats en zones amb especials limitacions geogràfiques, la regla-
mentació comunitària inclou també diverses mesures de flexibilitat, en funció de la 
naturalesa de l’establiment i del producte elaborat.

Per tant, i en la línia del que s’ha dit fins al moment, en aquest context normatiu 
resulta possible adaptar els requeriments estructurals a la dimensió dels operadors, 
com pot ser el cas el cas d’escorxadors mòbils i/o escorxadors descentralitzats sense 
que això suposi una pèrdua de garanties sanitàries per al consumidor ni un incom-
pliment de la Reglamentació europea en matèria de seguretat alimentària, ja que són 
establiments que igualment han de disposar de control oficial veterinari. A Catalu-
nya ja s’han iniciat accions en aquest sentit, orientades a la flexibilització en matèria 
de producció de carns fresques, com l’aprovació del Decret 9/2019, de 8 de gener, 
relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça 
silvestre destinada al consum. També s’està treballant, d’acord amb la resta de terri-
toris de l’Estat espanyol, en el projecte Real decreto por el que se regulan y flexibi-
lizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en 
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materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenti-
cios así como las actividades de la producción y comercialización de los productos 
alimenticios excluidas de su ámbito de aplicación. Aquest Real decreto ha de possi-
bilitar l’adopció de mesures de flexibilitat que permetin excepcions i adaptacions per 
a determinats tipus d’establiments i activitats com el subministrament de productes 
primaris, el subministrament de petites quantitats de carn, petits escorxadors, escor-
xadors mòbils, llet i productes làctics, entre d’altres.

En relació amb l’apartat f), sobre elaborar el planejament territorial previst en la 
Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, i en concret:

Amb relació a l’apartat f) 1r, sobre la promoció dels plans territorials agraris espe-
cífics dels territoris que es considerin prioritaris,

D’acord amb el que disposa l’article 7.2 del text de la Llei 3/2019, de 17 de juny, 
dels espais agraris, el procediment d’elaboració del Pla territorial sectorial agrari ha 
d’incloure la participació dels ciutadans i els ens locals, d’entitats ecologistes, dels 
col·legis professionals en matèria d’agronomia i forest, de les organitzacions empre-
sarials i professionals agràries, de les organitzacions i associacions forestals, i tam-
bé la representació del món cooperatiu agrari (...) i altra societat civil organitzada.

El reglament ha d’establir el procediment d’elaboració d’aquests plans, però la 
intenció és que sigui el territori qui prengui la iniciativa a l’hora d’establir el pla ter-
ritorial específic d’una zona determinada. Per tant, serà el sector qui establirà, a tra-
vés del seu interès i demanda, les prioritats a l’hora de redactar els plans territorials 
agraris específics, fet que no exclou la possibilitat que puguin redactar-se’n diversos 
de manera simultània.

I amb relació a l’apartat f) 2n, referent a l’elaboració, en el termini de divuit mesos 
a comptar de l’aprovació del reglament de la Llei 3/2019, d’una proposta de Pla terri-
torial sectorial agrari de Catalunya,

Cal fer notar que aquests moments s’està en fase de redacció del text de regla-
ment que ha de desplegar la Llei. Una vegada el disposi d’aquest reglament, abans 
d’acabar l’any, s’iniciarà un procés per fer partícips a les organitzacions agràries 
amb l’objectiu de debatre’l i tancar un acord, previ a la seva aprovació definitiva.

El reglament ha de fixar, bàsicament, tres línies: el procés de redacció dels plans 
territorials agraris específics, que hauran de conformar el pla territorial agrari de 
Catalunya; els requeriments de l’anàlisi d’afectacions agràries; i el funcionament del 
registre de terres en desús.

En relació amb l’apartat g), referent a l’actualització participativa del Pla General 
de Política Forestal 2014-2024,

Durant el procés de tramitació necessari per a la redacció del Pla General de 
Política Forestal (PGPF) 2014-2024 es van dur a terme diverses reunions de caràc-
ter participatiu amb administracions locals, persones investigadores d’universitats, 
altres grups de recerca i investigació, grups i entitats interessades. Així mateix, tant 
els processos d’informació pública com la resta de processos participatius van res-
pectar-se escrupolosament amb l’objectiu d’assolir el major consens i respectar tots 
els agents implicats i partícips en la política forestal del país.

En aquests moments el Pla de política forestal 2014-2024 es troba en la fase de 
revisió i resta a l’espera dels tràmits d’avaluació ambiental pertinents i dels proces-
sos d’informació pública subsegüents. Aquest Pla, aprovat per Acord de govern de 
17 de juny de 2014, té la finalitat d’establir l’ordenament dels terrenys forestals de 
Catalunya per assegurar-ne la conservació i garantir la producció de primeres matè-
ries, potenciar l’aprofitament sostenible dels recursos naturals renovables i mantenir 
les condicions que permeten un ús recreatiu i cultural d’aquests terrenys.

El objectius del pla són els següents:
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– Promoure la gestió activa dels terrenys forestals i la millora de l’accessibilitat 
als mateixos com una necessitat per potenciar llurs funcions socioeconòmiques i 
ambientals i fomentar la conservació de la biodiversitat

– Donar suport a la propietat i la indústria forestals com a principals agents del 
sector econòmic, cercant fórmules d’organització de l’oferta i la demanda (associa-
cionisme, cooperativisme).

– Millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i promoure l’ús de 
llurs productes.

– Promoure el desenvolupament, la innovació, la transferència de tecnologia i la 
tecnificació dels processos productius del sector forestal.

– Promoure una planificació eficient dels terrenys forestals i potenciar la coordi-
nació i incorporació dels valors econòmics

Per aconseguir assolir els objectius es defineixen 6 eixos estratègics i 15 línies 
d’actuació a on es perfilen les accions per tal d’aconseguir una gestió sostenible, pro-
moure la multifuncionalitat, impulsar la recuperació d’hàbitats i espais d’alta fun-
cionalitat ecològica així com la prevenció d’incendis forestals.

En relació amb l’apartat h), sobre l’adopció de mesures en el marc de l’Estratègia 
per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola; així com tam-
bé i en concret,

– amb relació a l’apartat h) 1r, sobre l’augment de la inversió pública en instal·la-
cions productores d’energia amb biomassa forestal i agrícola, i

– amb relació a l’apartat h) 2n, referent a la incentivació de la demanda de bio-
massa, i

– amb relació a l’apartat h) 3r, relacionat amb l’impuls de la innovació en maqui-
nària i treballs forestals,

En la línia de la informació facilitada a l’apartat b) 1r. d’aquest mateix informe 
de compliment, informo:

Per una banda, l’any 2014 es va aprovar l’Estratègia per Promoure l’Aprofita-
ment Energètic de la Biomassa Forestal i Agrícola (2014-2020). Anualment es fa un 
seguiment dels indicadors que permeten valorar l’evolució de l’aplicació d’aquesta 
estratègia.

La posada en marxa de l’Estratègia ha permès incrementar la gestió sostenible 
dels boscos. En aquest sentit, des de 2013 (abans d’aprovar l’Estratègia) fins a 2017 
s’ha augmentat aproximadament en 5.500 ha la superfície gestionada (de 10.000 ha 
a 2013 15.450 ha a 2017) i en 130.000 tones la biomassa forestal aprofitada per a 
usos tèrmics (de 240.000 tones a 2013 a 367,4 tones a 2017). En total s’han instal-
lat 2.700 calderes de biomassa industrials i domèstiques, les quals sumen més de 
240 MW i, en total, s’ha estalviat l’emissió de 300.000 tones de CO2.

Les dades de 2018 també confirmen l’evolució positiva de l’Estratègia. I és en 
el marc d’aquesta que s’ha constituït el Clúster de la Biomassa de Catalunya, s’ha 
creat l’Observatori de Calderes de Biomassa, s’han promogut instal·lacions de refe-
rència, s’ha coordinat la participació en projectes europeus i s’han dut a terme dife-
rents actuacions de difusió i sensibilització per promoure la correcta utilització de 
la biomassa.

La valoració del seguiment de l’Estratègia és molt positiva ja que ha actuat com 
a marc per impulsar accions sinèrgiques dels agents en benefici del compliment dels 
seus objectius i s’ha aconseguit la funció coordinadora interna de la Generalitat de 
Catalunya que permet donar una resposta consensuada i única als agents interns i 
externs. Tenint en compte els resultats obtinguts s’està treballant en la possibilitat 
de mantenir i reforçar l’Estratègia per Promoure l’Aprofitament Energètic de la Bi-
omassa Forestal i Agrícola més enllà del 2020.

Com a projecte singular amb intervenció directa del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) mencionar la Central de Biomassa impul-
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sada per la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa. Així ma-
teix, s’està duent a terme un projecte per a la instal·lació de calderes de biomassa en 
les edificacions de diversos centres del propi DARP, com les Escoles de Formació 
Agrària i Oficines Comarcals.

Per altra banda, el Govern va aprovar l’Acord pel qual s’impulsen mesures de 
foment de l’ús de la fusta i productes derivats (aprovat el 23 de Juny del 2015) amb 
l’objectiu d’activar la gestió forestal sostenible dels boscos. Aquesta iniciativa tam-
bé pretén potenciar les funcions econòmiques dels boscos i ajudar a la valorització 
dels recursos fusters; recolzar la indústria de la fusta com a agent econòmic impor-
tant mitjançant l’augment de la demanda de fusta; contribuir a la reducció d’emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle; fomentar la innovació del sector de la fusta i de 
la construcció, i millorar el comportament energètic dels edificis de la Generalitat 
de Catalunya.

Així mateix, pel que fa a la promoció de l’ús de fustes certificades de boscos sos-
tenibles, esmentar que a les línies d’ajut a la gestió forestal sostenible en el marc del 
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 s’estableixen criteris 
de priorització per tal de que la gestió de boscos amb certificació sigui prioritària.

En relació amb l’apartat i) referent a la posada en marxa de mesures per fer efectiu 
el reconeixement de la rellevància de l’arquitectura i el patrimoni de la pedra seca a 
Catalunya,

En primer lloc, El Departament de Cultura compta amb una llarga tradició de 
recerca i difusió del valor de l’arquitectura tradicional en general, i de la pedra seca 
en particular. N’és una bona mostra els més de 12.000 béns immobles recollits a 
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), documentats en el marc 
de dotzenes de recerques realitzades dins d’aquest programa, així com per investi-
gadors becats pel Departament.

L’any 2011 el Departament de Cultura es va integrar en l’equip de treball del 
Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, impulsat per l’Instituto de Patrimonio 
Cultural de España, i que va culminar en el document homònim, aprovat l’any 2014. 
En paral·lel a aquests treballs es va començar a gestar una exposició itinerant sobre 
aquesta temàtica a Catalunya, liderada per l’Institut Ramon Muntaner i elaborada, 
principalment, amb les aportacions de la xarxa d’entitats que conformen l’Observa-
tori del Patrimoni Etnològic i Immaterial. L’exposició fou inaugurada el 27 de no-
vembre de 2015 a Cervera, i des de llavors ha visitat 20 poblacions diferents de la 
geografia catalana, i s’ha publicat el catàleg en tres idiomes. En aquests moments 
es pot veure a la Seu del Parc Natural dels Ports (la Sénia). Així mateix, la xarxa 
de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial fou ampliada el 2015 amb la 
integració de les quatre principals entitats dedicades a l’arquitectura tradicional a 
Catalunya, de la fusió de les quals en va sorgir l’Associació per la Pedra Seca i l’Ar-
quitectura Tradicional. Tant la fusió com la integració a la xarxa foren induïdes pel 
Servei de Recerca i Protecció de la Direcció General de Cultura Popular i Associ-
acionisme Cultural (DGCPAC), des d’on es coordina el conjunt de la xarxa. L’ob-
jectiu era comptar amb una entitat experta en aquesta matèria, tant important en el 
conjunt del patrimoni etnològic de Catalunya.

L’any 2012 les Direccions Generals del Patrimoni Cultural i de Medi Natural van 
signar un conveni de col·laboració per dur a terme l’inventari del patrimoni arquitec-
tònic existent al medi natural per part del Cos d’Agents Rurals, de moment centrat 
en unes construccions d’una certa entitat, com ara cabanes i forns de calç. L’inven-
tari es troba permanentment en fase de realització i actualització, i ha donat com a 
resultat, de moment, la documentació de milers de construccions disseminades pels 
entorns rurals. Així mateix, des de 2017 la DGCPAC treballa de manera coordinada 
amb l’Observatori del Paisatge per tal de migrar a la base de dades de l’IPEC les fit-
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xes de la Wikipedra, la base de dades de construccions de pedra seca més important 
del país. En aquests moments ja hi ha migrades 5.000 fitxes.

Per tant i en resum, el Govern ha reconegut i reconeix la rellevància patrimonial 
de l’arquitectura de pedra en sec, la posa en valor i fomenta la seva preservació, es-
tudi, catalogació i difusió.

En segon lloc, i en l’àmbit de la protecció, cal esmentar que actualment a Cata-
lunya hi ha cinc conjunts declarats bé cultural d’interès nacional en la categoria de 
zona d’interès etnològic, dels quals tres contenen en el seu si, parcialment o en el seu 
conjunt, construccions de pedra seca:

– Massís de les Gavarres: dos pous de glaç i un forn de calç
– Les barraques de pedra seca de Mont-roig del Camp: cinc exemplars (totes les 

que fan part de la declaració)
– Tines enmig de les vinyes de les valls del Montcau: tretze conjunts (tots els que 

fan part de la declaració, per bé que totes integren també construccions amb altres 
tècniques, en particular l’ús de rajoles dins dels cups).

Així mateix, moltes poblacions han declarat bé cultural d’interès local construcci-
ons de pedra seca presents als seus termes municipals. Alguns d’aquests exemples són:

– Mont-roig del camp (Baix Camp): 101 barraques
– Avinyonet de Puigventós, Biure, Llers, Pont de Molins i Vilanant (Alt Empor-

dà): 97 barraques
– Les tines de les valls del Montcau (municipis de Mura, Talamanca i Pont de 

Vilomara i Rocafort, al Bages): 125 tines
– Agramunt (Urgell): 27 cabanes de volta
– Albagés (Garrigues): 2 cabanes de volta
– Vallbona de les Monges (Urgell): 1 cabana de volta
– Alcarràs (Segrià): 1 cabana de volta
Enguany s’estan projectant dues accions des del Departament de Cultura en re-

lació directa amb la inclusió de la tècnica de la pedra seca a la Llista Representati-
va del Patrimoni Cultura Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, ambdues en 
estreta col·laboració amb l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional.

D’una banda, s’ha dissenyat una exposició sobre la pedra seca a Catalunya, les 
característiques de la qual permetran que viatgi arreu del país. L’exposició farà una 
breu introducció conceptual a la pedra seca, tractarà sobre les tècniques més fre-
qüents a Catalunya, i mostrarà la diversitat tipològica d’aquestes construccions al 
nostre país, la qual respon als usos a que es destinen (residencial, abastament d’ai-
gua, contenció de terres, entre d’altres), a la diversitat geològica, així com a les tra-
dicions constructives locals. Finalment, l’exposició convidarà a la reflexió sobre el 
present i el futur d’aquestes construccions i de la tècnica (o conjunt de tècniques) 
que les fa possibles. Aquesta exposició s’inaugurarà a Torrebesses el 14 de novem-
bre d’enguany.

Per altra banda, el passat 8 de juny de 2019 a l’Obaga de l’Agneta-Manresa es 
va dur a terme un acte per commemorar el reconeixement de la pedra seca per part 
de la UNESCO com a part integrant del patrimoni immaterial de la humanitat. En 
el transcurs de l’acte es va fer un homenatge a set persones considerades les precur-
sores de la posada en valor d’aquesta arquitectura a diferents zones del nostre país. 
L’acte va comptar amb la presència de les màximes autoritats del Departament de 
Cultura competents en la matèria, i durant el seu transcurs es va realitzar una de-
mostració en viu per part d’un expert en la construcció en pedra seca.

Per tant, el Govern té una especial cura en els aspectes de la protecció de la pe-
dra seca, a nivell nacional com s’ha vist amb els BCINs, a nivell local amb el foment 
dels BCILs, i també al màxim nivell com en els casos de la UNESCO.

En tercer lloc, cal dir que des de 1994, primer any d’implementació de l’Inven-
tari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), el Departament de Cultura finan-
ça recerques de caràcter etnològic en general, entre les quals s’inclouen recerques 
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sobre arquitectura tradicional en general, i sobre la pedra seca en particular. Fruit 
d’aquestes recerques i de la col·laboració amb l’Observatori del Paisatge, la base de 
dades de l’IPEC recull més de 12.000 fitxes sobre construccions d’interès etnològic, 
la major part d’elles de pedra seca.

Aquestes recerques així com les beques a investigadors a títol individual es van 
perllongar en el temps fins a l’any 2012. Des de llavors l’Institut Ramon Muntaner, 
Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana, és l’única institució de 
país que finança anualment recerques de caràcter etnològic, algunes d’elles sobre la 
pedra seca. Els resultats d’aquestes recerques passen a integrar-se també en l’Inven-
tari del Patrimoni Etnològic de Catalunya.

Per la seva part, l’any 2015, a instàncies del Servei de Recerca de la Direcció 
General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, les quatre principals asso-
ciacions dedicades a l’arquitectura popular a Catalunya es van fusionar en una de 
sola. Es tracta de:

– l’Associació de Restauradors del Patrimoni Arquitectònic (amb implantació 
principalment a les comarques de Lleida),

– l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Ar-
quitectònic,

– el projecte Greta (que actua principalment a les comarques de Girona) i
– la Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca (aquesta, com diu el seu nom, 

com a associació d’associacions locals).
Les quatre associacions esmentades es van fusionar en l’Associació per la Pedra 

Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT), el nom de la qual ja denota el pes que hi 
té la pedra seca. La necessitat de la fusió responia principalment a la voluntat de la 
DGCPAC de disposar d’un sol interlocutor en l’àmbit de l’arquitectura tradicional a 
Catalunya, i que aquest interlocutor es pogués integrar en la xarxa de vint-i quatre 
entitats que conformen l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de Ca-
talunya. Aquesta integració va començar el 2015 i es va formalitzar el 2018 mitjan-
çant la signatura del conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i les entitats col·laboradores de l’Observatori del Patrimo-
ni Etnològic i Immaterial per a la realització d’actuacions vinculades a la recerca, 
conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per al trienni 2018-2020. 
Des de llavors l’APSAT pot optar a la subvenció en règim de concurrència competi-
tiva que anualment convoca el Departament de Cultura per a les entitats que fan part 
d’aquesta xarxa. Aquest any la quantitat global destinada a aquesta línia de subven-
cions ha ascendit a 300.000 euros.

Per tant i en conclusió, el Govern té un pla d’ajudes anual per a les entitats sen-
se ànim de lucre que acompleixen tasques centrades en la preservació, conservació, 
restauració i difusió del patrimoni arquitectònic de la pedra seca, com ara, entre 
d’altres, iniciatives de restauració, cursos de construcció, traçat de rutes, inventaris 
i estudis.

En relació amb l’apartat j), sobre l’aprovació d’urgència d’un conjunt d’actuacions 
i mesures per assegurar la continuïtat i la viabilitat de les explotacions agràries afecta-
des per l’incendi de Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià,

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) treballa 
en un conjunt de mesures i actuacions orientades a recuperar la capacitat productiva 
de les zones afectades. Ho fa d’acord a l’Acord del Govern d’1 d’agost de 2019, pel 
qual s’impulsen mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats per l’incendi fores-
tal a les comarques de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià.

Per una banda, a nivell forestal ja s’estan executant els treballs de neteja de la 
zona afectada per l’incendi, prioritzant els vials existents per evitar que l’arbrat cai-
gui damunt de camins i carreteres. Ja s’han executat treballs sobre 61 km de camins. 
Per altra banda en les zones amb més risc d’erosió s’estan construint fagines amb la 
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pròpia fusta cremada per evitar la pèrdua de sòl i per tant la fertilitat del terreny. Ja 
s’han executat 50 hectàrees de fagines sobre els terrenys amb més risc de patir ero-
sió. Aquests treballs tenen un pressupost de 2.100.000,00 euros, i està previst que la 
seva durada s’allargui fins a finals de primavera de l’any 2020.

Per altra banda, per donar suport als agricultors i agricultores amb parcel·les 
afectades per l’incendi, s’ha publicat una ordre d’ajuts que estableix:

– Ajuts per a la restitució del potencial productiu.
– Crèdits a interès zero, a càrrec del DARP a través de l’ICF, per a les inversions 

necessàries per a la recuperació del potencial productiu.
– Ajuts a les Comunitats de Regants afectades per l’incendi, tant per la restau-

ració d’infraestructures de regulació i control com per compensar la reducció del 
consum d’aigua per la falta de reg a la zona cremada.

Així mateix, hi ha una línia d’ajuts anual per a danys abiòtics, en aquest cas in-
cendis, que les persones propietàries i institucions poden sol·licitar per tal de fer 
front als costos de rehabilitació. Com que la convocatòria d’ajuts del 2019 es va tan-
car abans de la declaració dels incendis, les persones que vulguin sol·licitar-ho po-
dran rebre els ajuts a la convocatòria del 2020.

– Les persones sol·licitants poden ser físiques o jurídiques, autònomes i empreses 
titulars de terrenys forestals amb un grau d’afectació superior al 20% dels peus dins 
de la zona afectada.

– L’objecte de l’ajut és la intervenció sobre els peus no comercials.
– L’import unitari màxim que es pot concedir és de 1.250 €/ha.
– L’import màxim que es pot concedir per beneficiària per aquest concepte és 

de 30.000 €.

En relació amb l’apartat k), referent a fomentar, des del Consell Assessor de Dones 
del Món Rural i Marítim, accions que afavoreixin el desenvolupament de la dona al 
medi rural i marítim,

S’ha de tenir en compte que el Consell Assessor de Dones del Món Rural i Ma-
rítim es constituirà formalment el proper 4 de desembre, motiu pel qual les seves 
normes de funcionament intern encara resten pendents d’aprovació. Dins d’aques-
tes normes hi ha les funcions del Consell Assessor, que concretaran allò establert 
a l’Acord GOV/38/2019, de 5 de març. Entre aquestes funcions, relacionades amb 
l’objecte d’aquest apartat, destaquen:

– Ser consultat en relació a l’execució i avaluació dels plans i programes de do-
nes del món rural i marítim del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació (DARP) i en l’elaboració de nous instruments per assolir els objectius del 
DARP en matèria d’igualtat de gènere.

– Informar sobre la implementació de la incorporació de la perspectiva de gènere 
en les actuacions sobre desenvolupament rural, quan s’escaigui.

– Promoure l’elaboració d’estudis, informes tècnics i avaluacions comparables 
sobre iniciatives i programes a favor de la igualtat de la dona d’interès per al sector 
agrari.

– Donar a conèixer les iniciatives i programes comunitaris a favor de la igualtat 
de la dona d’interès pel sector agrari.

– Informar sobre temes d’interès per a les dones del món rural i marítim que con-
tribueixen a la sensibilització social dels drets de les dones.

– Proposar la realització d’activitats, jornades i campanyes que facin visibles les 
aportacions de les dones al món rural i marítim i promoguin canvis per tal de reco-
nèixer l’especificitat de la seva participació en aquests àmbits.

– Proposar la realització d’activitats formatives que contribueixin a l’apodera-
ment de les dones del món rural i marítim.

– Proposar els procediments adequats per participar activament en fòrums i debats 
que tinguin com a objectiu polítiques de dones o d’interès especial per a les dones.
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– Fer propostes de millora per incrementar la participació activa de les dones en 
els òrgans de govern i processos de presa de decisió, tant en l’àmbit públic com en 
el privat.

– Incentivar el treball en xarxa de les dones del món rural i marítim.
Per tant, en el marc d’aquest Consell ja es preveu impulsar les mesures que afa-

voreixin el desenvolupament de la dona al medi rural i marítim. No obstant això, 
des del Govern i amb l’impuls del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) ja es treballa des d’aquesta perspectiva amb l’objectiu de ga-
rantir la possibilitat que les dones també puguin desenvolupar els seus projectes 
vitals i professionals en aquests entorns. En aquest sentit i per exemple, en el docu-
ment de posicionament en relació a les propostes legislatives sobre el futur de l’ali-
mentació i l’agricultura, les quals estableixen el nou marc d’actuació de la Política 
Agrària Comuna (PAC) per al període 2021/2027, s’incorporen els següents comen-
taris respecte la perspectiva de gènere:

S’ha d’incorporar la perspectiva de gènere en el Pla estratègic de la PAC des de 
l’inici de la seva definició. En aquest sentit, es proposa:

– Utilitzar criteris de selecció favorables a les dones en les convocatòries d’ajuts.
– Promoure la paritat en els òrgans reguladors del sector i els de gestió de la 

PAC i fins i tot en la cotitularitat de les explotacions agràries i entre les persones ju-
rídiques beneficiàries dels ajuts.

– Realitzar accions de formació específiques per a dones i fer difusió i divulgació 
del paper de la dona en el sector agrari i món rural.

– Establir indicadors segregats per gènere.
– Reforçar el LEADER amb pressupost i també amb plurifons per integrar la 

perspectiva de gènere d’acord amb les necessitats de cada territori.

En relació amb l’apartat l), sobre facilitar l’atenció personalitzada pel que fa a la 
formació i itineraris laborals, transport, accessibilitat i serveis de proximitat, que ga-
ranteixin la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència,

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Contracte 
programa ofereix suport anual per formació especifica en atenció i coneixement de 
les persones amb discapacitat per als treballadors/es de serveis públics dels consells 
comarcals i municipis de més de 20.000 habitants. Aquest suport és del 80% del 
cost de les hores de formació.

Pel que fa a garantir la promoció de l’accessibilitat vers el col·lectiu de persones 
que perden capacitats dels territoris, el Departament dona suport econòmic i meto-
dològic a tots els consells comarcals i ajuntaments de més de 20.000 habitants per-
què puguin tenir un sistema de proximitat de provisió de productes de suport (ajudes 
tècniques) a les persones quan perdin capacitats, a fi de que aquestes puguin restar 
en el seu domicili amb major qualitat de vida i facilitant el maneig i cura als seus 
cuidadors familiars.

Així mateix, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) a través de per-
sones tècniques especialitzades ubicades a les oficines de Treball, realitza atenció 
personalitzada a les persones inscrites com a demandants d’ocupació. Mitjançant 
aquesta atenció personalitzada, s’ofereix a les persones informació, orientació i for-
mació per a l’ocupació.

En relació amb l’apartat m), sobre l’impuls d’un pla de millora orientat a augmen-
tar la proximitat de tot el territori als serveis sanitaris i assistencials bàsics,

La diversitat geogràfica de Catalunya, així com les diferents realitats socioeco-
nòmiques inherents a aquesta diversitat, representen un repte per a l’actual sistema 
de salut, el qual ha de vetllar per garantir l’equitat. El Departament de Salut, cons-
cient de la necessitat d’adequar i adaptar l’actual sistema a les noves realitats d’he-
terogeneïtat tant territorials com demogràfiques, treballa en una reestructuració del 
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model amb l’objectiu de mantenir la qualitat i l’accessibilitat pública que el carac-
teritzen com un dels millors sistemes sanitaris i assistencials del món.

Per una banda es treballa en un nou decret de Govern que inclogui criteris d’equi-
tat en l’accés, i disminueixi les desigualtats territorials en l’accés a les visites mèdi-
ques, les proves diagnòstiques i l’atenció quirúrgica, entre d’altres mesures.

Aquests nous criteris tindran en consideració, a més del temps i dels criteris clí-
nics, aspectes relatius a la condició de la persona com poden ser la dependència, el 
rol de cuidador/a o la situació laboral. Uns trets molt característics de la realitat ru-
ral i de les necessitats pròpies que se’n deriven. Un altre aspecte que ha d’incloure el 
nou Decret fa referència a mesures estructurals que contribueixin a fer del sistema 
de salut públic català un sistema més accessible, independentment de la localització 
territorial. Entre d’altres mesures, destacar que s’està treballant amb l’objectiu que el 
Decret reculli la possibilitat d’incorporar una llista única a Catalunya per a determi-
nats procediments quirúrgics i en intervencions molt específiques i complexes, per 
tal de garantir una major equitat en l’accés.

Un dels propòsits d’aquest nou Decret és el de desplaçar l’eix de l’accessibilitat 
de la malaltia i fixar-lo en la persona. D’aquesta manera el model de gestió de les 
cues passa a considerar criteris com la situació de les persones i el resultat de la in-
tervenció que el sistema de salut ha de dur a terme. Tanmateix, el Servei Català de 
la Salut fa un seguiment exhaustiu amb cada una de les entitats de serveis, vetllant 
per la gestió qualitativa dels centres en un sistema organitzatiu que realitza més de 
1.100 intervencions quirúrgiques diàries.

Per altra banda, més enllà del Decret i a través de les comissions d’accessibilitat 
dels territoris, s’està treballant en cercar solucions aplicables que permetin millo-
rar l’accessibilitat a nivell global, un cop detectades i diagnosticades les necessitats 
d’àmbit local.

En aquesta línia i en primer lloc, a setembre de 2018 el Departament de Salut va 
impulsar el Fòrum de diàleg professional amb l’objectiu de possibilitar un espai on 
definir mesures concretes de resposta a les necessitats actuals i futures del sistema 
sanitari públic. En aquest sentit, un dels 17 reptes de treball en el marc del Fòrum fa 
referència a la garantia de l’equitat territorial, tant des de l’àmbit professional com 
assistència.

En segon lloc, i referent a l’àmbit dels recursos humans, cal destacar que una de 
les premisses de la convocatòria de professionals de l’àmbit de la salut ha estat la ga-
rantia de l’equitat territorial amb la convocatòria de places arreu del territori d’acord 
a les necessitats detectades. En aquest sentit, cal emfasitzar que ha estat la Catalu-
nya Central, Girona i Terres de l’Ebre on s’ha reforçat aquesta oferta de places. En 
termes absoluts, s’ha incorporat 1433 nous professionals de la salut al sistema (gai-
rebé un 10% més que l’any 2018), incrementant en 83 les places MIR i representant 
un total de 1.134 places (xifra record que supera l’oferta d’abans de la crisi), incre-
mentant en 35 places de Medicina familiar i comunitària i en 10 en pediatria. També 
s’ha incrementat en 22 l’oferta de places d’infermeria d’un total de 199 repartides 
entre 6 especialitats. Així mateix, també s’ha incrementat l’oferta de la resta de pro-
fessions sanitàries amb formació sanitària especialitzada: 15 més en psicologia (de 
41 places ofertes), 1 plaça més en farmàcia hospitalària (de les 25) i 4 més d’altres 
professionals (química o biologia, entre d’altres, d’un total de 33 places convocades).

En tercer lloc, i seguint amb la voluntat de garantir l’assistència arreu del territori 
i apropar-la a la ciutadania, s’impulsa també l’atenció a la salut a partir de les siner-
gies que ofereix la Plataforma Digital de Salut, una de les bases de dades sanitàries 
estructurades i dinàmiques més gran del món. Des d’un punt de vista tecnològic se-
gueix l’estela del Pla director de sistemes d’informació del SISCAT, implementant 
nous conceptes operatius de telesalut i mobilitat, amb l’objectiu de donar resposta 
a l’exigència ciutadana de major flexibilització i agilitat en l’atenció en termes de 
salut.
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Els àmbits de treball en què es desenvolupen els principals projectes i que apro-
pen els serveis sanitaris i assistencials bàsics a qualsevol indret del territori són: 
la Telesalut (servei assistencial sanitari i social a distància), la Telemonitorització 
(control i seguiment remot de la salut d’un pacient), Teleassistència (servei d’aten-
ció remot per suport immediat amb persones de risc, problemes de mobilitat o sen-
se cuidador/a), M-health (prestació de serveis personalitzats amb tecnologia mòbil, 
apps i d’altres), i-health (salut personalitzada, individual i intel·ligent), i Salut 2.0 (ús 
sanitari de les xarxes socials amb pacients experts, comunitats de malalts i persones 
cuidadores).

En relació amb l’apartat n) sobre foment de mesures que garanteixin la igualtat 
d’oportunitats educatives entre la població urbana i rural,

El Govern impulsa diverses mesures amb l’objectiu de garantir que els alum-
nes del medi rural puguin accedir a les diferents etapes educatives amb les matei-
xes garanties que l’alumnat de les zones urbanes del país. És més, per garantir que 
l’educació no sigui un motiu més que contribueixi al despoblament de les zones 
rurals, el Departament d’Ensenyament impulsa mesures per facilitar l’accés a totes 
les etapes educatives dels alumnes. En aquest sentit i per exemple, s’incideix amb 
especial atenció en el transport i accés als centres educatius, o en l’oferta de beques 
a l’alumnat.

Per una banda, el Departament d’Educació, a través dels consells comarcals, pro-
porciona transport escolar als alumnes del medi rural que necessiten fer-ne ús per 
arribar a les escoles. I ho fa tant en aquells casos en què l’etapa d’escolarització és 
obligatòria, com en els que no ho és. En el primer cas, i sempre que el municipi de 
l’alumnat no disposi d’oferta educativa i s’evidenciï la necessitat de desplaçar-se a 
un municipi veí, el servei és gratuït. En el segon cas, en etapes d’educació no obli-
gatòria, es proporciona transport finançat per les administracions públiques (Gene-
ralitat de Catalunya i diputacions provincials) en aproximadament un 80% del cost 
de servei. Així mateix, i en els casos de situacions socioeconòmiques desfavorables, 
aquests ajuts poden arribar a ser del 100% del cost.

Per altra banda, i amb relació al servei de menjador, pel que fa als alumnes que 
han de fer ús obligatori del transport per arribar al centre educatiu, el servei de men-
jador és gratuït. Pel que fa als alumnes escolaritzats al seu propi municipi poden ac-
cedir, i a través dels consells comarcals corresponents, a ajuts menjador del 50% o 
del 100% depenent de la situació socioeconòmica de cada cas.

Barcelona, 28 de novembre de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Moció 112/XII, sobre els problemes de 
mobilitat
390-00112/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 52616 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 112/XII, sobre els problemes de 
mobilitat (tram. 390-00112/12), us informo del següent:

Pel que fa al Pla director d’infraestructures 2021-2030 (PDI), actualment l’ATM 
de Barcelona ha iniciat els treballs per a la seva redacció. El Pla inclourà un pla d’in-
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versions orientatiu i un calendari en dues fases dels projectes d’inversió que contin-
gui, la priorització d’acord amb l’Anàlisi cost benefici i el cicle de vida ambiental de 
les infraestructures tenint en compte el context de l’emergència climàtica.

Així mateix, incorporarà les conclusions de la fase de diagnosi del pla director 
urbanístic dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic - transport privat. 
El projecte establirà la priorització tenint en compte els paràmetre ambientals en el 
seu conjunt i també analitzarà la conveniència o no de la seva localització en la Zona 
de baixes emissions, si és donés el cas.

El PDI, també estudiarà l’actuació de perllongament pel Nord de la línia 1 de 
metro, des de Santa Coloma de Gramenet fins el litoral; incorporarà la previsió de 
la inversió per a les obres més significatives i la unió dels tramvies de Barcelona per 
l’avinguda Diagonal.

Quant a la campanya informativa sobre les restriccions de trànsit, el Govern 
considera prioritari facilitar informació respecte les restriccions de circulació que 
es faran operatives a partir de l’1 de gener de 2020. En aquest sentit, i en el marc 
de col·laboració de les diferents administracions públiques, s’està elaborant la cam-
panya de comunicació que ha de facilitar als ciutadans la màxima informació sobre 
aquestes limitacions de circulació. Concretament, s’ha dissenyat la campanya de 
comunicació que va començar el 15 de novembre d’aquest any conjuntament amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

El mateix grup de treball també ha consensuat les preguntes freqüents que faci-
litarà al 010 i 012, així com la informació que es trametrà per la web. Està prevista 
la implantació d’una web única per a les 3 administracions.

Barcelona, 27 de novembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 125/XII, sobre els efectes 
econòmics de la situació política a Catalunya
390-00125/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019

Control del compliment de la Moció 126/XII, sobre la situació 
d’emergència a Rojava pels atacs de l’exèrcit turc
390-00126/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019
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Control del compliment de la Moció 127/XII, sobre la inversió en 
polítiques socials
390-00127/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019

Control del compliment de la Moció 128/XII, sobre les actuacions de 
la policia
390-00128/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.12.2019

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 informi sobre els missatges que emet des de les xarxes 
socials en defensa d’estratègies orientades a la independència 
unilateral de Catalunya
361-00021/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 52668).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019.

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 172 del Reglamento del Parlamento, propone la 
siguiente comparecencia ante el Pleno del Parlamento: 

Cargo

Presidente de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra i Pla 

Motivación

Por alentar, defender y difundir, a través de sus cuentas oficiales en redes soci-
ales, estrategias de ruptura de la convivencia pacífica civil entre ciudadanos como 
vía violenta de persecución de la separación unilateral forzada de Cataluña del resto 
de España.

Finalidad

Someterse al debido control parlamentario y a la correspondiente responsabili-
dad política.

Palacio del Parlamento, 28 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença de Manuela Carmena, membre del Grup de Treball de 
les Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries en el període 2004-
2009, davant la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
357-00650/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i 
Polítics, tinguda el 29.11.2019, DSPC-C 388.

Compareixença de Sebastián Trapote, cap de la Policia Nacional a 
Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00073/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença d’Ángel Gozalo, cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00074/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta 
del Govern espanyol, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00080/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.
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Compareixença de Juan Ignacio Zoido, exministre de l’Interior, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00081/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença d’Alfonso Dastis Quecedo, exministre d’Exteriors, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00082/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença de José Manuel García-Margallo, exministre 
d’Exteriors, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00083/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença d’Enric Millo Rocher, exdelegat del Govern espanyol a 
Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00084/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.
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Compareixença de Félix Sanz Roldán, director del Centre Nacional 
d’Intel·ligència, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00085/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença de Diego Pérez de los Cobos, representant del 
Ministeri de l’Interior a la Junta de Seguretat de Catalunya, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00086/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença de José Luís Olivera Serrano, director del Centre 
d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, en qualitat 
de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00087/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença de Germán López Iglesias, ex-director general de 
la Policia Nacional, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00088/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.
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Compareixença de José Manuel Holgado Merino, ex-director general 
de la Guàrdia Civil, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00089/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença de Juan Carlos Ortiz Argüelles, cap central 
d’Informació, Investigació i Ciberdelinqüència de la Policia Nacional, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00091/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença de Fernando Santafé Soler, comandament 
d’Informació, Investigació i Ciberdelinqüència de la Guàrdia Civil, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00092/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença de Manuel Navarrete Paniagua, director del Centre 
Europeu contra el Terrorisme de l’Europol, en qualitat de testimoni, 
davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017
365-00093/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.
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Compareixença de Hammou Ourrous, persona que compartia 
l’habitatge amb Es Satty, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00102/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença de Teresa Cunillera i Mestres, delegada del Govern 
de l’Estat a Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’agost de 2017
365-00127/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença de Paz Esteban López, directora en funcions del Centre 
Nacional d’Intel·ligència, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’agost de 2017
365-00128/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.

Compareixença de José Luís Navarro Merino, cap de l’Àrea 
d’Estratègia i Prospectiva de la Policia Nacional, en qualitat de 
testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’agost de 2017
365-00129/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.12.2019

La Mesa del Parlament ha conegut de la incompareixença davant la Comissió i ha 
acordat donar trasllat a la Fiscalia, en aplicació del que disposa el Reglament.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Consell Interuniversitari de Catalunya corresponent al 2018
334-00083/12

PRESENTACIÓ: SECRETARIA GENERAL DE CONSELL INTERUNIVERSITARI DE 

CATALUNYA

Reg. 52648 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Empresa i Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.12.2019

Al president del Parlament
Benvolgut senyor,
Em plau fer-vos a mans un exemplar de la Memòria 2018 del Consell Interu-

niversitari de Catalunya (CIC), en format USB, que gira entorn a tres grans eixos. 
D’una banda, les proves d’accés a la universitat (PAU), en segon lloc, el procés de 
preinscripció universitària i, en tercer lloc, tota l’activitat duta a terme per la Confe-
rència general, la Junta i les comissions del CIC. A la part final d’aquesta memòria 
s’hi incorpora un apèndix de dades estadístiques.

Com en ocasions anteriors, aquesta Memòria del 2018 incorpora dades, acords i 
continguts, i mostra, un cop més, l’actuació transversal del CIC en el sistema univer-
sitari català per avançar cap a la transformació de la societat del coneixement. Són 
especialment destacables les novetats en àmbits de gènere, recerca o internaciona-
lització que ens fan avançar socialment com a país.

Desitjo que us resulti interessant i resto a la vostra disposició per a comentar-la 
si ho considereu convenient.

Cordialment,

Barcelona, 27 de novembre de 2019
Lluís Baulenas Cases, secretari general del CIC

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 
6330/2015, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a 
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015
385-00001/11

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, SOBRE LA RESOLUCIÓ 534/XII 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT SOBRE LA PROCEDÈNCIA DE 

LA LEGITIMACIÓ DELS DIPUTATS/ADES PER COMPARÈIXER EN L’INCIDENT 

D’EXECUCIÓ

Nº de asunto: IDA 6330-2015. Incidente de ejecución
Asunto: Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (art. 87 

y 92 LOTC) promovido por el Gobierno.
Sobre: Determinados incisos de los apartados I.1 i I.2 de la Resolución 534/XII del 

Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para la Cataluña real.

Al Tribunal Constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña suscrito, en representación y defensa de 

la Cámara y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento del día 26 
de noviembre de 2019, según se acredita mediante la certificación que se acompaña 
en documento adjunto, comparece ante el Tribunal Constitucional y como mejor en 
derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 20 de noviembre de 2019, el Parlamento de Cataluña ha sido no-

tificado del Auto dictado por el Pleno de ese Tribunal en fecha 12 de noviembre de 
2019, mediante el que se acuerda tener por personados y parte, limitada a los solos 
efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particu-
lar, sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servi-
cios jurídicos, a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull; 
inadmitir el recurso de súplica interpuesto por Josep Costa i Roselló y don Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull contra la providencia de 10 de octubre de 2019; dar au-
diencia por plazo de diez días al Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña 
y al ministerio fiscal para que aleguen sobre la procedencia de la intervención de los 
diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que lo han solicitado mediante 
escrito presentado el 17 de octubre de 2019.

2. Que, evacuando el trámite conferido por el mencionado acuerdo del Tribunal 
Constitucional, pasa a formular las siguientes

Alegaciones

I. El objeto de este escrito: el trámite de audiencia al Parlamento de 
Cataluña sobre la legitimación de diputados y diputadas de dicho 
Parlamento para comparecer en el incidente de ejecución referido.
En el marco del incidente de ejecución de la Sentencia num.259/2015 del Tri-

bunal Constitucional, promovido por el Gobierno de la Nación, relativo a determi-
nados incisos de los apartados I.1 i I.2 de la Resolución 534/XII del Parlamento de 
Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña real» adoptada por el pleno del 
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Parlamento de Cataluña en su sesión de 25 de julio de 2019, la representación de 
don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull interpuso recurso 
de súplica contra la providencia de 10 de octubre de 2019 de este Alto Tribunal por 
la que se acordó, entre otras decisiones, tener por recibido el escrito de formulación 
del mencionado incidente de ejecución y tener por invocado por el Gobierno de la 
Nación el artículo 161.2 CE, de manera que se procedió a la suspensión de la Reso-
lución 534/XII del Parlamento de Cataluña.

Asimismo, con fecha también de 17 de octubre de 2019, se interpuso un recurso 
de súplica en representación de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados de 
Parlamento de Cataluña contra la mencionada providencia de 10 de octubre de 2019.

El Tribunal ha acordado, por Auto de 12 de noviembre de 2019, inadmitir el re-
curso de súplica de don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull, en razón de que dicho recurso, interpuesto el 16 de octubre, se presentó fuera 
del plazo legalmente establecido de tres días.

A diferencia de los dos miembros de la Mesa referidos, los diputados del Parla-
mento que han interpuesto el segundo de los recursos de súplica contra la providen-
cia de 10 de octubre no han sido requeridos personalmente para cumplir una reso-
lución del Tribunal ni son destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado 
del Estado.

El Tribunal Constitucional, en aplicación de lo preceptuado en la LEC, ha acor-
dado dar un trámite de audiencia, a las partes, sobre la procedencia de la interven-
ción de los diputados del Parlamento de Cataluña en el mencionado incidente de 
ejecución.

II. El Parlamento de Cataluña no tiene ninguna objeción jurídica sobre 
la procedencia de la legitimación para comparecer de los diputados y 
diputadas, en el referido incidente de ejecución, a los efectos de que 
puedan defender sus derechos e intereses legítimos.
El Artículo 80 LOTC dispone que se aplicaran, con carácter supletorio, los pre-

ceptos de la Ley Orgánica del Poder judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
materia de comparecencia en juicio.

El artículo 13 LEC, relativo a la intervención de sujetos originariamente no 
demandantes ni demandados, establece que «mientras se encuentre pendiente un 
proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener 
interés directo y legítimo en el resultado del pleito». La solicitud de intervención, 
dispone el apartado 2 de dicho artículo, no suspenderá el curso del procedimiento 
y debe ser resuelta por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en 
el plazo común de diez días.

El Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente que, en tanto que una 
impugnación puede incidir en los derechos e intereses legítimos de los diputados, ha 
de reconocérseles una legitimación para que, a título particular, y a los únicos efec-
tos de que puedan defender sus derechos o intereses legítimos, puedan ser parte en 
un proceso constitucional (ATC 5/2018, de 27 de enero, FJ.2 in fine).

En consecuencia, tanto de la normativa procesal aplicable, en materia de com-
parecencia en juicio, como de la interpretación de este Alto Tribunal, se desprende 
la procedencia de la intervención, en el referido incidente de ejecución de sentencia, 
de los diputados y diputados que lo han solicitado, a título particular, y los efec-
tos de la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Asimismo, debe subrayarse que se ha alegado, por los diputados y diputadas, 
en el incidente de ejecución, una eventual afectación al ejercicio de las facultades 
que forman parte del núcleo esencial de la función representativa ex art. 23 CE, tal 
y como dicha afectación ha sido sintetizada por la doctrina constitucional (por 
ejemplo: SSTC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 27 de febrero,  FJ 2; 
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208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4, y 141/2007, de 18 de junio, FJ 3, así como en el 
ATC 181/2003, de 2 de junio, FJ 2).

En consecuencia, esta representación no tiene ninguna objeción jurídica sobre 
la procedencia de la legitimación de los diputados y diputadas para comparecer en 
el incidente de ejecución referido, a título particular, y a los efectos de que puedan 
defender sus derechos e intereses legítimos.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,
Solicita que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, y los 

documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo, tenga por hechas las manifes-
taciones contenidas en el mismo en el sentido de que esta representación no tiene 
ninguna objeción jurídica sobre la procedencia de la legitimación de los diputados 
y diputadas para comparecer en el incidente de ejecución referido, a título particu-
lar, y a los efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos, y por 
evacuado el trámite conferido.

Barcelona para Madrid, a 2 de diciembre de 2019
Miquel Palomares i Abad, letrado

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 
6330/2015, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a 
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015
385-00001/11

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, SOBRE LA RESOLUCIÓ 546/XII 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT SOBRE LA PROCEDÈNCIA DE 

LA LEGITIMACIÓ DELS DIPUTATS/ADES PER COMPARÈIXER EN L’INCIDENT 

D’EXECUCIÓ

Nº de asunto: IDA 6330-2015, incidente de ejecución
Asunto: Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (art. 87 

y 92 LOTC) promovido por el Gobierno.
Sobre: Diversos incisos de los apartados I; I.1; I.2; I.3, i I.4 de la Resolución 

546/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política general del Govern.

Al Tribunal Constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña suscrito, en representación y defensa de 

la Cámara y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento del día 26 
de noviembre de 2019, según se acredita mediante la certificación que se acompaña 
en documento adjunto, comparece ante el Tribunal Constitucional y como mejor en 
derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 20 de noviembre de 2019, el Parlamento de Cataluña ha sido no-

tificado del Auto dictado por el Pleno de ese Tribunal en fecha 12 de noviembre de 
2019, mediante el que se acuerda tener por personados y parte, limitada a los solos 
efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particu-
lar, sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servi-
cios jurídicos, a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull; 
inadmitir el recurso de súplica interpuesto por Josep Costa i Roselló y don Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull contra la providencia de 16 de octubre de 2019; dar au-
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diencia por plazo de diez días al Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña 
y al ministerio fiscal para que aleguen sobre la procedencia de la intervención de los 
diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que lo han solicitado mediante 
escrito presentado el 23 de octubre de 2019.

2. Que, evacuando el trámite conferido por el mencionado acuerdo del Tribunal 
Constitucional, pasa a formular las siguientes

Alegaciones

I. El objeto de este escrito: el trámite de audiencia al Parlamento de 
Cataluña sobre la legitimación de diputados y diputadas de dicho 
Parlamento para comparecer en el incidente de ejecución referido.
En el marco del incidente de ejecución de la Sentencia num.259/2015 del Tribu-

nal Constitucional, promovido por el Gobierno de la Nación, relativo a determina-
dos incisos de los apartados I; I.1; I.2; I.3, i I.4 de la Resolución 546/XII del Par-
lamento de Cataluña, «sobre la orientación política general del Govern.» adoptada 
por el pleno del Parlamento de Cataluña en su sesión de 26 de septiembre de 2019, 
la representación de don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull interpuso recurso de súplica contra la providencia de 16 de octubre de 2019 de 
este Alto Tribunal por la que se acordó, entre otras decisiones, tener por recibido el 
escrito de formulación del mencionado incidente de ejecución y tener por invocado 
por el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 CE, de manera que se procedió a la 
suspensión de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña.

Asimismo, con fecha también de 23 de octubre de 2019, se interpuso un recurso 
de súplica en representación de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados de 
Parlamento de Cataluña contra la mencionada providencia de 16 de octubre de 2019.

El Tribunal ha acordado, por Auto de 12 de noviembre de 2019, inadmitir el re-
curso de súplica de don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull, en razón de que dicho recurso, interpuesto el 16 de octubre, se presentó fuera 
del plazo legalmente establecido de tres días.

A diferencia de los dos miembros de la Mesa referidos, los diputados del Parla-
mento que han interpuesto el segundo de los recursos de súplica contra la providen-
cia de 16 de octubre no han sido requeridos personalmente para cumplir una reso-
lución del Tribunal ni son destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado 
del Estado.

El Tribunal Constitucional, en aplicación de lo preceptuado en la LEC, ha acor-
dado dar un trámite de audiencia, a las partes, sobre la procedencia de la interven-
ción de los diputados del Parlamento de Cataluña en el mencionado incidente de 
ejecución.

II. El Parlamento de Cataluña no tiene ninguna objeción jurídica sobre 
la procedencia de la legitimación para comparecer de los diputados y 
diputadas, en el referido incidente de ejecución, a los efectos de que 
puedan defender sus derechos e intereses legítimos.
El Artículo 80 LOTC dispone que se aplicaran, con carácter supletorio, los pre-

ceptos de la Ley Orgánica del Poder judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
materia de comparecencia en juicio.

El artículo 13 LEC, relativo a la intervención de sujetos originariamente no de-
mandantes ni demandados, establece que «mientras se encuentre pendiente un pro-
ceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener in-
terés directo y legítimo en el resultado del pleito». La solicitud de intervención, 
dispone el apartado 2 de dicho artículo, no suspenderá el curso del procedimiento 
y debe ser resuelta por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en 
el plazo común de diez días.
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El Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente que, en tanto que una 
impugnación puede incidir en los derechos e intereses legítimos de los diputados, ha 
de reconocérseles una legitimación para que, a título particular, y a los únicos efec-
tos de que puedan defender sus derechos o intereses legítimos, puedan ser parte en 
un proceso constitucional (ATC 5/2018, de 27 de enero, FJ.2 in fine).

En consecuencia, tanto de la normativa procesal aplicable, en materia de com-
parecencia en juicio, como de la interpretación de este Alto Tribunal, se desprende 
la procedencia de la intervención, en el referido incidente de ejecución de sentencia, 
de los diputados y diputados que lo han solicitado, a título particular, y los efectos 
de la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Asimismo, debe subrayarse que se ha alegado, por los diputados y diputadas, 
en el incidente de ejecución, una eventual afectación al ejercicio de las faculta-
des que forman parte del núcleo esencial de la función representativa ex art. 23 
CE, tal y como dicha afectación ha sido sintetizada por la doctrina constitucional 
(por ejemplo: SSTC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 27 de febrero, 
FJ 2; 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4, y 141/2007, de 18 de junio, FJ 3, así como 
en el ATC 181/2003, de 2 de junio, FJ 2).

En consecuencia, esta representación no tiene ninguna objeción jurídica sobre 
la procedencia de la legitimación de los diputados y diputadas para comparecer en 
el incidente de ejecución referido, a título particular, y a los efectos de que puedan 
defender sus derechos e intereses legítimos.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,
Solicita que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, y los 

documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo, tenga por hechas las manifes-
taciones contenidas en el mismo en el sentido de que esta representación no tiene 
ninguna objeción jurídica sobre la procedencia de la legitimación de los diputados 
y diputadas para comparecer en el incidente de ejecución referido, a título particu-
lar, y a los efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos, y por 
evacuado el trámite conferido.

Barcelona para Madrid, a 2 de diciembre de 2019
Miquel Palomares i Abad, letrado

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 
4039/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra els apartats 1 a 5 
de la Moció 5/XII del Parlament de Catalunya, sobre la normativa del 
Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
385-00002/12

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 136/2018, SOBRE LA RESOLUCIÓ 534/XII 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT SOBRE LA PROCEDÈNCIA DE 

LA LEGITIMACIÓ DELS DIPUTATS/ADES PER COMPARÈIXER EN L’INCIDENT 

D’EXECUCIÓ

Nº de asunto: IDA 4039-2018, incidente de ejecución
Asunto: Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (art. 87 

y 92 LOTC) promovido por el Gobierno.
Sobre: Determinados incisos de los apartados I.1 i I.2 de la Resolución 534/XII del 

Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para la Cataluña real.



BOPC 485
5 de desembre de 2019

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 134

Al Tribunal Constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña suscrito, en representación y defensa de 

la Cámara y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento del día 26 
de noviembre de 2019, según se acredita mediante la certificación que se acompaña 
en documento adjunto, comparece ante el Tribunal Constitucional y como mejor en 
derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 20 de noviembre de 2019, el Parlamento de Cataluña ha sido no-

tificado del Auto dictado por el Pleno de ese Tribunal en fecha 12 de noviembre de 
2019, mediante el que se acuerda tener por personados y parte, limitada a los solos 
efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particu-
lar, sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servi-
cios jurídicos, a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull; 
inadmitir el recurso de súplica interpuesto por Josep Costa i Roselló y don Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull contra la providencia de 10 de octubre de 2019; dar au-
diencia por plazo de diez días al Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña 
y al ministerio fiscal para que aleguen sobre la procedencia de la intervención de los 
diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que lo han solicitado mediante 
escrito presentado el 17 de octubre de 2019.

2. Que, evacuando el trámite conferido por el mencionado acuerdo del Tribunal 
Constitucional, pasa a formular las siguientes

Alegaciones

I. El objeto de este escrito: el trámite de audiencia al Parlamento de 
Cataluña sobre la legitimación de diputados y diputadas de dicho 
Parlamento para comparecer en el incidente de ejecución referido.
En el marco del incidente de ejecución de la Sentencia num.136/2018 del Tri-

bunal Constitucional, promovido por el Gobierno de la Nación, relativo a determi-
nados incisos de los apartados I.1 i I.2 de la Resolución 534/XII del Parlamento de 
Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña real» adoptada por el pleno del 
Parlamento de Cataluña en su sesión de 25 de julio de 2019, la representación de 
don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull interpuso recurso 
de súplica contra la providencia de 10 de octubre de 2019 de este Alto Tribunal por 
la que se acordó, entre otras decisiones, tener por recibido el escrito de formulación 
del mencionado incidente de ejecución y tener por invocado por el Gobierno de la 
Nación el artículo 161.2 CE, de manera que se procedió a la suspensión de la reso-
lución 534/XII del Parlamento de Cataluña.

Asimismo, con fecha también de 17 de octubre de 2019, se interpuso un recurso 
de súplica en representación de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados de 
Parlamento de Cataluña contra la mencionada providencia de 10 de octubre de 2019.

El Tribunal ha acordado, por Auto de 12 de noviembre de 2019, inadmitir el re-
curso de súplica de don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull, en razón de que dicho recurso, interpuesto el 16 de octubre, se presentó fuera 
del plazo legalmente establecido de tres días.

A diferencia de los dos miembros de la Mesa referidos, los diputados del Parla-
mento que han interpuesto el segundo de los recursos de súplica contra la providen-
cia de 10 de octubre no han sido requeridos personalmente para cumplir una reso-
lución del Tribunal ni son destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado 
del Estado.

El Tribunal Constitucional, en aplicación de lo preceptuado en la LEC, ha acor-
dado dar un trámite de audiencia, a las partes, sobre la procedencia de la interven-
ción de los diputados del Parlamento de Cataluña en el mencionado incidente de 
ejecución.
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II. El Parlamento de Cataluña no tiene ninguna objeción jurídica sobre 
la procedencia de la legitimación para comparecer de los diputados y 
diputadas, en el referido incidente de ejecución, a los efectos de que 
puedan defender sus derechos e intereses legítimos.
El Artículo 80 LOTC dispone que se aplicaran, con carácter supletorio, los pre-

ceptos de la Ley Orgánica del Poder judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
materia de comparecencia en juicio.

El artículo 13 LEC, relativo a la intervención de sujetos originariamente no de-
mandantes ni demandados, establece que «mientras se encuentre pendiente un pro-
ceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener in-
terés directo y legítimo en el resultado del pleito». La solicitud de intervención, 
dispone el apartado 2 de dicho artículo, no suspenderá el curso del procedimiento 
y debe ser resuelta por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en 
el plazo común de diez días.

El Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente que, en tanto que una 
impugnación puede incidir en los derechos e intereses legítimos de los diputados, ha 
de reconocérseles una legitimación para que, a título particular, y a los únicos efec-
tos de que puedan defender sus derechos o intereses legítimos, puedan ser parte en 
un proceso constitucional (ATC 5/2018, de 27 de enero, FJ.2 in fine).

En consecuencia, tanto de la normativa procesal aplicable, en materia de com-
parecencia en juicio, como de la interpretación de este Alto Tribunal, se desprende 
la procedencia de la intervención, en el referido incidente de ejecución de sentencia, 
de los diputados y diputados que lo han solicitado, a título particular, y los efectos 
de la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Asimismo, debe subrayarse que se ha alegado, por los diputados y diputadas, 
en el incidente de ejecución, una eventual afectación al ejercicio de las faculta-
des que forman parte del núcleo esencial de la función representativa ex art. 23 
CE, tal y como dicha afectación ha sido sintetizada por la doctrina constitucional 
(por ejemplo: SSTC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 27 de febrero, 
FJ 2; 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4, y 141/2007, de 18 de junio, FJ 3, así como 
en el ATC 181/2003, de 2 de junio, FJ 2).

En consecuencia, esta representación no tiene ninguna objeción jurídica sobre 
la procedencia de la legitimación de los diputados y diputadas para comparecer en 
el incidente de ejecución referido, a título particular, y a los efectos de que puedan 
defender sus derechos e intereses legítimos.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,
Solicita que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, y los 

documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo, tenga por hechas las manifes-
taciones contenidas en el mismo en el sentido de que esta representación no tiene 
ninguna objeción jurídica sobre la procedencia de la legitimación de los diputados 
y diputadas para comparecer en el incidente de ejecución referido, a título particu-
lar, y a los efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos, y por 
evacuado el trámite conferido.

Barcelona para Madrid, a 2 de diciembre de 2019
Miquel Palomares i Abad, letrado
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Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 
4039/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra els apartats 1 a 5 
de la Moció 5/XII del Parlament de Catalunya, sobre la normativa del 
Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
385-00002/12

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 136/2018, SOBRE LA RESOLUCIÓ 546/XII 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT SOBRE LA PROCEDÈNCIA DE 

LA LEGITIMACIÓ DELS DIPUTATS/ADES PER COMPARÈIXER EN L’INCIDENT 

D’EXECUCIÓ

Nº de asunto: IDA 4039-2018, incidente de ejecución
Asunto: Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (art. 87 

y 92 LOTC) promovido por el Gobierno.
Sobre: Diversos incisos de los apartados I.1; I.2; I.3, y I.4 de la Resolución 

546/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política general del Govern.

Al Tribunal Constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña suscrito, en representación y defensa de 

la Cámara y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento del día 26 
de noviembre de 2019, según se acredita mediante la certificación que se acompaña 
en documento adjunto, comparece ante el Tribunal Constitucional y como mejor en 
derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 20 de noviembre de 2019, el Parlamento de Cataluña ha sido no-

tificado del Auto dictado por el Pleno de ese Tribunal en fecha 12 de noviembre de 
2019, mediante el que se acuerda tener por personados y parte, limitada a los solos 
efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particu-
lar, sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servi-
cios jurídicos, a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull; 
inadmitir el recurso de súplica interpuesto por Josep Costa i Roselló y don Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull contra la providencia de 16 de octubre de 2019; dar au-
diencia por plazo de diez días al Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña 
y al ministerio fiscal para que aleguen sobre la procedencia de la intervención de los 
diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que lo han solicitado mediante 
escrito presentado el 23 de octubre de 2019.

2. Que, evacuando el trámite conferido por el mencionado acuerdo del Tribunal 
Constitucional, pasa a formular las siguientes

Alegaciones

I. El objeto de este escrito: el trámite de audiencia al Parlamento de 
Cataluña sobre la legitimación de diputados y diputadas de dicho 
Parlamento para comparecer en el incidente de ejecución referido.
En el marco del incidente de ejecución de la Sentencia num.136/2018 del Tri-

bunal Constitucional, promovido por el Gobierno de la Nación, relativo a determi-
nados incisos de los apartados I.1; I.2; I.3, i I.4 de la Resolución 546/XII del Par-
lamento de Cataluña, «sobre la orientación política general del Govern.» adoptada 
por el pleno del Parlamento de Cataluña en su sesión de 26 de septiembre de 2019, 
la representación de don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull interpuso recurso de súplica contra la providencia de 16 de octubre de 2019 de 
este Alto Tribunal por la que se acordó, entre otras decisiones, tener por recibido el 
escrito de formulación del mencionado incidente de ejecución y tener por invocado 
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por el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 CE, de manera que se procedió a la 
suspensión de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña.

Asimismo, con fecha también de 23 de octubre de 2019, se interpuso un recurso 
de súplica en representación de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados de 
Parlamento de Cataluña contra la mencionada providencia de 16 de octubre de 2019.

El Tribunal ha acordado, por Auto de 12 de noviembre de 2019, inadmitir el re-
curso de súplica de don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull, en razón de que dicho recurso, interpuesto el 16 de octubre, se presentó fuera 
del plazo legalmente establecido de tres días.

A diferencia de los dos miembros de la Mesa referidos, los diputados del Parla-
mento que han interpuesto el segundo de los recursos de súplica contra la providen-
cia de 16 de octubre no han sido requeridos personalmente para cumplir una reso-
lución del Tribunal ni son destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado 
del Estado.

El Tribunal Constitucional, en aplicación de lo preceptuado en la LEC, ha acor-
dado dar un trámite de audiencia, a las partes, sobre la procedencia de la interven-
ción de los diputados del Parlamento de Cataluña en el mencionado incidente de 
ejecución.

II. El Parlamento de Cataluña no tiene ninguna objeción jurídica sobre 
la procedencia de la legitimación para comparecer de los diputados y 
diputadas, en el referido incidente de ejecución, a los efectos de que 
puedan defender sus derechos e intereses legítimos.
El Artículo 80 LOTC dispone que se aplicaran, con carácter supletorio, los pre-

ceptos de la Ley Orgánica del Poder judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
materia de comparecencia en juicio.

El artículo 13 LEC, relativo a la intervención de sujetos originariamente no de-
mandantes ni demandados, establece que «mientras se encuentre pendiente un pro-
ceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener in-
terés directo y legítimo en el resultado del pleito». La solicitud de intervención, 
dispone el apartado 2 de dicho artículo, no suspenderá el curso del procedimiento 
y debe ser resuelta por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en 
el plazo común de diez días.

El Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente que, en tanto que una 
impugnación puede incidir en los derechos e intereses legítimos de los diputados, ha 
de reconocérseles una legitimación para que, a título particular, y a los únicos efec-
tos de que puedan defender sus derechos o intereses legítimos, puedan ser parte en 
un proceso constitucional (ATC 5/2018, de 27 de enero, FJ.2 in fine).

En consecuencia, tanto de la normativa procesal aplicable, en materia de com-
parecencia en juicio, como de la interpretación de este Alto Tribunal, se desprende 
la procedencia de la intervención, en el referido incidente de ejecución de sentencia, 
de los diputados y diputados que lo han solicitado, a título particular, y los efec-
tos  de la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Asimismo, debe subrayarse que se ha alegado, por los diputados y diputadas, 
en el incidente de ejecución, una eventual afectación al ejercicio de las faculta-
des que forman parte del núcleo esencial de la función representativa ex art. 23 
CE, tal y como dicha afectación ha sido sintetizada por la doctrina constitucional 
(por ejemplo: SSTC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 27 de febrero, 
FJ 2; 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4, y 141/2007, de 18 de junio, FJ 3, así como 
en el ATC 181/2003, de 2 de junio, FJ 2).

En consecuencia, esta representación no tiene ninguna objeción jurídica sobre 
la procedencia de la legitimación de los diputados y diputadas para comparecer en 
el incidente de ejecución referido, a título particular, y a los efectos de que puedan 
defender sus derechos e intereses legítimos.
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Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,
Solicita que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, y los 

documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo, tenga por hechas las manifes-
taciones contenidas en el mismo en el sentido de que esta representación no tiene 
ninguna objeción jurídica sobre la procedencia de la legitimación de los diputados 
y diputadas para comparecer en el incidente de ejecución referido, a título particu-
lar, y a los efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos, y por 
evacuado el trámite conferido.

Barcelona para Madrid, a 2 de diciembre de 2019
Miquel Palomares i Abad, letrado

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 
5813/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra les lletres 
«c» i «d» de l’apartat 15 de l’epígraf II, titulat «Institucions i 
administracions», de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la 
convivència
385-00003/12

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 98/2019, SOBRE LA RESOLUCIÓ 534/XII 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT SOBRE LA PROCEDÈNCIA DE 

LA LEGITIMACIÓ DELS DIPUTATS/ADES PER COMPARÈIXER EN L’INCIDENT 

D’EXECUCIÓ

Nº de asunto: IDA 5813-2018, incidente de ejecución
Asunto: Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (art. 87 

y 92 LOTC) promovido por el Gobierno.
Sobre: Determinados incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la Resolución 

534/XII del Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para la Cataluña real.

Al Tribunal Constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña suscrito, en representación y defensa de 

la Cámara y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento del día 26 
de noviembre de 2019, según se acredita mediante la certificación que se acompaña 
en documento adjunto, comparece ante el Tribunal Constitucional y como mejor en 
derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 20 de noviembre de 2019, el Parlamento de Cataluña ha sido no-

tificado del Auto dictado por el Pleno de ese Tribunal en fecha 12 de noviembre de 
2019, mediante el que se acuerda tener por personados y parte, limitada a los solos 
efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particu-
lar, sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servi-
cios jurídicos, a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull; 
inadmitir el recurso de súplica interpuesto por Josep Costa i Roselló y don Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull contra la providencia de 10 de octubre de 2019; dar au-
diencia por plazo de diez días al Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña 
y al ministerio fiscal para que aleguen sobre la procedencia de la intervención de los 
diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que lo han solicitado mediante 
escrito presentado el 17 de octubre de 2019.
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2. Que, evacuando el trámite conferido por el mencionado acuerdo del Tribunal 
Constitucional, pasa a formular las siguientes

Alegaciones

I. El objeto de este escrito: el trámite de audiencia al Parlamento de 
Cataluña sobre la legitimación de diputados y diputadas de dicho 
Parlamento para comparecer en el incidente de ejecución referido.
En el marco del incidente de ejecución de la Sentencia num.98/2019 del Tribu-

nal Constitucional, promovido por el Gobierno de la Nación, relativo a determina-
dos incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la Resolución 534/XII del Parlamento 
de Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña real» adoptada por el pleno del 
Parlamento de Cataluña en su sesión de 25 de julio de 2019, la representación de 
don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull interpuso recurso 
de súplica contra la providencia de 10 de octubre de 2019 de este Alto Tribunal por 
la que se acordó, entre otras decisiones, tener por recibido el escrito de formulación 
del mencionado incidente de ejecución y tener por invocado por el Gobierno de la 
Nación el artículo 161.2 CE, de manera que se procedió a la suspensión de la Reso-
lución 534/XII del Parlamento de Cataluña.

Asimismo, con fecha también de 17 de octubre de 2019, se interpuso un recurso 
de súplica en representación de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados de 
Parlamento de Cataluña contra la mencionada providencia de 10 de octubre de 2019.

El Tribunal ha acordado, por Auto de 12 de noviembre de 2019, inadmitir el re-
curso de súplica de don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull, en razón de que dicho recurso, interpuesto el 16 de octubre, se presentó fuera 
del plazo legalmente establecido de tres días.

A diferencia de los dos miembros de la Mesa referidos, los diputados del Parla-
mento que han interpuesto el segundo de los recursos de súplica contra la providen-
cia de 10 de octubre no han sido requeridos personalmente para cumplir una reso-
lución del Tribunal ni son destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado 
del Estado.

El Tribunal Constitucional, en aplicación de lo preceptuado en la LEC, ha acor-
dado dar un trámite de audiencia, a las partes, sobre la procedencia de la interven-
ción de los diputados del Parlamento de Cataluña en el mencionado incidente de 
ejecución.

II. El Parlamento de Cataluña no tiene ninguna objeción jurídica sobre 
la procedencia de la legitimación para comparecer de los diputados y 
diputadas, en el referido incidente de ejecución, a los efectos de que 
puedan defender sus derechos e intereses legítimos.
El Artículo 80 LOTC dispone que se aplicaran, con carácter supletorio, los pre-

ceptos de la Ley Orgánica del Poder judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
materia de comparecencia en juicio.

El artículo 13 LEC, relativo a la intervención de sujetos originariamente no 
demandantes ni demandados, establece que «mientras se encuentre pendiente un 
proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener 
interés directo y legítimo en el resultado del pleito». La solicitud de intervención, 
dispone el apartado 2 de dicho artículo, no suspenderá el curso del procedimiento 
y debe ser resuelta por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en 
el plazo común de diez días.

El Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente que, en tanto que una 
impugnación puede incidir en los derechos e intereses legítimos de los diputados, ha 
de reconocérseles una legitimación para que, a título particular, y a los únicos efec-
tos de que puedan defender sus derechos o intereses legítimos, puedan ser parte en 
un proceso constitucional (ATC 5/2018, de 27 de enero, FJ.2 in fine).
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En consecuencia, tanto de la normativa procesal aplicable, en materia de com-
parecencia en juicio, como de la interpretación de este Alto Tribunal, se desprende 
la procedencia de la intervención, en el referido incidente de ejecución de sentencia, 
de los diputados y diputados que lo han solicitado, a título particular, y los efectos 
de la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Asimismo, debe subrayarse que se ha alegado, por los diputados y diputadas, 
en el incidente de ejecución, una eventual afectación al ejercicio de las faculta-
des que forman parte del núcleo esencial de la función representativa ex art. 23 
CE, tal y como dicha afectación ha sido sintetizada por la doctrina constitucional 
(por ejemplo: SSTC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 27 de febrero, 
FJ 2; 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4, y 141/2007, de 18 de junio, FJ 3, así como 
en el ATC 181/2003, de 2 de junio, FJ 2).

En consecuencia, esta representación no tiene ninguna objeción jurídica sobre 
la procedencia de la legitimación de los diputados y diputadas para comparecer en 
el incidente de ejecución referido, a título particular, y a los efectos de que puedan 
defender sus derechos e intereses legítimos.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,
Solicita que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, y los 

documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo, tenga por hechas las manifes-
taciones contenidas en el mismo en el sentido de que esta representación no tiene 
ninguna objeción jurídica sobre la procedencia de la legitimación de los diputados 
y diputadas para comparecer en el incidente de ejecución referido, a título particu-
lar, y a los efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos, y por 
evacuado el trámite conferido.

Barcelona para Madrid, a 2 de diciembre de 2019
Miquel Palomares i Abad, letrado

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
cinc llocs de treball singulars d’assessors lingüístics amb 
responsabilitats assignades del Departament d’Assessorament 
Lingüístic
500-00018/12

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019

Secretaria general
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de desembre de 2019, d’acord 

amb el que disposa la base cinquena del concurs específic de mèrits i capacitats per 
a proveir definitivament cinc llocs de treball singulars d’assessors lingüístics amb 
responsabilitats assignades del Departament d’Assessorament Lingüístic del Parla-
ment de Catalunya, ha designat per a formar part de la comissió tècnica d’avaluació 
Xavier Muro i Bas, secretari general, Margarida Sanjaume i Navarro, cap del De-
partament d’Assessorament Lingüístic i en representació del personal Elvira Bosch 
i Jorba com a vocal titular i Blanca Martínez i Nieto com a vocal suplent.

Palau del Parlament, 3 de desembre 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el model de treball protegit a Catalunya
	250-01047/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de l’associacionisme
	250-01048/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada
	250-01049/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les cases d’infants
	250-01050/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els centres educatius d’alta complexitat
	250-01051/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’igualtat per al Cos de Mossos d’Esquadra
	250-01052/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els talls viaris a la frontera espanyola i francesa i el dret a la lliure circulació de persones i mercaderies
	250-01053/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la destinació dels mitjans necessaris per a la reforma i construcció d’un edifici per a l’Institut de Vilafant
	250-01054/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la llibertat d’ensenyament
	250-01055/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adopció d’un protocol de cobertura informativa d’esdeveniments potencialment violents
	250-01056/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el reforç de mitjans personals en la jurisdicció de menors
	250-01057/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic de Tarragona i de les poblacions limítrofes amb els polígons químics i industrials de Tarragona
	250-01058/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la preservació i la catalogació dels fons audiovisuals
	250-01059/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les condicions en què es poden prestar serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre
	250-01060/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament d’un estabulari a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
	250-01061/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’execució immediata del carril bus-VAO a la carretera B-23
	250-01062/12
	Presentació: GP CatECP

	Proposta de resolució sobre les connexions ferroviàries a les Terres de l’Ebre
	250-01063/12
	Presentació: GP CatECP

	Proposta de resolució sobre el lloguer de l’edifici Cíclope d’Igualada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
	250-01064/12
	Presentació: GP PSC-Units, GP CatECP

	Proposta de resolució sobre el suport al desenvolupament del Museu de Guissona i el Parc Arqueològic de Iesso, a la Segarra
	250-01065/12
	Presentació: GP CatECP

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla informatiu ciutadà d’actuació davant possibles accidents químics
	250-01066/12
	Presentació: GP CatECP

	Proposta de resolució sobre els esdeveniments polítics a Bolívia
	250-01067/12
	Presentació: SP CUP-CC

	Proposta de resolució sobre l’activació immediata del Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell
	250-01068/12
	Presentació: GP CatECP

	Proposta de resolució sobre el trasllat de la Fundació TIC Salut Social
	250-01069/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la situació a la regió autònoma uigur de Xinjiang
	250-01070/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre els assentaments israelians als territoris palestins ocupats
	250-01071/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de Cambrils amb relació a les obres d’ampliació de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat
	250-01072/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre els horaris d’assistència sanitària als municipis de menys de mil habitants
	250-01073/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre hores al CAP de Vallirana
	250-01074/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre el reconeixement i agraïment a les missions de defensa i de manteniment de la pau de les Forces Armades amb motiu de llur trentè aniversari
	250-01075/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre hospitalari a Tortosa
	250-01076/12
	Presentació: GP CatECP

	Proposta de resolució sobre la revocació del projecte de Hard Rock BCN IR de construir i explotar un casino a Vila-seca i Salou
	250-01077/12
	Presentació: GP CatECP


	3.10.30. Debats generals
	Debat general sobre el reconeixement i el garantiment dels drets de les dones
	255-00009/12
	Presentació: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP CUP-CC, SP PPC


	3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2019, sobre la Fundació Institut de Ciències Fotòniques, corresponent a l’exercici del 2017
	256-00034/12
	Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
	Termini per a proposar compareixences


	3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari
	270-00002/12
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.30. Altres tramitacions
	3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
	Informe del Síndic de Greuges titulat «El dret a la salut mental infantil i juvenil: garanties en l’accés i l’atenció als centres residencials»
	360-00020/12
	Tramitació en Comissió

	Informe del Síndic de Greuges titulat «Deficiències en matèria de seguretat nuclear»
	360-00021/12
	Tramitació en Comissió

	Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant corresponent al 2019
	360-00022/12
	Presentació: síndic de Greuges

	Informe del Síndic de Greuges titulat «Dret de manifestació i paper dels cossos policials en les mobilitzacions posteriors a la Sentència 459/2019»
	360-00023/12
	Presentació: síndic de Greuges



	4. Informació
	4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Calendari de sessions plenàries per al cinquè període de sessions
	244-00010/12
	Acord

	Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de rebuig de les paraules de caràcter masclista i sexista d’un diputat
	401-00020/12
	Acord de la Junta


	4.45. Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.05. Comissions legislatives
	Composició de la Comissió del Reglament
	410-00001/12
	Baixa de membres

	Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
	410-00004/12
	Substitució de diputats

	Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
	410-00012/12
	Substitució de diputats


	4.50. Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01. Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 481/XII, sobre la creació d’un grup de treball per a estudiar l’equiparació retributiva entre el Cos de Mossos d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Generalitat
	290-00444/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 482/XII, sobre la dotació del parc de bombers de Sant Feliu de Llobregat
	290-00445/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 483/XII, sobre la dotació del parc de bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal i sobre les mancances del Cos de Bombers de la Generalitat
	290-00446/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 484/XII, sobre els desallotjaments extrajudicials i la col·laboració amb el Cos de Mossos d’Esquadra de les empreses que ofereixen aquest servei
	290-00447/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 486/XII, sobre el personal de guàrdia al parc de bombers de Girona i a la resta de parcs i sobre la neutralitat dels parcs de bombers
	290-00449/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 495/XII, sobre el trastorn de l’espectre autista en l’àmbit de l’educació
	290-00458/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 535/XII, sobre l’atenció en salut mental infantil i juvenil
	290-00463/12
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 504/XII, sobre el trastorn de l’espectre autista
	290-00464/12
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 513/XII, sobre la diada de Sant Jordi
	290-00473/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 516/XII, sobre l’adaptació dels operatius policials per a vetllar per la seguretat ciutadana en determinades zones de Girona
	290-00476/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 517/XII, sobre la descentralització de l’Àrea de Brigada Mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra
	290-00477/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 518/XII, sobre la reobertura de l’oficina d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra a la plaça de Catalunya de Barcelona
	290-00478/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 520/XII, sobre la targeta sanitària «Cuida’m»
	290-00480/12
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 521/XII, sobre el desenvolupament d’un protocol unificat per al tractament de casos de mort perinatal
	290-00481/12
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 522/XII, sobre el dret a facilitar la presència d’un acompanyant durant la visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
	290-00482/12
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 523/XII, sobre els tractaments oncològics
	290-00483/12
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 524/XII, sobre el restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat
	290-00484/12
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 525/XII, sobre l’ampliació del CAP Sant Just Desvern
	290-00485/12
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 526/XII, sobre l’atenció sanitària a Sant Vicenç dels Horts
	290-00486/12
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 527/XII, sobre la humanització del protocol d’intervenció per cesària
	290-00487/12
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 528/XII, sobre els serveis d’atenció primària a Gavà
	290-00488/12
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 529/XII, sobre la construcció del CAP Gavà 3
	290-00489/12
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 594/XII, sobre la commemoració de la vaga de La Canadenca
	290-00546/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02. Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 106/XII, sobre les accions que perjudiquen la convivència
	390-00106/12
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 109/XII, sobre la Catalunya rural
	390-00109/12
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 112/XII, sobre els problemes de mobilitat
	390-00112/12
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 125/XII, sobre els efectes econòmics de la situació política a Catalunya
	390-00125/12
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 126/XII, sobre la situació d’emergència a Rojava pels atacs de l’exèrcit turc
	390-00126/12
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 127/XII, sobre la inversió en polítiques socials
	390-00127/12
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 128/XII, sobre les actuacions de la policia
	390-00128/12
	Designació de la Comissió competent


	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 informi sobre els missatges que emet des de les xarxes socials en defensa d’estratègies orientades a la independència unilateral de Catalunya
	361-00021/12
	Sol·licitud


	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Manuela Carmena, membre del Grup de Treball de les Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries en el període 2004-2009, davant la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
	357-00650/12
	Substanciació

	Compareixença de Sebastián Trapote, cap de la Policia Nacional a Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00073/12
	Acord

	Compareixença d’Ángel Gozalo, cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00074/12
	Acord

	Compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Govern espanyol, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00080/12
	Acord

	Compareixença de Juan Ignacio Zoido, exministre de l’Interior, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00081/12
	Acord

	Compareixença d’Alfonso Dastis Quecedo, exministre d’Exteriors, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00082/12
	Acord

	Compareixença de José Manuel García-Margallo, exministre d’Exteriors, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00083/12
	Acord

	Compareixença d’Enric Millo Rocher, exdelegat del Govern espanyol a Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00084/12
	Acord

	Compareixença de Félix Sanz Roldán, director del Centre Nacional d’Intel·ligència, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00085/12
	Acord

	Compareixença de Diego Pérez de los Cobos, representant del Ministeri de l’Interior a la Junta de Seguretat de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00086/12
	Acord

	Compareixença de José Luís Olivera Serrano, director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00087/12
	Acord

	Compareixença de Germán López Iglesias, ex-director general de la Policia Nacional, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00088/12
	Acord

	Compareixença de José Manuel Holgado Merino, ex-director general de la Guàrdia Civil, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00089/12
	Acord

	Compareixença de Juan Carlos Ortiz Argüelles, cap central d’Informació, Investigació i Ciberdelinqüència de la Policia Nacional, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00091/12
	Acord

	Compareixença de Fernando Santafé Soler, comandament d’Informació, Investigació i Ciberdelinqüència de la Guàrdia Civil, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00092/12
	Acord

	Compareixença de Manuel Navarrete Paniagua, director del Centre Europeu contra el Terrorisme de l’Europol, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00093/12
	Acord

	Compareixença de Hammou Ourrous, persona que compartia l’habitatge amb Es Satty, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00102/12
	Acord

	Compareixença de Teresa Cunillera i Mestres, delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’agost de 2017
	365-00127/12
	Acord

	Compareixença de Paz Esteban López, directora en funcions del Centre Nacional d’Intel·ligència, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’agost de 2017
	365-00128/12
	Acord

	Compareixença de José Luís Navarro Merino, cap de l’Àrea d’Estratègia i Prospectiva de la Policia Nacional, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’agost de 2017
	365-00129/12
	Acord


	4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Memòria del Consell Interuniversitari de Catalunya corresponent al 2018
	334-00083/12
	Presentació: Secretaria General de Consell Interuniversitari de Catalunya


	4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
	Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 6330/2015, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals de
	385-00001/11
	Incident d’execució de la STC 259/2015, sobre la Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya 
	Al·legacions que formula el Parlament sobre la procedència de la legitimació dels diputats/ades per comparèixer en l’incident d’execució

	Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 6330/2015, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals de
	385-00001/11
	Incident d’execució de la STC 259/2015, sobre la Resolució 546/XII del Parlament de Catalunya 
	Al·legacions que formula el Parlament sobre la procedència de la legitimació dels diputats/ades per comparèixer en l’incident d’execució

	Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 4039/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra els apartats 1 a 5 de la Moció 5/XII del Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitu
	385-00002/12
	Incident d’execució de la STC 136/2018, sobre la Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya 
	Al·legacions que formula el Parlament sobre la procedència de la legitimació dels diputats/ades per comparèixer en l’incident d’execució

	Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 4039/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra els apartats 1 a 5 de la Moció 5/XII del Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitu
	385-00002/12
	Incident d’execució de la STC 136/2018, sobre la Resolució 546/XII del Parlament de Catalunya 
	Al·legacions que formula el Parlament sobre la procedència de la legitimació dels diputats/ades per comparèixer en l’incident d’execució

	Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 5813/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra les lletres «c» i «d» de l’apartat 15 de l’epígraf II, titulat «Institucions i administracions», de la Resolució 92/XII del Parlament de Ca
	385-00003/12
	Incident d’execució de la STC 98/2019, sobre la Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya 
	Al·legacions que formula el Parlament sobre la procedència de la legitimació dels diputats/ades per comparèixer en l’incident d’execució


	4.90. Règim interior
	4.90.10. Càrrecs i personal
	Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament cinc llocs de treball singulars d’assessors lingüístics amb responsabilitats assignades del Departament d’Assessorament Lingüístic
	500-00018/12
	Nomenament de l’òrgan qualificador




