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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 345/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’obertura de 
places concertades a la Residència del CAP Horts de Miró, de Reus
250-00215/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 12, 27.03.2019, DSPC-C 226

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 27 de 
març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’obertura de la Re-
sidència del CAP Horts de Miró, de Reus (tram. 250-00215/12), presentada pel Grup  
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel  
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
15374).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir, en el termini de tres mesos, 

vint-i-quatre places concertades a la Residència del CAP Horts de Miró, de Reus, 
tal com va anunciar a l’octubre del 2017.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de 

la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 346/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió i la 
planificació públiques de l’acollida de temporers de la fruita
250-00245/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 12, 27.03.2019, DSPC-C 226

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 27 
de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la gestió i la 
planificació públiques de l’acollida de temporers de la fruita (tram. 250-00245/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya (reg. 14981).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer un aposta clara i decidida per la gestió pública de les necessitats socials 

i laborals que comporta a Catalunya la campanya de la fruita i la pal·liació de les 
necessitats més bàsiques dels temporers, prenent consciència que tots els actors que 
intervenen en la campanya han d’assumir llur responsabilitat –sindicats de treba-
lladors, sindicats agraris, organitzacions empresarials, administracions municipals 
i supramunicipals, Govern de la Generalitat i Govern de l’Estat. Aquest aposta per 
recuperar les polítiques públiques de gestió dels temporers ha de poder descarre-
gar de costos els agricultors i els temporers sempre que actuïn d’una manera legal 
i exemplar.

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
La Resolució 345/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’obertura de places concertades a la Residència del CAP Horts de Miró, de Reus (tram. 250-00215/12), ha estat modificada en el BOPC 312, a la pàgina 5.
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b) Iniciar amb urgència una taula de coordinació institucional, que s’haurà de co-
ordinar amb les ja existents a Aragó i al Ministeri de Treball, per a asseure tots els 
actors implicats en la gestió de l’acollida dels temporers de la fruita –Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, Habitatge, administracions municipals, serveis socials, 
serveis comarcals i diputacions afectades, sindicats agrícoles amb representativi-
tat, sectorials d’agricultura dels sindicats de classe, organitzacions empresarials i 
associacions de veïns–, per a afrontar les diverses campanyes agrícoles, evitant la 
vulneració de drets humans dels temporers i assegurant-ne una relació contractual 
digna amb els agricultors.

c) Elaborar, en el marc dels treballs iniciats per a determinar les actuacions in-
closes en l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, que és 
impulsada pel Govern i inclou aspectes relacionats amb l’infrahabitatge, els instru-
ments tècnics adequats per a detectar infrahabitatges on s’assentin habitualment els 
temporers, amb la col·laboració dels consells comarcals, els ajuntaments i les enti-
tats assistencials amb la finalitat de planificar actuacions d’urgència a llarg termini.

d) Procurar que totes les places dels allotjaments de temporers restin cobertes 
i establir un mecanisme de subvenció per als que no poden assumir els costos de 
l’allotjament, perquè no poden treballar d’una manera continuada.

e) Recórrer a la instal·lació de mòduls itinerants per a cobrir les necessitats més 
bàsiques d’allotjament amb condicions de salubritat i evitar la proliferació d’assen-
taments incontrolats, mentre s’estudia la possibilitat d’iniciar projectes, amb la col-
laboració dels ajuntaments i del Govern de l’Estat, per a la construcció de nous 
allotjaments als municipis amb més concentració, com Aitona, Seròs, la Granja 
d’Escarp, Alcarràs i Corbins, entre d’altres.

f) Incrementar les inspeccions de treball, fer-les efectives i homogeneïtzar-les a 
tots els territoris, fent-les en cap de setmana i utilitzant altres metodologies que no 
siguin només la comprovació de papers.

g) Establir una revisió del Conveni corresponent, per tal que estigui adaptat a 
totes les parts i que, quan els agricultors tinguin pics de feina imprevisibles i reque-
reixin treballadors a demanda, tant l’agricultor com el treballador tinguin una se-
guretat jurídica en aquest sentit, i dotar-lo dels recursos adequats per a fer-lo efectiu.

h) Sancionar les males praxis dels agricultors que no compleixen els convenis, 
amb la finalitat que els que sí que els compleixen, que són una majoria, no paguin 
les conseqüències dels que no ho fan.

i) Sancionar les empreses de treball temporal que abusen dels agricultors i els 
temporers per fer d’intermediari en la inserció laboral.

j) Denunciar les societats limitades que abusen dels temporers i de llur necessitat 
de trobar feina al camp.

k) Sancionar les grans distribuïdores que també són corresponsables de la situa-
ció dels temporers perquè requereixen mà d’obra precaritzada, però alhora exploten 
els pagesos comprant la fruita per sota del preu de cost, la qual cosa fa inviables les 
explotacions.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé
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Resolució 347/XII del Parlament de Catalunya, sobre el nivell terra 
d’inversió social
250-00251/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 12, 27.03.2019, DSPC-C 226

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 27 
de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el sòl de la des-
pesa social (tram. 250-00251/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 15375).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fixar un nivell terra d’inversió social en els propers pressupostos de la Gene-

ralitat, que es mantingui en el temps, almenys durant el període de dues legislatures, 
i que garanteixi un increment continuat de la inversió social per a equiparar-se en 
vuit anys a la inversió social mitjana de la Unió Europea.

b) Prioritzar, en aquesta nova inversió social, l’ampliació de la cobertura públi-
ca dels programes i els serveis socials que són generadors d’ocupació i que creen 
condicions favorables per a la incorporació de les dones al mercat de treball en con-
dicions d’igualtat, i de les persones integrants de famílies en què tots els membres 
estan en situació d’atur, de les persones vulnerables amb fills a càrrec i de les dones 
amb fills a càrrec; i també lluitar contra la pobresa infantil, com a expressió de po-
bresa familiar.

c) Aplicar criteris basats en la metodologia social return on investment (SROI) 
o altres fórmules d’auditoria d’impacte social, que mesuren el retorn social de les 
inversions dutes a terme i ens permeten d’assignar els recursos als programes que 
generen més impacte social.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 348/XII del Parlament de Catalunya, sobre el centre de dia 
i residència per a gent gran Sabadell Parc Central
250-00267/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 12, 27.03.2019, DSPC-C 226

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 27 
de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la residència i 
centre de dia Parc Central de Sabadell (tram. 250-00267/12), presentada pel Grup  
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel  
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
15376).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar immediatament el procés de 

licitació de les obres per a la construcció i la posada en funcionament del centre de dia  
i residència per a gent gran Sabadell Parc Central.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 349/XII del Parlament de Catalunya, sobre la 
commemoració del centenari de la vaga de La Canadenca
250-00268/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 12, 27.03.2019, DSPC-C 226

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 27 
de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la commemo-
ració del centenari de la vaga de La Canadenca (tram. 250-00268/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
14979).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure la celebració del centenari de la vaga de La Canadenca i impulsar 

una declaració institucional en motiu de les conquestes en drets laborals i llibertats 
guanyades arran de la vaga, especialment la consecució de la jornada laboral de 
vuit hores.

b) Impulsar la investigació historiogràfica duta a terme principalment per àmbits 
acadèmics i fundacions de l’àmbit sindical per a l’estudi del moviment obrer, en re-
paració de la memòria dels represaliats del moviment sindicalista i del paper de les 
dones en aquest període i dins el moviment obrer.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la nova connexió entre la Pobla de 
Claramunt i la carretera C-15
250-00689/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 34190 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 22.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 34190)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt de la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer una anàlisi de 
la viabilitat tècnico-econòmica per a la planificació i en el seu cas construcció en la 
carretera incloure en el projecte definitiu de millora de la C-15 d’un punt d’entrada 
i sortida des del nucli urbà de La Pobla de Claramunt a l’alçada dels barris dels Vi-
vencs, Estació i Cal Galan.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 34189 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 22.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 34189)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició 

1. Insta al Govern de la Generalitat que demani al Govern de l’Estat a treballar 
en una modificació de llarg recorregut del marc legislatiu que regula el mercat de 
lloguer, que vagi més enllà del RDL aprovat per l’Estat, introduir les mesures per-
tinents que permetin als Ajuntaments intervenir en els preus de lloguer regulant i 
limitant les pujades per incidir en les a zones definides com a tensionades, on s’hagi 
produït un increment abusiu de les rendes de lloguer de vivenda d’habitatge habi-
tual que obstaculitzi als seus habitants l’accés a una vivenda un habitatge a un preu 
raonable i, amb això, l’exercici del dret constitucional a la vivenda l’habitatge.
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Proposta de resolució sobre la retirada dels mòduls prefabricats i la 
construcció de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00701/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35760 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35760)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

1. Si les necessitats d’escolarització ho justifiquen, considerar prioritària l’elimi-
nació dels mòduls prefabricats de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan 
Despí, per garantir el manteniment de la qualitat de l’educació dels seus alumnes.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i addició 

2. Destinar els recursos necessaris per la redacció del projecte de construcció 
d’un nou edifici per a l’Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí, que co-
breixi les necessitats actuals i s’actuï en la previsió de futures necessitats de places 
educatives si es confirma l’expansió demogràfica del municipi, i les necessitats d’es-
colarització ho justifiquen.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió i addició 

3. Incloure una partida en els propers pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya, i en els anys successius si fos necessari, per l’adjudicació i construcció del nou 
edifici de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí, si la construcció del 
centre es programa en la planificació de construccions escolars del Departament 
d’Educació.

Proposta de resolució sobre la T-Mobilitat i el mapa tarifari a 
Terrassa
250-00705/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35669 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35669)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del text de la proposta

Revisar en el marc del desenvolupament del projecte T-Mobilitat el sistema tari-
fari de Terrassa, amb un sistema objectiu en funció del recorregut realitzat que eli-
mini l’actual estructura zonal.
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Proposta de resolució sobre la pacificació de la carretera B-500
250-00706/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35670 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35670)

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

Analitzar els passos de vianants existents a la travessera de la B-500 al seu pas 
per Sant Fost de Campsentelles per si calgués implantar-ne més, tenint en compte la 
seguretat viària i la funcionalitat de la carretera.

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

Analitzar la possibilitat de reduir l’amplada dels carrils tenint en compte la segu-
retat de la carretera, la comoditat del trànsit i la seva fluïdesa.

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

Limitar la velocitat a 40 km/h en el tram urbà de la travessera, i a 30km/h a la 
zona escolar, aproximadament entrecreuament de la B-500 amb el carrer escoles.

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

Instar l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles a la possible instal·lació d’un 
semàfor a la zona del carrer Severo Ochoa, i altres actuacions de millora urbana 
d’acord amb les seves competències i els compromisos establerts.

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

Instar al Govern a col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Fost per millorar la co-
bertura dels serveis de transport públic al municipi i fer-lo arribar a les urbanitza-
cions Mas Corts, Mas Llombart i la Conreria.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola Pere 
Lliscart a l’Hospitalet de Llobregat
250-00707/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33110; 35761 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 33110)

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

2. Incluir una partida en el presupuesto de 2019 para la construcción de las nue-
vas instalaciones en el centro educativo Pere Lliscart y también para la reforma de 
las instalaciones actuales.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició al punt 4

4. Asegurar la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones del centro 
escolar para el inicio del curso 2020-2021.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35761)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1. Incloure el projecte del centre educatiu Pere Lliscart a la planificació de cons-
truccions escolars del Departament d’Educació.

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

2. Incloure una partida en el pressupost corresponent per la construcció del cen-
tre educatiu Pere Lliscart.

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

3. Intensificar els mecanismes de coordinació i col·laboració entre els departa-
ments de la Generalitat implicats en el projecte del centre educatiu Pere Lliscart i 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de tenir redactat l’avantpro-
jecte, el projecte bàsic executiu, l’estudi de seguretat i salut i qualsevol altre estudi 
que sigui necessari amb la major celeritat possible.

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

4. Assegurar la posada en funcionament de l’Institut escola Pere Lliscart per a 
l’inici del curs 2019-2020.
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Proposta de resolució sobre la problemàtica de les zones inundables 
de Coma-ruga i Sant Salvador, al municipi del Vendrell
250-00708/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35671 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35671)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 1

1. Realitzar, de manera urgent, un estudi hidràulic els treballs tècnics per a l’ac-
tualització de la informació de perillositat d’inundació del tram de la Riera de la 
Bisbal en el seu pas pels Barris marítims del Vendrell fins a la seva desembocadura 
a San Salvador, mitjançant la realització d’un model hidràulic bidimensional.

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

2. Una vegada actualitzats els treballs tècnics, valorar si cal impulsar alguna ac-
tuació per tal de poder resoldre la problemàtica d’inundació en el tram final de la 
Riera de la Bisbal, tenint en compte la importància ecològica d’aquest tram final i 
de la plana agrícola adjacent fins a la seva desembocadura; així com el projecte de 
renaturalització de les Madrigueres.

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

3. Assessorar a l’Ajuntament del Vendrell, per les actuacions puntuals a dur a 
terme a la Riera de la Bisbal en el seu pas pels Barris marítims del Vendrell, per evi-
tar noves inundacions, tenint en compte la importància ecològica del tram final de 
la Riera de la Bisbal i de la plana agrícola adjacent fins a la seva desembocadura, 
així com el projecte de renaturalització de les Madrigueres.

Proposta de resolució sobre la retirada de l’amiant de Badia del 
Vallès
250-00711/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35672 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35672)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de la proposta

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a redefinir el PDOR 
en el sentit de finançar la retirada de l’amiant, en aquells casos que calgui d’acord 
amb la normativa existent sobre la matèria.
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Proposta de resolució sobre el servei de menjador escolar per als 
alumnes escolaritzats amb necessitats educatives especials
250-00713/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35762 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35762)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir, imme-
diatament, la gratuïtat del servei de menjador escolar a l’alumnat escolaritzat amb 
necessitats educatives especials que ho sol·liciti, i que compleixi els requisits esta-
blerts en la convocatòria corresponent, així com del personal de suport necessari en 
l’espai de migdia per aquell alumnat que, per les seves necessitats, ho requereixin.

Proposta de resolució sobre l’habilitació del baixador del servei de 
trens de rodalia a Premià de Mar
250-00714/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35673 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35673)

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

Impulsar l’elaboració d’un estudi de la viabilitat funcional i tècnica d’un nou 
abaixador a Premià de Mar.

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

Instar el Ministeri de Foment a l’execució del nou abaixador de Premià de Mar, 
si es determina de forma prèvia la seva idoneïtat.

Proposta de resolució sobre l’educació en igualtat
250-00753/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 35382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la edu-
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cación en igualdad, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La defensa de la libertad y de la igualdad es el eje fundamental de las políticas 

de Ciudadanos. Actualmente, las mujeres tenemos una igualdad legal, lo cual es 
todo un logro por el que tuvieron que luchar nuestras abuelas y nuestras madres, 
pero ahora, el siguiente reto es conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mu-
jeres y para eso es fundamental la Educación como eje imprescindible para tranfor-
mar muchas cosas en la sociedad para que sea realmente igualitaria.

En primer lugar, es necesario conocer lo que las mujeres han hecho en los dife-
rentes ámbitos para dar a conocer una genealogía femenina.

En segundo lugar hay que romper con estereotipos y roles de género y para ello 
es importante tener en cuenta el tipo de juegos, juguetes y libros utilizados en los 
centros escolares para no seguir perpetuando roles.

En tercer lugar es importante una distribución más equitativa del patio. En cual-
quier centro escolar es fácil ver como gran parte del espacio lo ocupan los niños ju-
gando a fútbol mientras que las niñas suelen estar en los márgenes. Hay que animar 
a las chicas a hacer deporte, entre ellos el fútbol, pero también se puede repartir el 
uso del espacio (unos días fútbol y otros no, por ejemplo).

En cuarto lugar tenemos que fomentar que las chicas accedan a estudios técni-
cos y científicos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Fomentar el conocimiento de las mujeres que han contribuído a la historia, la 

literatura, el arte, la ciencia y el deporte.
2. Fomentar el uso de cuentos, juegos y juguetes no sexistas en las aulas.
3. Fomentar el uso equitativo del patio.
4. Fomentar el deporte femenino especialmente en la Educación Secunda-ria.
5. Fomentar el estudio de los estudios técnicos y científicos entre las alumnas.

Palacio del Parlamento, 26 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre el deute pendent de la Generalitat amb 
relació al sosteniment de les llars d’infants municipals
250-00754/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre el deute pendent del Govern de la Generalitat en relació al sosteniment de les 
escoles bressol municipals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Edu-
cació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 7 de febrer, el Tribunal Suprem va rebutjar el recurs de cassació inter-

posat per la Generalitat de Catalunya contra la sentència del Tribunal Superior de 
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Justícia de Catalunya, que obligava al Govern de la Generalitat a reconèixer un deu-
te a una trentena d’ajuntaments catalans, en concepte de sosteniment i finançament 
de les escoles bressol de titularitat municipal.

Aquests ajuntaments van haver d’assumir, amb grans esforços en anys de res-
triccions pressupostàries molt acusades, el sosteniment del servei d’escoles bressol 
a partir del curs 2012-2013, quan el Govern de la Generalitat va deixar de complir 
amb les seves obligacions pressupostàries de finançament del sosteniment i funcio-
nament de les llars d’infants.

La mencionada sentència ha esdevingut ara ferma i, per tant, d’obligat compli-
ment, i suposa un implícit reconeixement de l’educació 0-3 anys com a etapa educa-
tiva essencial, a més del reconeixement de la responsabilitat de finançament sobre 
aquesta etapa que li pertoca fer al Govern de la Generalitat, que en té les competèn-
cies exclusives. Una sentència que reconeix a diferents municipis el dret a percebre 
la suma de 1.300€ per alumne en relació als cursos 2012-13, 2013-2014 i 2014-2015, 
i que suma el total d’uns 14 milions d’euros.

El Conseller d’Educació, en seu parlamentària el juny de 2018, es va comprome-
tre a retornar el deute als ajuntaments que s’havien fet responsables d’aquest servei 
públic, tant dels que havien recorregut a la justícia, com a la resta de municipis que 
no ho havien fet. El passat 6 de març de 2019, el Conseller va dir que el compromís 
d’aquest Govern amb l’etapa educativa de zero a tres anys és completa, i va tornar 
a insistir en la voluntat del Govern de donar compliment, en tots els ajuntaments de 
Catalunya, al retorn de la necessitat de coadjuvar el sosteniment públic de les places 
de llars d’infants.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer la obligació de pagar les subvencions als 36 ajuntaments catalans 

que van presentar una reclamació pel deute contret, pendent d’abonar, per la gestió 
del servei de les escoles bressol del municipi, tal i com estableix la sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya de gener de 2018.

2. Acordar i presentar, abans de l’inici del proper curs 2019-2020, un calenda-
ri de restitució de les partides destinades al foment i al funcionament de les llars 
d’infants municipals no retornades als ajuntaments des de 2012, que no hagin estat 
substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat 
institucional i transparència.

3. Retornar el deute pendent de la Generalitat als ajuntaments que s’han fet res-
ponsables del sosteniment del servei públic d’escoles bressol, i fer efectiu el paga-
ment de la suma de 1.300€ per alumne en relació als cursos 2012-13, 2013-2014 i 
2014-2015.

Palau del Parlament, 21 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la supressió dels passos a nivell dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a l’Anoia
250-00755/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Assump-

ta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la supressió dels passos a nivell de FGC a 
l’Anoia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El passat 4 de març d’enguany es va presentar l’Agenda estratègica 10/30 de Fer-

rocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el document que estableix els àmbits 
d’actuació de FGC fins a l’any 2030.

Dins de les mesures que s’inclouen el president de FGC va comentar llavors «Su-
primir els passos a nivell, integrar urbanísticament les capitals dels ramals i reduir 
els temps de viatge».

La xarxa actual de FGC a l’Anoia encara conserva tres passos a nivell en tres 
municipis diferents (Igualada, Vallbona d’Anoia i Masquefa), els quals estan  situats 
en punts problemàtics i que generen importants inconvenients a les ciutadanes i 
ciutadans d’aquests municipis.

En el cas de la ciutat d’Igualada, el pas a nivell està situat a l’extrem est de la ciu-
tat, al costat de l’institut-escola Badia Margarit, amb el conseqüent perill pels seus 
alumnes. A més, la línia talla una de les principals sortides viàries de la ciutat, per 
la qual circulen més de 11.000 vehicles diaris.

Pel que fa al municipi de Vallbona d’Anoia, el pas a nivell talla la carretera 
B-224 al seu pas pel centre del nucli urbà, al centre del mateix; Aquesta carretera és  
la principal via de comunicació entre Igualada i l’Anoia Sud, amb un trànsit de més 
de 5.000 vehicles diaris. La interrupció periòdica del trànsit per la baixada de bar-
reres suposa una molèstia important ja que genera problemes de cues i bloqueig en 
els accessos a alguns carrers.

I el tercer municipi afectat és Masquefa, on el pas a nivell està situat també al 
centre del nucli urbà, aprop de destacats equipaments cívics i socials, a més de ser 
els punts d’unió entre el barri de la zona nord del nucli i la part central del nucli de 
Masquefa, per tant, element important de connexió per vianants.

Pel que fa al primer pas a nivell, al maig del 2016 el llavors conseller de Territori, 
Josep Rull, va afirmar que el soterrament del tren a Igualada hauria d’esperar donat 
el cost del mateix (que inclouria el soterrament a Vilanova del Camí) i la situació 
econòmica de la Generalitat. De la resta no s’ha tingut cap notícia fins l’actualitat.

Tot i que recentment el govern ha anunciat unes actuacions a la B-224 en tot cas 
no s’ha mencionat la solució pel pas a nivell a Vallbona d’Anoia, de manera que són 
insuficients per resoldre les necessitats del municipi. Pel que fa a Masquefa no es 
té notícia de cap estudi o projecte nou en aquesta dècada per resoldre el problema.

Les diferents casuístiques i complexitats de cada cas no eximeix el govern de de-
dicar els recursos necessaris a estudiar i projectar les solucions que han de fer des-
aparèixer aquests passos a nivell, de manera que es millori tant la seguretat  viària 
en trama urbana i interurbana (segons el cas) però sobretot també la seguretat fer-
roviària.

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 al govern de la Generalitat a promoure la su-

pressió dels passos a nivell existent a la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC) al seu pas per Igualada, Masquefa i Vallbona d’Anoia, incorporant en els 
propers pressupostos de la Generalitat la redacció dels corresponents projectes i pla-
nificant un calendari per la seva execució.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Assumpta Escarp 

Gibert, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia del tren a 
Igualada
250-00756/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Assump-

ta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre el soterrament del tren a Igualada, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 4 de març d’enguany es va presentar l’Agenda estratègica 10/30 d’FGC, 

el document que estableix els àmbits d’actuació de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya fins a l’any 2030.

Dins de les mesures que s’inclouen el conseller de territori va comentar llavors 
que el segon projecte de l’Agenda serà la millora a les línies del Bages i l’Anoia, 
«amb la integració urbana dels FGC a Igualada i a Manresa. Hem de superar les ac-
tuals mancances i abans del 2020 hem de tenir clar com i quan ho farem».

Al maig del 2016 el llavors conseller de Territori, Josep Rull, va afirmar que el 
soterrament del tren a Igualada hauria d’esperar donat el cost del mateix (que inclou-
ria el soterrament a Vilanova del Camí) i la situació econòmica de la Generalitat.

El soterrament del tren a Igualada és un projecte cabdal per resoldre un dels úl-
tims passos a nivells existents a la xarxa de FGC Llobregat - Anoia, donat el fet que 
es situa al costat d’una escola-institut, amb els perills que això suposa, i que es situa 
en una de les vies de sortida de la ciutat.

Històricament el tren a Igualada acabava el seu recorregut a l’extrem Oest del 
Passeig Verdaguer, amb una estació cèntrica i una àmplia platja de vies. A finals 
dels anys 70 es va retallar el recorregut a Igualada fins l’extrem Est del Passeig Ver-
daguer, suprimint tots els passos a nivell menys l’actualment existent, però perdent 
el factor de centralitat a favor del transport públic per carretera.

L’actual estació de tren d’Igualada comparteix espai amb l’estació d’autobusos 
interurbans, que en ambdós casos connecten principalment amb Barcelona, i també 
amb parades d’autobús de la xarxa de la Conca d’Òdena, essent un exemple d’inter-
modalitat. Amb tot, la pèrdua de la parada del tren a prop del centre de la ciutat re-
dueix l’atractivitat del servei ferroviari com a alternativa vàlida, a part del temps de 
recorregut cap a Barcelona que és excessiu.

Així doncs, donada la necessitat de resoldre definitivament el pas a nivell situat 
a Igualada, s’obre l’oportunitat de corregir l’error històric i tornar a situar una esta-
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ció de tren més a prop del centre de la ciutat, amb la línia de tren soterrada per sota 
el Passeig Verdaguer. Això permetria augmentar l’atractivitat d’aquest servei (la de-
manda anual és de 201.346 viatges des d’Igualada, segons dades de 2017), reduir 
la dependència del vehicle privat d’aquells que accedeixen a l’estació al facilitar-ne 
l’accessibilitat, així com obre l’oportunitat de reforma de l’actual espai en superfície 
de l’estació de tren i autobusos, dotant-la de millors serveis i eficiència a l’intercan-
vi modal.

Aquest perllongament està inclòs dins de les actuacions en matèria d’infraestruc-
tures del Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena vigent, que continuaria amb 
altres estacions més enllà de la central d’Igualada i connectaria amb l’Eix Trans-
versal Ferroviari.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat: 
1. A promoure la supressió del pas a nivell existent a la xarxa de Ferrocarrils de 

la Generalitat (FGC) al seu pas per Igualada, incloent en el proper pressupost de la 
Generalitat la redacció del seu projecte.

2. A promoure el soterrament de la línia de FGC al seu pas per Igualada amb el 
seu perllongament fins a la ubicació de l’estació històrica.

3. A promoure una reforma de l’estació d’autobusos i tren d’Igualada per facili-
tar la intermodalitat entre serveis de transport per carretera i millorar els sistemes 
informatius als usuaris.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Assumpta Escarp 

Gibert, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’impuls del programa WiFi4EU en 
l’àmbit local
250-00757/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 35643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat, María Luz 

Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució per l’impuls del programa WiFi4EU al món local a Catalunya, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública, amb el text següent: 

Exposició de motius
El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va declarar que l’ob-

jectiu de la iniciativa WiFi4EU és «dotar cada poble i cada ciutat d’Europa d’accés 
gratuït a Internet al voltant dels principals centres de la vida pública d’aquí a 2020»

La iniciativa WIFI4EU és un mecanisme que dóna suport a l’oferta d’accés a 
Internet d’alta qualitat a residents i visitants en els centres de la vida pública local.

Com la mateixa convocatòria explica, s’espera que aquesta connectivitat local 
sense fils, gratuïta i sense condicions discriminatòries contribueixi a tancar la bretxa 
digital, sobretot en les comunitats on és menor l’alfabetització digital, incloses les 
zones rurals i els llocs remots.
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Com es pot veure, aquest és un objectiu positiu i que fa una ferma aposta per 
portar Internet gratuït a tots els pobles i ciutats europees.

El programa s’ha dotat amb 120 milions d’euros en total i va començar a funcio-
nar el 20 de març del 2018. Aquest any es dediquen 51 milions d’euros en ajuts als 
municipis europeus.

A la primera campanya, la del 2018, es varen apuntar i van aconseguir ajuts co-
munitaris 44 municipis catalans.

La iniciativa WiFi4EU ofereix als municipis l’oportunitat de sol·licitar vals per 
valor de 15.000 euros. Els vals s’utilitzen per a instal·lar equips Wi-Fi a espais pú-
blics del municipi que encara no disposen d’un punt d’accés Wi-Fi gratuït.

La convocatòria corresponent a enguany s’ha iniciat el 4 d’abril.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Realitzar les accions de comunicació necessàries per tal que la totalitat dels 

municipis catalans s’assabentin de la convocatòria del programa WiFi4EU, de la 
Unió Europea, i impulsi la seva participació.

2) Proporcionar ajut administratiu als municipis per tal de poder accedir a 
aquests ajuts, atesa la complexitat tècnica que té la documentació, posant al seu 
abast personal tècnic de suport.

3) Promoure, mitjançant campanyes informatives, que les empreses instal·ladores 
de la nostra comunitat autònoma, s’inscriguin al portal WiFi4EU per tal que tam-
bé el nostre teixit productiu, pimes i autònoms, es pugui aprofitar dels avantatges 
d’aquest programa europeu.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martí Pachamé Barrera, María Luz Guilarte 

Sánchez, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives a Lloret de Mar
250-00758/12

PRESENTACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS, ESTHER NIUBÓ 

CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS, JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP 

CATECP, CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC, ANDREA LEVY SOLER, 

DEL SP PPC

Reg. 35644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, Esther Niubó Cidoncha, portaveu a la Comissió d’Ensenyament 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Jéssica Albiach  Satorres, por-
taveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, Carles Riera Albert representant a la Comissió, diputat del Subgrup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Andrea Levy Soler 
representant a la Comissió, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, 
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, pre-
senten la Proposta de resolució sobre les necessitats educatives a Lloret de Mar, per  
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Lloret de Mar és un municipi que compta amb un alt índex històric de matrícu-

la viva durant el curs escolar, que ha arribat a superar els 400 alumnes nouvinguts/
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curs, i que el darrer curs ha estat superior als 260 alumnes/any, degut a la tempora-
litat laboral pròpia del sector turístic que caracteritza el municipi, i un cens escolar 
creixent. Aquest fet, juntament amb la manca de planificació educativa, el dèficit 
d’inversions i greus mancances en el manteniment dels centres educatius, sumat a 
la falta de personal docent i no docent, provoca una saturació generalitzada en els 
centres escolars i que, en diferents casos, les ràtios siguin de 28 alumnes /classe, la 
qual cosa dificulta la qualitat de l’educació.

D’altra banda, la comunitat educativa de Lloret encapçalada per l’Ajuntament va 
sol·licitar al Departament d’Educació la construcció d’un nou Institut-Escola, ja que 
el municipi està molt per sota en nombre de places escolars que poblacions similars  
de la mateixa província i també de Catalunya. La construcció d’aquest nou centre ha de  
garantir que es puguin treure les línies que s’han anat incrementant provisionalment 
i que finalment s’han quedat permanents a diferents centres de la vila, fet que ha 
provocat una massificació a tots els centres escolars de Lloret de Mar.

El mes de setembre de 2018 es va reunir la Taula Mixta d’Ensenyament, on es 
va acordar que pel curs 2019-2020 el municipi hauria de tenir un nou codi de centre 
d’Institut-Escola, amb dues línies de P3 i dues línies de 1er d’ESO. El 28 de setem-
bre de 2018 el Conseller d’Educació, en la seva visita a Lloret de Mar, va anunciar 
que a l’oferta educativa de Lloret de Mar s’hi afegiria un Institut-Escola 

El dia 6 de febrer de 2019 el Departament d’Educació va manifestar que, per 
problemes econòmics, no seria possible la construcció d’un nou Institut-Escola ni 
declarar l’Escola Pere Torrent com a centre de màxima complexitat pel curs 2019-
2020.

El divendres 22 de febrer de 2019, el Sr. Martí Fonalleras, Director de Serveis 
Territorials de Girona, juntament amb representants del govern municipal, van pre-
sentar l’acord de construcció d’un nou Institut per al curs 2019-2020, anunci total-
ment insuficient atès que només resol una part del problema, ja que no dóna solució 
a situacions de màxima saturació en l’educació infantil i primària que afecta a molts 
més alumnes de Lloret. A tall d’exemple: alguns grups han de fer classe als passa-
dissos, han desaparegut aules especialitzades (anglès, música, informàtica, acollida) 
per tal d’encabir les noves classes no planificades, es produeix una massificació dels 
serveis de menjadors escolars i altres situacions similars no desitjades.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconvertir el codi anunciat pel que fa a la construcció d’un nou institut en 

un Institut-escola a Lloret de Mar, que pugui començar a funcionar el proper curs 
2019-2020.

2. Declarar l’escola Pere Torrent de Lloret de Mar centre de màxima complexi-
tat a partir del curs vinent, i implementar totes les mesures que aquesta declaració 
comporta amb efectes immediats per al curs 2019-2020.

3. Fer un estudi detallat per detectar i solucionar en la major brevetat possible 
les greus mancances en inversions, manteniment i dotacions de personal als centres 
escolars de Lloret de Mar.

4. Reduir les ràtios per aula del municipi a l’inici de curs a 20 alumnes, tenint en 
compte el seu l’històric de matrícula viva, per tal de permetre el repartiment equita-
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tiu dels alumnes nouvinguts entre tots els equipaments educatius de Lloret, no con-
centrant l’entrada de matrícula viva en una sola escola.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, GP Cs; Esther Niubó Cidoncha, GP PSC-Units; Jéssica Al-

biach Satorres, GP CatECP, portaveus a la CE; Carles Riera Albert, SP CUP-CC; 
Andrea Levy Soler, SP PPC, representants a la CE 

Proposta de resolució de rebuig i condemna de la violència com a 
instrument de persecució d’objectius polítics
250-00759/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 35652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución de rechazo y condena de la violencia como ins-
trumento de persecución de objetivos políticos, para que sea sustanciada ante la Co-
missió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde hace varios años las libertades de expresión y de manifestación en el es-

pacio público están en Cataluña en serio peligro. Así lo atestiguan diferentes hechos 
que se han sucedido recientemente. Se han dado repetidos casos en que manifesta-
ciones convocadas legalmente han sido literalmente reventadas por grupos violen-
tos de corte fascista, sin que el Departamento de Interior haya actuado en contra 
de estos últimos como debiera haber hecho. Asimismo, sedes de partidos políticos 
han sido reiteradamente atacadas de diferentes maneras, como por ejemplo con la 
rotura de cristales, las pintadas ofensivas o el lanzamiento de excrementos, sin que 
hasta el momento los Mossos d’Esquadra hayan logrado identificar a sus autores, a 
pesar de que en ocasiones éstos han llegado hasta el punto de difundir por Internet 
sus desmanes.

Desgraciadamente, no son las únicas modalidades de acoso contra el que piensa 
diferente. Es, por tanto, urgente que el Govern de la Generalitat adopte una postura 
inequívoca en esta difícil situación y, en defensa de los derechos civiles y políticos de  
todos los ciudadanos de Cataluña, tome las medidas para evitar que los grupos vio-
lentos de corte fascista intenten adueñarse de la calle e intenten acallar a quienes no 
piensan como ellos. No actuar así constituiría una irrefutable muestra de conniven-
cia y complicidad con quienes quieren destruir nuestra democracia y convivencia.

Asimismo, es indispensable que desde las instituciones democráticas condene-
mos y rechacemos cualquier forma de violencia como vía de reivindicación o para 
perseguir objetivos políticos.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña declara que en democracia ninguna persona, grupo 

de personas, partido político, ni cualquier tipo de asociación o colectivo tiene dere-
cho a usar la violencia, sin que haya justificación alguna para sus autores y sin po-
sibilidad de amparo institucional ni impunidad para dicho ejercicio de la violencia.

2. El Parlamento de Cataluña condena enérgicamente cualquier tipo de violencia 
empleada y, en especial, los últimos ataques violentos a las sedes de partidos polí-
ticos y a participantes en manifestaciones o reuniones debidamente autorizadas o 
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comunicadas, reivindicados por Arran y los llamados Comités de Defensa de Re-
pública.

3. El Parlamento insta al Govern de la Generalitat y, en especial, al Departamen-
to de Interior para que investigue estos hechos y persiga a sus autores, poniéndolos 
a disposición judicial.

Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’un informe sobre la hisenda 
federal a l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
250-00760/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 l’encàrrec d’un informe sobre la hisenda federal a l’Institut d’Estudis de 
l’Autogovern, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA) és un centre de recerca vinculat al 

Govern de Catalunya especialitzat en l’anàlisi de les institucions, els actors i els 
processos de decisió col·lectiva en democràcies federals i regionals, així com de la 
Unió Europea i de processos de secessió. L’Institut treballa amb equips multidisci-
plinaris (politològics, jurídics, econòmics, lingüístics, culturals, etc.) tant des d’una 
perspectiva teòrica i de política comparada, com des d’una perspectiva aplicada a 
casos concrets. Les seves anàlisis estan dotades de vocació d’impacte internacional, 
així com d’incidència pràctica en la millora ètica i funcional de les democràcies que 
presenten una estructura territorial multinivell.

Les idees i anàlisis generades a partir de la recerca es concreten en propostes 
específiques. Així, els objectius genèrics de l’Institut son, d’una banda, millorar el 
desenvolupament i qualitat de l’autogovern, especialment en les democràcies pluri-
nacionals de l’àmbit internacional i, de l’altra, millorar les relacions entre les anàlisis 
teòriques, institucionals i comparades, i el món polític pràctic.

L’activitat de recerca de l’Institut inclou la col·laboració amb altres institucions i 
entitats públiques i privades, es complementa amb la difusió d’estudis i treballs, l’or-
ganització de seminaris, varis programes de beques de recerca, l’edició de diverses 
col·leccions de llibres, així com d’una revista semestral (Revista d’Estudis Autonò-
mics i Federals - Journal of Self-Government). L’IEA també ofereix assessorament 
institucional.

D’aquesta manera, l’Institut incideix en el reconeixement del pluralisme, l’aco-
modació institucional, l’eficiència, i la millora dels autogoverns i de la qualitat 
democràtica, reptes encara no ben resolts per la teoria i per la pràctica de les de-
mocràcies liberals del segle XXI en un context de creixent globalització política, 
socioeconòmica i tecnològica.

En el marc de les seves activitats, l’IEA va elaborar l’informe «Un referèndum 
acordat sobre la independència de Catalunya: algunes claus jurídiques per a una hi-
potètica negociació política» (2016), l’informe titulat «Informe sobre el marge de 
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què disposa la Generalitat per establir polítiques públiques en l’àmbit del transport» 
(2017), o l’informe titulat «Els efectes de la intervenció de l’Administració General 
de l’Estat mitjançant l’aplicació de l’article 155CE a la Generalitat de Catalunya» 
(2018), per posar alguns exemples dels més recents.

Atès que, en el context polític actual, un dels aspectes debatuts és el d’una pos-
sible reforma constitucional per a l’establiment d’un model federal, el Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a encarregar a l’Ins-

titut d’Estudis de l’Autogovern l’elaboració d’un informe, a emetre dins l’any 2019, 
en el que s’estudiïn les diverses reformes que es podrien introduir per tal d’assolir  
un model d’hisenda federal, incloent-hi, d’entre les opcions estudiades, aquelles que es  
formulin com a propostes específiques.

Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,   

GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’un informe a l’Institut 
d’Estudis de l’Autogovern
250-00761/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 l’encàrrec d’un informe a l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA) és un centre de recerca vinculat al 

Govern de Catalunya especialitzat en l’anàlisi de les institucions, els actors i els 
processos de decisió col·lectiva en democràcies federals i regionals, així com de la 
Unió Europea i de processos de secessió. L’Institut treballa amb equips multidisci-
plinaris (politològics, jurídics, econòmics, lingüístics, culturals, etc.) tant des d’una 
perspectiva teòrica i de política comparada, com des d’una perspectiva aplicada a 
casos concrets. Les seves anàlisis estan dotades de vocació d’impacte internacional, 
així com d’incidència pràctica en la millora ètica i funcional de les democràcies que 
presenten una estructura territorial multinivell.

Les idees i anàlisis generades a partir de la recerca es concreten en propostes 
específiques. Així, els objectius genèrics de l’Institut son, d’una banda, millorar el 
desenvolupament i qualitat de l’autogovern, especialment en les democràcies pluri-
nacionals de l’àmbit internacional i, de l’altra, millorar les relacions entre les anàlisis 
teòriques, institucionals i comparades, i el món polític pràctic.

L’activitat de recerca de l’Institut inclou la col·laboració amb altres institucions i 
entitats públiques i privades, es complementa amb la difusió d’estudis i treballs, l’or-
ganització de seminaris, varis programes de beques de recerca, l’edició de diverses 
col·leccions de llibres, així com d’una revista semestral (Revista d’Estudis Autonò-
mics i Federals - Journal of Self-Government). L’IEA també ofereix assessorament 
institucional.
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D’aquesta manera, l’Institut incideix en el reconeixement del pluralisme, l’aco-
modació institucional, l’eficiència, i la millora dels autogoverns i de la qualitat 
democràtica, reptes encara no ben resolts per la teoria i per la pràctica de les de-
mocràcies liberals del segle XXI en un context de creixent globalització política, 
socioeconòmica i tecnològica.

En el marc de les seves activitats, l’IEA va elaborar l’informe «Un referèndum 
acordat sobre la independència de Catalunya: algunes claus jurídiques per a una hi-
potètica negociació política» (2016), l’informe titulat «Informe sobre el marge de 
què disposa la Generalitat per establir polítiques públiques en l’àmbit del transport» 
(2017), o l’informe titulat «Els efectes de la intervenció de l’Administració General 
de l’Estat mitjançant l’aplicació de l’article 155CE a la Generalitat de Catalunya» 
(2018), per posar alguns exemples dels més recents.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a encarregar a l’Ins-

titut d’Estudis de l’Autogovern l’elaboració d’un informe, a emetre dins l’any 2019, 
en el que s’estudiïn les diverses reformes que es podrien introduir a la Constitució 
per una vertebració federal d’Espanya, i les eventuals reformes possibles o neces-
sàries en l’Estatut per adaptar-lo a la nova estructura federal, incloent-hi, d’entre les 
opcions estudiades en ambdós casos, aquelles que es formulin com a propostes es-
pecífiques.

Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
per a la gent gran a Pineda de Mar
250-00762/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 35661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la construcció d’una residència pública per a la gent gran a Pineda de Mar, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El procés d’envelliment és un dels principals reptes del canvi demogràfic i s’ha 

de tenir present a l’hora de planificar les polítiques públiques per a les persones 
grans. Els índex d’envelliment (132,56%) i de sobreenvelliment a Pineda de Mar  
(el 12,70%) mostren la importància del col·lectiu de gent gran i la tendència a l’agu-
ment del sobreenvelliment. Es poden destacar almenys tres característiques d’aquest 
procés que condicionen les polítiques públiques a planificar: el protagonisme de les 
dones en aquest grup d’edat, la heterogeneïtat i diversitat de les persones grans i 
les necessitats específiques del col·lectiu d’edat més avançada (més de 80 anys),  
que requerirà suports específics. Tot això, en un context de crisi de les cures que 
comporta cercar solucions diferents i innovadores en l’atenció a les persones.
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Cal garantir que les persones de la tercera edat visquin i puguin envellir amb 
dignitat i amb absolutes garanties de no quedar-se soles. Les institucions públiques 
han de prioritzar els aspectes bàsics de dignitat i garantia de subsistència, mobilitat 
i salut; però també cal recuperar el gran capital cívic que representa aquesta part de 
la població de Pineda.

La garantia d’una vida digna per a les persones grans i el seu dret a rebre les cu-
res que necessiten d’acord el seu nivell d’autonomia personal pateixen serioses ame-
naces en forma de retallades de drets i serveis essencials, com ara les pensions bai-
xes, la instauració de copagaments sanitaris, la infradotació de recursos per a serveis 
d’autonomia personal, especialment les places de residència per a aquelles persones 
amb graus II i, sobretot, III, de dependència i de salut, entre d’altres.

Aquests factors representen un agreujament de la situació d’emergència social 
del col·lectiu de la gent gran, en especial de les persones grans més vulnerables: 
l’increment del nombre de persones en situacions de dependència o de solitud amb 
necessitats d’accés i de manteniment de l’habitatge, situacions de pobresa energèti-
ca, etc.

Totes les iniciatives que destaquen en els països amb majors nivells de benestar 
apunten a desinstitucionalitzar els instruments de resposta i afavorir dinàmiques 
d’autonomia i intergeneracionals, mantenint la gent gran en els seus hàbitats perso-
nals i comunitaris, com ara: facilitar la residència de la població gran al seu domicili 
mentre es mantinguin les condicions vitals per poder-ho; facilitar la mobilitat i l’au-
tonomia personal; promoure habitatges compartits amb serveis comuns o afavorir 
dinàmiques de cura comunitària que evitin la familiarització exclusiva.

Per a què això fos possible a Catalunya s’hauria de fer una important i decidida 
aposta pels serveis de suport a la vida quotidiana de la gent gran que garantissin el 
dret a viure i a envellir dignament a casa; universalitzar l’accés, com a dret de ciuta-
dania, a una cartera integral de serveis d’atenció domiciliària, teleassistència i cen-
tre de dia i impulsar l’atenció integrada social i sanitària.

Aquesta visió, per a res es contradiu amb la necessitat de garantir l’accés a una 
plaça pública de centre residencial per a totes les persones grans que ho requereixin. 
Alhora, cal una important revisió del model de residències, extremadament mercan-
tilitzat, perquè aquestes esdevinguin una llar amb alts nivells de qualitat i amb una 
atenció molt més humanitzada i personalitzada.

Pineda de Mar compta amb 4 residències privades i cap de pública. Aquestes 
dades constaten la necessitat d’augmentar les places públiques. Entre la població de 
Pineda hi ha prop de 5.000 persones majors de 65 anys, 665 de les quals en tenen 
més de 85, segons el IDESCAT de l’any 2017. Les projeccions demogràfiques pre-
veuen que aquesta xifra creixerà en els propers anys, amb el corresponent increment 
de la demanda de serveis necessaris per a aquestes persones. Aquest dèficit de pla-
ces públiques, comporta que s’hagin de prendre mesures urgents i planificades per 
entomar aquest repte.

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

Proposta de resolució
1. Preveure en els propers Pressupostos de la Generalitat el recursos suficients 

per a iniciar la construcció d’una Residència i Centre de Dia de titularitat i ges-
tió pública a Pineda de Mar, prèvia col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de 
Mar per a la cessió del terreny municipal.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,  

GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la presó provisional desproporcionada 
d’una veïna de l’Hospitalet de Llobregat
250-00763/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 35688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per Ca-

talunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la presó provisional desproporcionada de la Rut, ve-
ïna de l’Hospitalet de Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Rut, una jove estudiant de 20 anys veïna de l’Hospitalet de Llobregat, es troba 

en situació de presó provisional incondicional sense fiança.
Aquest mesura de presó provisional incondicional sense fiança és, en aquest cas, 

clarament desproporcionada. Més quan es compara amb casos com els de la Ma-
nada, que són realment greus, que han generat gran alarma i rebuig social, i estan 
condemnats amb sentència, i en canvi no se’ls s’apliquen mesures d’aquests tipus. 
En canvi es prenen aquestes mesures extremes, desproporcionades i sense cap justi-
ficació ni legal ni social, en casos com el de la Rut o el cas d’Alsasu, i especialment 
en el cas els presos polítics catalans.

La interlocutòria de presó provisional incondicional sense fiança porta la rúbrica 
del magistrat del Jutjat d’instrucció 16, qui a les acaballes de 2017 va ser designat pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a substitut temporal del jutge que va 
instruir la causa per l’organització del referèndum de l’1 d’octubre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya considera desproporcionada la mesura de presó pre-

ventiva incondicional sense fiança, que s’està aplicant a la Rut.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu adjunt; Anna Caula i Paretas, portaveu, GP ERC

Proposta de resolució sobre la commemoració de la vaga de La 
Canadenca
250-00764/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 commemoració del centenari de la vaga de La Canadenca, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Al gener de 1919 un canvi introduït en les condicions laborals i salarials del 

personal de facturació d’una filial de l’empresa Barcelona Traction Light & Power 
va conduir a l’esclat d’un important conflicte laboral, atès que progressivament 
es va estendre la vaga que inicialment protestava per l’acomiadament de vuit 
d’aquests empleats del departament de facturació per haver demanat assessora-
ment a la CNT davant els canvis que l’empresa introduïa. El personal de facturació 
va iniciar la vaga, i 140 treballadors foren acomiadats en resposta. Els treballadors 
del departament de producció i distribució d’energia s’hi van solidaritzar entrant 
en vaga, i pel 8 de febrer de 2019 la vaga era ja total a l’empresa.

El dia 21 de febrer, el Sindicat Únic d’Aigua, Gas i Electricitat de la CNT decla-
rava la vaga a tot el sector i a les empreses participades per La Canadenca (Catalana 
de Gas, Ferrocarril de Sarrià a Barcelona, i Societat General d’Aigües). La vaga es 
va anar estenent al conjunt dels treballadors i treballadores de Barcelona i a d’altres 
municipis de Catalunya, i en el seu transcurs es van estendre també les reivindica-
cions més enllà de la readmissió dels acomiadats. Tot i la dura repressió governa-
mental esperonada per la patronal es convertí, de fet, en el moviment vaguístic més 
important de la història del país fins al moment. La vaga va confirmar l’anarco-
sindicalisme de la CNT com a principal referent organitzatiu del moviment obrer 
a Catalunya, i va culminar amb una costosa però esclatant victòria per a la classe 
treballadora, amb l’assoliment, per primer cop al món, d’una jornada de treball de  
8 hores fixada per llei (mitjançat decret promulgat el 2 d’abril de 1919). En nom-
brosos sectors de la producció es van obtenir increments salarials i moltes de les 
 millores de les condicions laborals reivindicades sectorialment. Es va assolir la re-
admissió dels acomiadats, el reconeixement de la capacitat legal de negociació col-
lectiva dels sindicats, i finalment l’alliberament de la majoria de presos que havien 
estat detinguts durant el moviment de vaga.

Tanmateix, tot i que el Departament de la Presidència preveu el centenari de la 
vaga de La Canadenca entre les commemoracions que enguany es preveu dur a ter-
me, el cert és que el Govern de la Generalitat no ha promogut una agenda d’actes, 
exposicions o altres activitats a l’alçada de la significació i rellevància política, so-
cial i econòmica de l’efemèride. De fet, ha passat sense pena ni glòria, com si no hi 
hagués voluntat política de commemorar-la realment. Ni tan sols ha estat mereixe-
dora d’una exposició temporal al Museu d’Història de Catalunya, per posar tan sols 
un exemple de la discreció amb què s’ha commemorat una fita tan rellevant per les 
classes populars del país i per al moviment sindical.

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 organitzar, dins 

l’any 2019, un programa de commemoració del centenari de la vaga de La Canaden-
ca que sigui realment adient a la rellevància política, social i econòmica de la fita 
històrica que va suposar per al conjunt de la societat espanyola i la catalana, i per al 
conjunt del moviment obrer.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
urbanitzacions i els barris amb dèficits urbanístics
302-00087/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35975, 35997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

Reg. 36157 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35975, 36157)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les urbanitzacions i 
els barris amb dèficits urbanístics (tram. 302-00087/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió al punt 2

2. A partir de la nova llei de territori, impulsar les línies d’ajuts i subvencions 
que preveu la Llei 3/2009 de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 35997)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les urbanitzacions i els barris amb dèficits urbanístics (tram. 
302-00087/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1

1. Recollir en la Llei de Territori un nou règim jurídic que fixi els estàndards re-
querits a cada un dels sistemes urbanístics, atenent que la immensa majoria de les 
urbanitzacions amb dèficits urbanístics són anomalies d’un temps passat, que per-
metin i facin viable els costos d’urbanització per part dels propietaris i la mateixa 
urbanització, de manera que es faciliti la seva recepció per part dels ajuntaments i 
es pugui culminar la seva regularització.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3

3. Reobrir les convocatòries de la Llei 2/2004 de millora de barris posant en 
marxa una veritable política pública de rehabilitació energètica del parc d’habitatges 
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que doni compliment a les prescripcions de la Llei 16/2017 del canvi climàtic, recu-
perant com a mínim els nivells pressupostaris d’abans de les retallades.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Héctor Amelló Montiu, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra  
la desocupació i la precarietat laboral
302-00088/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35963; 36007; 36010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 35963)

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

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la desocupació i la pre-
carietat laboral (tram. 302-00088/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 1

1. Convocar, en els propers tres mesos, un grup de treball que tingui per temàtica 
l’establiment d’un Marc Català de Qualitat de les Pràctiques, que reculli les recoma-
nacions del Consell de la Joventut d’Espanya i tingui com model base el document 
que va adoptar el European Youth Forum sobre aquest tema.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 6

6. Establir un Marc Català de relacions laborals que garanteixi el compliment 
de la normativa laboral i la responsabilitat social empresarial, ajudant a frenar els 
abusos en matèria de contractació parcial, economia submergida, falsos becaris, el 
frau en alguns contractes temporals, la desigualtat laboral entre homes i dones i la 
sinistralitat laboral.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 7

7. Establir un programa de retorn del talent a través de mesures de suport en 
l’allotjament, acompanyament i suport per a la contractació.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 36007)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-



BOPC 309
11 d’abril de 2019

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 33 

ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la lluita contra la desocupació i la precarietat laboral 
(tram. 302-00088/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3) Impulsar una reforma del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) mit-
jançant un pla integral de reorientació que, avaluant els resultats obtinguts els úl-
tims deu exercicis, tingui per objectiu augmentar l’ocupabilitat del servei i l’eficàcia 
de les polítiques actives d’ocupació.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36010)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per Ca-

talunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita 
contra la desocupació i la precarietat laboral (tram. 302-00088/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició 

2. Implementar les accions Continuar impulsant des del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i el Departament d’Educació els processos d’acreditació i 
qualificació professional recollides a la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qua- 
lificació professionals.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició 

3. Instar al Govern de l’Estat a dimensionar la dotació econòmica i els mecanis-
mes d’estabilització dels planters de professionals del Servei Públic d’Ocupació, de 
manera que permeti Rrecuperar la dotació de llocs de treball del Servei d’Ocupació 
de Catalunya per a poder oferir els serveis bàsics d’orientació i formació per a l’acre-
ditació de 100.000 persones cada any i per a l’increment progressiu de incrementant 
progressivament la ràtio d’orientadors per a arribar a un per cada vuitanta aturats.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició 

4. Desplegar les estratègies territorials recollides a la Llei 13/2015, d’acord amb 
l’article 15 de l’esmentada llei amb les organitzacions representatives del municipa-
lisme a Catalunya.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

5. Posar en marxa l’oferta formativa integral del Centre de Formació Professio-
nal de l’Automoció en el curs 2019/2020, si el calendari ho permet o, com a màxim, 
en el curs 2020/2021.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat, portaveu adjunt; Anna Caula i Paretas, por-

taveu, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels 
drets civils i polítics de tots els catalans
302-00089/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35961; 35982; 36006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 35961)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la protecció dels drets civils i polítics de tots els catalans (tram. 302-
00089/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b

b) Insta el Govern de la Generalitat a adscriure l’Oficina de Drets Civils i Polítics 
al Síndic de Greuges per tal que, amb els mitjans propis de què disposa, assumeixi 
les funcions assignades a la primera, tot cessant conseqüentment l’actual Director de  
l’Oficina de Drets Civils i Polítics i destinant la resta de personal de l’Oficina, con-
forme a la normativa aplicable, a d’altres tasques dins el Departament de Vice-
presidència i d’Economia i Hisenda, o a d’altres destins dins l’Administració de la 
 Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 35982)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels drets civils i polítics de 
tots els catalans (tram. 302-00089/12).



BOPC 309
11 d’abril de 2019

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 35 

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 2

2. El Parlament de Catalunya denuncia la vulneració dels drets civils i polítics 
duta a terme pel Govern del Partit Popular front als militants i les organitzacions 
polítiques dels partits de l’oposició.

a) Condemna, en conseqüència la creació d’una policia paral·lela per espiar, 
perseguir i fabricar proves falses contra militants d’organitzacions de l’oposició, si-
gui quina sigui la seva naturalesa.

b) Condemna, en conseqüència, la vulneració de l’article 17 del Pacte Internacio-
nal dels drets civils i polítics que afirma en el seu punt primer que: «Ningú pot ser 
objecte d’ingerències arbitraries o il·legals en la seva vida privada, en la seva famí-
lia, el seu domicili, la seva correspondència ni d’atacs il·legals contra el seu honor 
o la seva reputació».

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 3

3. El Parlament de Catalunya condemna els atacs per part del Govern del Partit 
Popular a la llibertat d’expressió, fruit de l’aprovació de la Llei Orgànica 4/2015 de 
protecció de la seguretat ciutadana, coneguda col·loquialment com «Llei mordassa».

En conseqüència constata que dita llei contravé l’article 19 del Pacte internacio-
nal que consagra el dret a la llibertat d’expressió sense ingerències.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 4

4. El Parlament de Catalunya condemna la vulneració de l’article 25 del Pacte 
Internacional dels Drets civils i Polítics que consagra el dret a vot i de participació 
en la direcció dels assumptes públics.

En conseqüència constata el seu incompliment manifest tant per aquells ciuta-
dans de Catalunya als quals pel seu origen no se’ls reconeix el dret a vot com per 
la vulneració del dret a vot dels ciutadans residents a l’estranger fruit de la reforma 
de la Llei electoral aprovada del Partit Popular, el Partit Socialista, Convergència i 
Unió i el Partit Nacionalista Basc.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 36006)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presenta 
las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
protecció dels drets civils i polítics de tots els catalans (tram. 302-00089/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación del punto 1 la letra b

1. El Parlament de Catalunya: 
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b) Constata la inoperància i el biaix de l’Oficina de Drets Civils i Polítics en la 
defensa dels drets de tots els catalans, per aquest motiu, s’insta el Govern de la Ge-
neralitat a tancar aquesta estructura creada al 2018.

Palacio del Parlamento, 8 de abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recuperació 
dels grans consensos per a fer que Catalunya avanci
302-00090/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35960; 35998; 36009 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 35960)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la moció, subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la recuperació dels grans consensos per a fer que Catalunya avanci (tram. 
302-00090/12).

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

2) Traslladar en el seu diàleg amb la resta d’administracions públiques els grans 
consensos de la societat catalana, aprovats per aquest Parlament, institució que re-
presenta el poble de Catalunya i que ha de tenir un paper clau a l’hora d’orientar 
les decisions fonamentals del país.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 35998)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recu-
peració dels grans consensos per a fer que Catalunya avanci (tram. 300-00107/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1 i 2 que passaria a ser un únic punt amb el següent 
contingut

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a respectar les 
resolucions judicials i les lleis democràtiques vigents com la Constitució Espanyola 
i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, amb la finalitat de començar a cosir la frac-
tura social i la divisió existent entre els catalans, superar la crisi institucional i eco-
nòmica, i iniciar una nova etapa de consens dins de la Llei abandonant la política 
sectària que han aplicat els últims governs de la Generalitat des de l’inici del procés 
separatista a Catalunya.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3 que passaria a tenir el següent contingut

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a impulsar les 
polítiques públiques dedicades a les àrees a les quals el Govern té competències, 
posant al centre de les mateixes el desenvolupament de les mesures necessàries en 
sanitat, educació, serveis socials, igualtat, recuperació de l’activitat econòmica i 
lluita contra la precarietat, així com les polítiques d’ajut als col·lectius més vulnera-
bles. En particular, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
establir un Pacte Transversal per les Polítiques Socials que inclogui totes les forces 
polítiques amb representació al Parlament amb l’objectiu de generar el consens i els 
acords necessaris per impulsar les polítiques socials, que contempli, entre d’altres, 
les següents àrees en què el desplegament de lleis encara té recorregut: 

a. Dependència i serveis socials: Actualització de la Cartera de Serveis Socials 
previst a la Llei 12/2007 de Serveis Socials.

b. Infància: Desplegament total de la Llei 14/2010 de Drets i Oportunitats en la 
Infància i l’Adolescència, i del Pacte per la Infància.

c. Discapacitat: Adaptació de la normativa catalana als principis, valors i man-
dats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 
aprovada per les Nacions Unides el 2006.

d. Violència masclista: Desplegament total de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
Dret de les Dones a Eradicar la Violència Masclista i dotar-la de pressupost sufi-
cient per combatre, entre d’altres, les agressions sexuals, el tràfic i explotació sexual 
de dones i nenes, la mutilació genital femenina i el risc de patir-la, els matrimonis 
forçats, la violència derivada dels conflictes armats i la violència contra els drets 
sexuals i reproductius.

e. Exclusió social: Desplegament total de la Llei 14/2017, de la Renda Garantida 
de Ciutadania.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36009)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per Ca-

talunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recu-
peració dels grans consensos per a fer que Catalunya avanci (tram. 302-00090/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició 

1) Fomentar el diàleg dins de Catalunya i amb la resta d’administracions el Go-
vern de l’Estat per tal de sortir de la situació de bloqueig polític, que deriva de la 
triple crisi - social, institucional i democràtica– que està patint l’Estat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició 

2) Traslladar en el seu diàleg amb la resta d’administracions públiques el Govern 
de l’Estat els grans consensos de la societat catalana, articulats en una agenda de 
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canvi, aprovats en aquest Parlament, institució que representa la sobirania popular i 
que ha de tenir un paper clau a l’hora d’orientar les decisions fonamentals del país.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i refosa dels punts 3.a fins a 3.u en un únic punt 3

3) Impulsar el diàleg de la Generalitat amb el Govern de l’Estat per avançar en 
democràcia, en lluita contra la repressió i en blindatge dels drets socials, que es basi 
en la desjudicialització de la política i, per tant, la llibertat dels presos i preses po-
lítiques, i el reconeixement que únicament hi haurà una solució política al conflicte 
des de la lògica de la bilateralitat i el respecte del principi democràtic, concentrat 
en un referèndum pactat i amb garanties.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat, portaveu adjunt; Anna Caula i Paretas, por-

taveu, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les millores 
necessàries per a l’escola catalana
302-00092/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35959; 35976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 35959)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Esther Niubó Cidoncha, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les millores necessàries per a l’escola 
catalana (tram. 302-00092/12).

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

2) Fer una anàlisi per determinar les causes del fracàs escolar de l’alumnat d’ori-
gen estranger (tres vegades superior al de l’autòcton) i establir un pla de xoc per a re-
vertir aquesta situació, que haurà de ser presentat en seu parlamentària en el termini 
màxim de quatre mesos a partir de l’aprovació d’aquesta moció.

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

3) Elaborar un pla de xoc per reduir els casos de repetició de curs com a mesura 
imprescindible per lluitar contra les desigualtats educatives. Caldrà presentar el dit 
pla en seu parlamentària en el termini màxim de quatre mesos a partir de l’aprova-
ció d’aquesta moció.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4) Posar en marxa una pla de xoc contra el fracàs escolar amb mesures concretes 
durant tot el curs escolar, i considerar quan sigui necessari mesures de suport fora 
del temps lectiu.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 8

8) Garantir que cap alumne amb NEE serà discriminat als serveis de menjador 
escolar, i el suport necessari per assegurar l’accés a l’alumnat amb NEE a aquest 
espai educatiu.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Esther Niubó Cidoncha, diputada,  

GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35976)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Junts per Ca-

talunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les millo-
res necessàries per a l’escola catalana (tram. 302-00092/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1) Continuar treballant per a l’assoliment de l’èxit educatiu de tot l’alumnat 
amb una visió educativa competencial, transversal i global des dels 0 als 20 anys i 
 actuant des dels primers indicadors de necessitats educatives per part dels alumnes 
amb una atenció personalitzada que contempli les mesures addicionals o intensives 
que siguin necessàries.

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

2) Analitzar les dades de fracàs escolar a Catalunya i implementar les mesures 
que es considerin necessàries a partir de l’estudi dels diferents factors analitzats.

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

4) Continuar impulsant l’actual programa de colònies en anglès adreçat a alum-
nes de centres de màxima complexitat i valorar la possibilitat d’ampliar-ho a altres 
centres.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5) Continuar elaborant un informe anual detallat dels mòduls prefabricats instal-
lats en què consti, per a cada centre docent concret, el nombre de mòduls instal·lats, 
la quantitat d’alumnes afectats i el temps que fa que estan en funcionament. L’infor-
me corresponent al curs 2019-2020 haurà d’ésser presentat en seu parlamentària al 
setembre del 2019.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6) Dissenyar un pla que permeti la retirada gradual de mòduls prefabricats estruc-
turals i que només quedin aquells necessaris per resoldre necessitats conjunturals. 
El desplegament d’aquest pla està condicionat per disponibilitats pressupostàries.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7) Adoptar les mesures necessàries per introduir un sistema d’ajuts per a la so-
cialització dels llibres de text i altre material escolar per a l’alumnat dels centres 
públics i dels centres privats sostinguts amb fons públics, tal com estableix l’article 
6.4 de la LEC, prioritzant les famílies amb dificultats econòmiques.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

8) Assegurar que cap alumne amb NEE serà discriminat als serveis de menjador 
escolar com passa ara amb els alumnes afectats d’autisme.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

9) Vetllar perquè cap alumne amb NEE deixa de gaudir de les colònies o d’altres 
activitats extraescolars per manca de personal auxiliar.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10) Garantir els recursos necessaris perquè l’alumnat amb necessitats educatives 
especials derivades d’una discapacitat auditiva rebin una educació de qualitat i en 
igualtat de condicions.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu adjunt, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, por-

taveu, GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00093/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 35962)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals (tram. 302-00093/12).

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

1. Constata la manca d’imparcialitat, neutralitat i respecte pel pluralisme dels 
mitjans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Així com el 
fracàs en la seva missió de servei públic en benefici de tots els catalans i catalanes.

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

2. Constata que els mitjans públics de la CCMA tendeixen a menysprear el plu-
ralisme polític de Catalunya, així com que existeix un biaix informatiu dels canals i 
les emissores de la Corporació cap a opinions, contextos i escenaris propers a l’in-
dependentisme i a les seves veus. Es constata també la desconsideració, menyspreu 
i la manca de respecte cap a posicions constitucionalistes, com ara amb la selecció 
només de tertulians constitucionalistes per a il·lustrar actituds masclistes.

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

4. Constata, d’acord amb les resolucions de la Junta Electoral Central, que TV3
ha fet seva la nomenclatura dels partits separatistes, amb l’ús en espais informa-

tius d’expressions absolutament esbiaixades i subjectives com ara «presos polítics», 
«exiliats» o «judici de la repressió», menystenint el dret a rebre a una informació 
veraç, tal com reconeix la Constitució Espanyola.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. Reprova al president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Sr. Roger 
Loppacher, i als consellers Salvador Alsius i Yvonne Griley, que amb l’exercici de 
vot de qualitat del president, van decidir inhibir-se de requerir a la Corporació 
 Catalana de Mitjans Audiovisuals el cessament de les emissions dels anuncis del re-
ferèndum de l’1 d’octubre, en tractar-se de publicitat prohibida pel Tribunal Cons-
titucional.

Fascicle segon
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació al punt 7

7. Manifesta la conveniència que la presidenta en funcions de la CCMA, Sra. Nú-
ria Llorach, comparegui en seu parlamentària per explicar:

a) Quines mesures ha portat a terme per garantir la neutralitat, l’equilibri i el plu-
ralisme polític i quina ha estat l’actuació del Consell de govern de la CCMA quan 
aquests principis no han estat respectats tant per professionals de la CCMA, com col-
laboradors i productores de programes amb continguts informatius.

b) Per què els mitjans de la CCMA no han respectat els requeriments de la Junta 
Electoral amb actuacions com ara la del hashtag «prisispilítics» del programa Pre-
guntes freqüents.

c) Per què aquests mitjans públics varen obeir les ordres de l’anterior Govern de 
la Generalitat en la promoció i celebració del referèndum il·legal de l’1-O tot des-
obeint els requeriments i les resolucions del Tribunal Constitucional, així com el 
cost patrimonial que aquesta promoció ha tingut per l’erari públic.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació al punt 8

8. Manifesta la conveniència que el president del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya comparegui en seu parlamentària per explicar: 

a) Per què el CAC no va requerir a la CCMA el cessament de les emissions 
dels anuncis del Govern de la Generalitat que tenien relació amb el referèndum de 
l’1-O, declarat il·legal per part del Tribunal Constitucional.

b) Per què, ometent els pronunciaments previs d’un organisme independent amb 
majoria de membres pertanyents al Poder Judicial i triats per sorteig com és la Junta 
Electoral, considera objectiva, imparcial i neutral la utilització d’opinions i expres-
sions partidistes com «exiliats» o «presos polítics» per a referir-se a fugits de la Jus-
tícia i persones acusades de delictes greus molt concrets en programes informatius 
de la CCMA i no pas un engany als ciutadans i, per tant, una vulneració del dret 
fonamental a la informació veraç.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la visió del 
Govern amb relació a la participació catalana en el colonialisme i 
l’esclavisme
302-00094/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 35970)

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la visió del Govern amb relació a la participació catalana en el coloni-
alisme i l’esclavisme (tram. 302-00094/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 6

6) Instar el Govern de la Generalitat a vetllar pel respecte dels drets humans en 
l’acció de les empreses catalanes a l’exterior amb l’objectiu de frenar noves formes 
d’esclavisme i colonialisme, i donant compliment a la resolució 359/XI del Parla-
ment de Catalunya que inclou: 

a) Iniciar, en el termini de tres mesos, els treballs per a crear i enraigar un centre 
d’estudi i d’avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions a 
l’exterior que disposi d’instruments que vetllin pel compliment de la legislació vigent 
en l’àmbit dels drets humans per part de les empreses, amb participació de la socie-
tat civil, del Govern i del Parlament mateix.

b) Declarar-se favorable a la creació d’un instrument internacional jurídicament 
vinculant que garanteixi el compliment de les obligacions en matèria de drets hu-
mans per part de les empreses transnacionals i altres empreses, i donar suport al 
Grup de Treball del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides que té el man-
dat d’elaborar aquest instrument.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 35530 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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

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

Comissió: Comissió d’Economia i Hisenda
Alta: Elsa Artadi i Vila
Baixa: Jordi Munell i Garcia

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 35570 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Par-
lament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Interior
Alta: Marc Parés Franzi
Baixa: Joan Josep Nuet i Pujals

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Composició de la Comissió de Cultura
410-00010/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 35531 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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

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

Comissió: Comissió de Cultura
Alta: Laura Borràs i Castanyer



BOPC 309
11 d’abril de 2019

4.45.05. Comissions legislatives 45 

Baixa: Mònica Sales de la Cruz

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 35630 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.04.2019 

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Par-
lament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Justícia
Alta: Yolanda López Fernández
Baixa: David Cid Colomer

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 35631 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.04.2019 

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, 
comunica que la diputada Yolanda López Fernández ha estat proposada presidenta 
de la Comissió de Justícia.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació
410-00015/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 35571 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Par-
lament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Alta: Marc Parés Franzi
Baixa: Yolanda López Fernández

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 35572 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Par-
lament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió del Síndic de Greuges
Alta: Marc Parés Franzi
Baixa: Joan Josep Nuet i Pujals

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 
i el 18 d’Agost de 2017
407-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 35573 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 48.4 i 67.2 del Reglament 
del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a la comis-
sió parlamentària: 

Comissió: Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
Alta: Marc Parés Franzi
Baixa: Joan Josep Nuet i Pujals

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 35655 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 48.4 i 67.2 del Reglament 



BOPC 309
11 d’abril de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 47 

del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a la comis-
sió parlamentària: 

Comissió: Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Cons-
titució Espanyola a Catalunya

Alta: Marc Parés Franzi
Baixa: David Cid Colomer

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

RENÚNCIA A LA VICEPRESIDÈNCIA

Reg. 35656 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parla-
ment, comunica que la diputada Jèssica Albiach Satorres renuncia a la condició de 
vicepresidenta de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució Espanyola a Catalunya en favor del diputat Marc Parés Franzi.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 76/XII, sobre les mesures per 
a combatre l’obesitat
290-00061/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35639 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.04.2019

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 76/XII, sobre les 
mesures per a combatre l’obesitat (tram. 290-00061/12), us informo del següent:

Per tal de promoure la salut per mitjà de l’alimentació i l’activitat física el Depar-
tament de Salut va posar en marxa el Pla Integral de Promoció de l’activitat física 
i l’alimentació saludable (PAAS). Aquest Pla està en consonància amb l’Estratègia 
NAOS (Estratègia per a la nutrició, l’activitat física i la prevenció de l’obesitat) de 
l’AECOSAN, (Agencia Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició) del 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i l’Estratègia sobre dieta, activitat 
física i salut de l’OMS.

Com es recomana a nivell internacional i també estatal, el pla incorpora actua-
cions sobre els dos principals determinants de l’obesitat lligats a l’estil de vida: l’ali-
mentació i l’activitat física. També com es recomana a nivell internacional i estatal, 
el pla integra accions a l’àmbit educatiu, comunitari, sanitari i laboral.

Es basa en l’evidència que indica que els abordatges multidisciplinaris, multifac-
torials i integrals són els més efectius per canviar l’estil de vida, sempre tenint en 

http://www.naos.aesan.msps.es/
http://www.naos.aesan.msps.es/
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compte les característiques diferencials de les diferents etapes vitals i els determi-
nants socials de la salut.

El PAAS té la voluntat de la universalitat, promou l’equitat actuant de forma pre-
ferencial en persones en situació de vulnerabilitat i busca la sinèrgia amb les altres 
institucions i entitats que treballen en el territori.

Cerca al mateix temps la capacitació dels professionals i les persones i la poten-
ciació dels entorns promotors de la salut.

El PAAS va ser elaborat per un grup d’experts coordinats des del i assessorat 
pels professors Carles Vallbona i Lluis Serra a finals del 2004.

Des de la seva posada en marxa a començaments de 2006 ha portat a terme més 
de 65 accions en els àmbits educatiu, comunitari, sanitari i laboral, amb la partici-
pació d’altres Departaments de la Generalitat, Ajuntaments i ens locals, fundacions, 
centres universitaris i de recerca, el sector de l’alimentació i l’activitat física, i altres 
institucions i recursos de la comunitat. Els trets fonamentals són:

1. Abordatge integral de les causes d’una alimentació desequilibrada i una acti-
vitat física insuficient.

2. Estratègies de prevenció que actuïn de forma sinèrgica i coincident sobre els 
diversos factors dels estils de vida.

3. Creació d’entorns favorables, en el marc dels programes d’acció local, que fa-
cilitin l’adopció progressiva i el manteniment d’estils de vida saludable a la ciuta-
dania.

4. Cooperació i interrelació de múltiples sectors. La implantació de totes aques-
tes intervencions és complexa, per tant, requereix de la implicació tant de l’adminis-
tració com de la societat civil, el sector privat i els mitjans de comunicació.

Al lloc web de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es poden consultar les 
iniciatives desenvolupades en el marc del PAAS, a l’enllaç http://salutpublica.gencat.
cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/PAAS/.

A continuació s’exposen les activitats principals del PAAS, amb els seus indica-
dors de seguiment a finals de l’any 2018:

En relació a l’etapa infantil:
– Durant l’any 2018, es van dur a terme 885 revisions de programacions de me-

nús escolars, 579 basals i 306 de seguiment, que cobreixen 94.549 comensals. En el 
període de vigència de les revisions 2016-2018 es van revisar 2.102 programacions 
que afecten 208.235 escolars que fan ús del menjador escolar. La revisió de menús 
escolars basal s’acompanya d’una avaluació del seguiment que comprova una millo-
ra en un elevat percentatge de casos de la qualitat dels menús i en alguns casos d’una 
avaluació sensorial de la qualitat dels menús.

– Es van actualitzar i es va fer una amplia difusió de les diferents Guies i Re-
comanacions d’Alimentació saludable a l’etapa escolar (Incloent per a Maquines 
expenedores d’aliments i begudes),i d’Alimentació saludable en la primera infància  
(0 a 3 anys) i el document Acompanyar els àpats dels infants. Concretament es van 
fer 42 conferències a nivell territorial per tot Catalunya que van arribar a 2.500 pro-
fessionals de l’entorn sanitari, escolar, local i comunitari.

– S’ha continuat donant suport a projectes comunitaris de prevenció d’obesitat 
infantil com el projecte POIBA i Nens en Moviment a Girona. Prèviament s’havia 
donat suport a altres projectes: SHAPE-UP, EDAL, Eyto, AVALL, SI, que van ser-
vir de base per elaborar el document Eines per l’Implementació de projectes comu-
nitaris de prevenció de l’Obesitat infantil.

– Es col·labora amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació en el projecte A la nostra escola mengem més fruita per a la promoció del 
consum de fruita, estacional i de proximitat entre els escolars. Consisteix en la dis-
tribució de fruita fresca i mesures d’acompanyament com tallers i altres activitats.

http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/PAAS/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/PAAS/
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– S’ha elaborat el Model de prevenció i atenció a l’obesitat infantil a Catalunya 
consensuat amb professionals de la salut, societats científiques i entitats relacionades.

En relació a la població en general:
– Durant l’any 2018 amb el programa AMED es van acreditar 67 establiments 

nous com a promotors d’alimentació mediterrània amb 7.117 comensals. Globalment 
el projecte AMED arriba a 100.213 comensals en 675 establiments acreditats.

– Pel que fa al projecte Aquí si Fruita i Salut de promoció del consum de fruita 
en establiments de restauració col·lectiva, a finals de l’any 2018 es arribar a un total 
de 169 establiments.

– Elaboració de la guia Petits canvis per menjar millor elaborada amb les apor-
tacions de nombrosos professionals i entitats (6 Departaments, 7 universitats, 6 so-
cietats científiques i col·legis professionals, i 10 entitats, fundacions, associacions de 
consumidors, ONG, etc.) per promoure l’alimentació saludable a través de consells 
clars i entenedors. Inclou aspectes de sostenibilitat, reducció de residus i de malba-
ratament alimentari, amb especial referència a consum estacional i de proximitat. 
S’està fent difusió virtual (pàgines web i xarxes socials) i també amb jornades tèc-
niques presencials a nivell central i comunitari al territori.

– El Pla d’Activitat Física, esport i salut PAFES (PAFES) va finalitzar la seva ex-
tensió al territori al 2015, quan tots els centres de salut de Catalunya van ser inclosos 
i estan formats en prescripció d’activitat física. A hores d’ara es disposa de més de 
740 professionals de salut que constitueixen la xarxa de referents d’activitat física. 
Al 2018 es van realitzar 9 tallers per al manteniment i reforç del Pla, als que van as-
sistir 366 professionals de salut. A més a més, 1.650 professionals s’han inscrit a la 
formació online «Curs Activitat Física i Salut. Intervenció a l’Atenció Primària», de 
la que aquest any s’han realitzat 3 edicions. Un total de 857 professionals aproven 
el curs (un 75% dels que l’inicien). També, durant l’any 2018, el 45,6% de les per-
sones insuficientment actives i amb factors de risc cardiovascular ateses a l’atenció 
primària van millorar d’etapa del canvi respecte a l’activitat física i/o es mantenien 
actives. Dintre del Pla i en col·laboració amb la Secretària General de l’Esport i els 
ens locals, es disposa de 906 rutes saludables en més de 260 municipis.També s’ha 
publicat un article amb l’evolució dels 10 anys del PAFES a Catalunya

– Com cada mes d’abril, es va celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física 2018 
amb la Secretaria General Esports i les entitats locals amb 129.504 participants en 
400 esdeveniments i 838 entitats. A més a més, les xarxes socials s’han consolidat 
com a eina de difusió i participació.

– Es continua amb la promoció de l’ús de les escales, especialment en edificis 
sanitaris i de l’administració, començant pels edificis propis del Departament de 
Salut. A partir de l’elaboració del pack escales, s’ha implantat en tots els centres sa-
nitaris del SISCAT.

– Durant el 2017 es va fer difusió de la Caixa d’Eines per a la promoció de la sa-
lut a la petita i mitjana empresa, en col·laboració amb PIMEC, que dóna continuïtat a 
la tasca iniciada amb la Guia de l’Empresa Saludable amb la Cambra de Comerç de 
Barcelona. Durant el 2018 s’ha elaborat un qüestionari d’autoavaluació en el marc del  
projecte Empresa promotora de salut del Pla Interdepartamental i Intersectorial de 
Salut Pública (PINSAP).

En relació a les activitat de foment de l’Envelliment saludable:
– Des de l’any 2014 fins al 2017 s’han avaluat aspectes d’alimentació i activitat 

física saludables en 453 centres d’acolliment residencial de la Regió Sanitària Bar-
celona, amb cobertura del 95% del total de centres.

– S’ha dut a terme el programa formatiu per a professionals, directors i gerents 
dels centres d’acolliment residencial (37 tallers). Ambdues activitats en col·laboració 
amb els Serveis Territorials de Barcelona.
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– Es participa anualment a la Fira Gran que s’adreça a la gent gran i entitats re-
lacionades. L’any 2018 el lema va ser Gent activa Gent feliç i va comptar amb més 
de 35.000 visitants que van participar en més de 450 activitats gratuïtes, conferèn-
cies, una caminada amb 1.200 participants, i tallers sobre estils de vida saludables.

– Aquestes activitats s’emmarquen en d’altres prèvies realitzades amb l’objectiu 
de promoure l’envelliment saludable:

• Les recomanacions Viure més i millor.
• Les Recomanacions sobre activitat física i alimentació saludable per centres 

d’acollida residencial de la gent gran.
• El document marc Bases per l’Envelliment actiu i saludable a Catalunya.
• Diversos materials d’educació per a la salut: Idees per viure més i millor, etc.

Col·laboració en Projectes promoguts per altres Departaments de la Generalitat:
– L’any 2017, seguint les indicacions de l’OMS que recomana l’aplicació d’im-

postos sobre les begudes ensucrades per a frenar el preocupant ritme d’obesitat que 
s’està instal·lant en el món, i sobretot en els infants, va fer que el Departament de la 
Vicepresidència i Economia i Hisenda amb l’assessorament del Departament de Sa-
lut apostés per aquesta mesura en matèria de fiscalitat i implantés l’impost sobre be-
gudes ensucrades i embotellades (IBEE). L’avaluació de l’impacte d’aquesta mesura 
realitzada per un estudi independent de la Universitat Pompeu Fabra va mostrar una 
davallada important del consum de begudes ensucrades (22%) i un desplaçament 
cap a begudes «zero», «light» i aigua.

– Es col·labora en el Programa de promoció de fruita i llet a les escoles endegat 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i amb la participa-
ció també del Departament d’Educació, oferint l’assessorament relacionat amb els 
aspectes de salut. En el curs 2018/19 participen 262.175 alumnes de 1.102 escoles 
de Catalunya.

– Es col·labora en el programa Àpats en Família del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies que fomenta l’alimentació saludable i una criança positiva.

– Es participa en la Taula de diàleg per a la prevenció dels trastorns de conduc-
ta alimentària (TCA) liderada per l’Agència Catalana de Consum del Departament 
d’Empresa i Coneixement, que durant el 2018 ha treballat en el Projecte Implica’t 
en la prevenció/recuperació dels TCA (2018) i en la regulació en internet de pàgines 
promotores de TCA.

Col·laboració amb entitats del tercer sector:
– Projectes de col·laboració amb entitats de cooperació i distribució d’aliments 

amb finalitat solidària, concretament amb Creu Roja. L’Agència de Salut Pública de 
Catalunya (ASPCAT) col·labora oferint suport tècnic al contingut de diferents pro-
jectes d’intervenció, en referència a la seguretat alimentària i l’equilibri nutricional.

– En els darrers anys s’han concretat els següents documents:
• Decàleg de consells i indicacions per a les famílies sobre com fer una compra 

d’aliments equilibrada ajustant al màxim el pressupost i proposta de menú setmanal 
amb la llista de la compra associada al cost estimat.

• Cuidar-se és una bona inversió! 10 consells per fer salut a bon preu a partir dels 
65 anys. 

• Aquestes accions s’ha dut a terme en el marc d’un conveni amb Creu Roja Ca-
talunya.

Material de suport a l’educació per a la salut:
– Tríptics i pòsters:
• L’alimentació mediterrània.
• El sobrepès i l’obesitat, prevenim-los des de petits.
• Els aliments rics en fibra beneficiosos per a la salut.
• Piràmide de Alimentació saludable.

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/fruita-llet-escoles/fruita-escoles/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/formacio_per_a_pares_i_mares/apats_en_familia/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/codi-de-consum-de-catalunya/sintesi-dels-drets-de-les-persones-consumidores-i-usuaries/els-drets-basics-de-les-persones-consumidores/taula-de-dialeg-per-a-la-prevencio-dels-trastorns-de-la-conducta-alimentaria/
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/codi-de-consum-de-catalunya/sintesi-dels-drets-de-les-persones-consumidores-i-usuaries/els-drets-basics-de-les-persones-consumidores/taula-de-dialeg-per-a-la-prevencio-dels-trastorns-de-la-conducta-alimentaria/
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=275150&idioma=0&departament=9&canal=10
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=275150&idioma=0&departament=9&canal=10
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=275150&idioma=0&departament=9&canal=10
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• Pòster de l’activitat física saludable (població adulta, gent gran infants).
• «Colors sabors i molta marxa» fullet de promoció de la fruita entre la població 

infantil.
• Mou-te i passa-t’ho be.
• Menjar sa i moure’s també a la feina.
• Menjar sa i moure’s en reunions de treball, jornades i congressos.
• Recomanacions a l’alimentació en la primera infància (o a 3 anys).

Durant el 2018 s’han elaborat:
• Esmorzars i berenars saludables.
• Petits canvis per menjar millor.
• Decàleg per a famílies sobre obesitat infantil.

– Vídeos amb consells de salut sobre alimentació i activitat física per a les pan-
talles de sales d’espera d’hospitals i centres sanitaris:

1. 30+5 (Activitat física i alimentació).
2. Piràmide de l’alimentació saludable.
3. L’aigua és imprescindible per a la vida.
4. La lactància materna.
5. Menys sal, més salut!
6. Si vols fer salut, suma 30+5!
7. Consells de seguretat alimentària per a la gent gran.
8. Recomanacions per elaborar dinars de carmanyola.
9. Pauses actives a la feina.
10. Hidratació i gent gran. L’aigua és vida.
11. Mobilitat i Salut.
12. Postura corporal a la feina. Ergonomia i estiraments.
13. La cultura crea salut.
14. Com reduir el risc de patir càncer.
15. Dinars de carmanyola a l’entorn laboral.
16. Alimentació mediterrània. Alimentació saludable (Amed).

Durant el 2018 s’han elaborat:
1. Mengem 5 racions al dia de fruita i hortalisses.
2. Petits canvis per menjar millor.

Participació en projectes europeus: es col·labora en el Consell assessor del pro-
jecte europeu Sitless per a un envelliment actiu i saludable a través d’activitats co-
munitàries i sostenibles de promoció de l’activitat física.

Formació continuada per professionals d’atenció primària i projectes comunita-
ris: s’ofereixen diversos cursos, entre ells els del Pla d’activitat Física, Esport i Sa-
lut ara en versió en línia que arriba aproximadament a 500 professionals en cada 
edició. També en el curs sobre alimentació saludable per a infants i adolescents han 
participat 1.900 professionals en les 4 edicions fins ara realitzades.

Per altre part el PAAS ha rebut diferents premis a nivell estatal (NAOS) i local, 
i està inclòs com bona pràctica (1) a nivell internacional. És un dels tres projectes 
espanyols inclosos al projecte SPOTLIGHT An atlas of European projects and in-
terventions for obesity prevention in adults.

També es fan activitats de docència de pregrau principalment en infermeria i di-
etètica i nutrició, i s’acullen practicums del Màster de Salut Pública i altres estudis 
de postgrau.

La taula següent recull un resum dels principals indicadors de seguiment del 
PAAS: 

1.  An EU-wide overview of community-based initiatives to reduce childhood obesity 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLAydlOUpCxDkgtCd7_m0o2rBcMum3GJFd
https://www.youtube.com/watch?v=k6pOATOx_iY
https://www.youtube.com/watch?v=r3qxJ_hxw-k
https://www.youtube.com/watch?v=yNGn8uzJqZ8
http://www.worldobesity.org/what-we-do/policy-prevention/projects/spotlight/intervention-atlas/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fnutrition_physical_activity%2Fdocs%2Freport_cbis_childhood_obesity_en.pdf&ei=ZP46VO3VG6jd7Qax2IDYCA&usg=AFQjCNGLTkfTkdT3dDydP7aVz94EabPQYQ&
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Activitats Indicadors Any 2017 Any 2018

Establiments promotors de 
dieta Mediterrània –AMED 

Nombre de comensals 93.096 100.213

Nombre d’establiments 608 675

Establiments promotors 
Fruita fresca «Aquí si fruita 
i Salut» Nombre d’establiments 147 169

Revisió menús escolars
2016-2018 (cada revisió té 
una validesa de 3 anys)

Nombre de programacions 
revisades 1.071 2.102

Nombre alumnes usuaris 
menjador 165.982 208.235

Fruita fresca com postres 
més de 4 dies/setmana 51% 69%

Llegums de 1er plat 89% 86%

Aliments frescos cada dia 88% 98%

Oli d’oliva per amanir 79% 92%

Projecte Promoció fruita 
i Llet a les escoles (amb 
DARP i DE)

Centres escolars 1.118 1.102

Nombre d’alumnes 268.105 262.175

Pla d’activitat Física, 
esport i salut (PAFES)
(amb Secretària General 
de l’Esport)

Nombre d’ABS 370 (100%) 370 (100%)
Formació a professionals
– Tallers manteniment
– Curs online (4 edicions)

115
1.632

366
1.650

Referents EAP formats 740 740

% de persones 
insuficientment
Actives amb factor de risc 
cardiovascular que milloren 
en les etapes del canvi o 
es mantenen actives (dels 
pacients amb FRCV) 44,5% 45,6%

Nombre de municipis 260 260

Nombre de rutes saludables 
planificades 906 906

Activitats Dia Mundial 
activitat física

475 400

Participants Dia Mundial 
activitat Física 149.650 129.504

Festival de la Infància Participants en tallers 2.598

FIRAGRAN Participants a caminades 1200 1.200

Visitants a l’estand de Salut 3.500 3.500

Impuls i suport d’activitats Impuls i suport a activitats a 
l’àmbit comunitari

– – 

Impuls i suport a activitats a 
l’àmbit sanitari

– – 

Impuls i suport a activitats a 
l’àmbit escolar

– – 

Impuls i suport a activitats a 
l’àmbit laboral 

– – 

Jornades i Premis Jornada
10 anys

PAAS 

XI Jornada
PAAS

La previsió pel període 2018-2020 és continuar amb el desplegament i l’impuls 
al PAAS emmarcant-se en el projecte 3.2 del Pla de salut (programes de protecció, 
promoció i prevenció en el marc de la cronicitat) i en el marc del Pla Interdeparta-
mental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP).

A la darrera jornada 10 anys del PAAS amb més 40 professionals experts es va-
ren revisar i proposar les prioritats següents:
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– Elaborar, difondre i provar a nivell territorial un model de prevenció i atenció 
de l’obesitat infantil basat en la millor evidència disponible i consensuat amb els 
professionals.

– Continuar l’aplicació del PAFES, en especial en els aspectes més comunita-
ris, i començar l’extensió del PAFES a altres grups d’edats (Infància-adolescència).

– Celebrar els 10 anys del Dia Mundial de l’Activitat Física juntament amb la Se-
cretaria General de l’Esport (SGE).

– Impulsar el projecte AMED, augmentant la seva cobertura.
– Continuar l’aplicació del programa de revisió de menús escolars, potenciant el 

seguiment i l’avaluació qualitativa.
– Elaborar normativa per incloure els criteris nutricionals a les pliques de pres-

cripcions tècniques per a la contractació dels serveis de menjadors escolars.
– Potenciar les activitats relacionades amb l’envelliment saludable.
– Específicament en el marc del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut 

Pública (PINSAP), els projectes Aquí Fruita Sí; Mobilitat Activa; AMED i Empresa 
promotora de Salut.

– Seguir col·laborant amb el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hi-
senda en el projecte de l’impost sobre begudes ensucrades envasades (IBEE) i amb 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el projecte De 
Promoció de fruita i llet a les escoles juntament amb el Departament d’Educació.

– També juntament amb el Departament d’Educació i la Secretaria General 
d’Esports es treballarà de manera transversal per potenciar l’activitat física a l’en-
torn escolar.

– Jornades de difusió i formació continuada sobre l’etiquetatge frontal dels ali-
ments, obesitat infantil i altres.

Indicadors de resultats en el marc del pla de salut de catalunya 2016-2020. Font 
d’Informació Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA)

Objectius Indicadors Valor 2017

Monitorar la prevalença 
d’excés de pes en la 
població de 18 a 74 anys 
des de la perspectiva de les 
desigualtats socials en salut

Proporció d’excés de 
pes declarat (sobrepès i 
obesitat) en la població de 
18 a 74 anys, per classe 
social i per nivell d’estudis 
(%)

Total: 49,3%
– Universitaris: 40,8%
– Primària i sense 
estudis: 63,0%

Reduir en un 5% la 
prevalença d’excés de pes en 
la població de 6 a 12 anys

Proporció d’excés de 
pes declarat (sobrepès i 
obesitat) en població de 6 
a 12 anys (%)

Total 36,3%

Reduir les desigualtats socials 
en la prevalença d’excés de 
pes en la població de 6 a 12 
anys

Proporció d’excés de 
pes declarat (sobrepès 
i obesitat) en població 
de 6 a 12 anys (%) per 
una selecció de variables 
socioeconòmiques

-Estudis universitaris 
mare: 26,0%
– Estudis Primaris i sense 
estudis mare: 34,5%

Incrementar en un 5% la 
prevalença de persones 
adultes que segueixen les 
recomanacions d’alimentació 
mediterrània

Proporció de persones 
de 15 anys i més 
que segueixen les 
recomanacions 
d’alimentació mediterrània 
(%)

Total 61,1%*
*canvi en les valoracions

Monitorar la prevalença 
de persones adultes que 
segueixen les recomanacions 
d’alimentació mediterrània 
des de la perspectiva de les 
desigualtats socials en salut

Proporció de persones 
de 15 anys i més 
que segueixen les 
recomanacions 
d’alimentació mediterrània 
(%), per classe social i per 
nivell d’estudis

-Universitaris: 68,5%
– Primaris o sense 
estudis: 56,6%
– Classe Social I: 68,5%
– Classe Social lII: 57,4%
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Objectius Indicadors Valor 2017

Reduir les desigualtats socials 
en la prevalença del consum 
freqüent de productes 
hipercalòrics en població de 3 
a 14 anys

Proporció de consum 
freqüent de productes 
hipercalòrics en la població 
de 3 a 14 anys (%), per 
una selecció de variables 
socioeconòmiques

Total: 32,3%
– Estudis universitaris 
mare: 26,3%
– Primaris o sense 
estudis mare: 48,3%

Incrementar per sobre dels 
nivells de 2016 la prevalença 
de l’activitat física saludable 
en la població de 15 a 69 
anys 

Proporció d’activitat física 
saludable (moderada i alta 
de l’IPAQ) en la població de 
15 a 69 anys (%)

Total: 80,7% 

Reduir les desigualtats socials 
en la prevalença de l’activitat 
física saludable en la població 
de 15 a 69 anys

Proporció d’activitat física 
saludable (moderada i alta 
de l’IPAQ) en la població 
de 15 a 69 anys (%), per 
una selecció de variables 
socioeconòmiques

-Universitaris: 83,2%
– Primaris o sense 
estudis: 78,2%
– Classe Social I: 84,6%
– Classe Social III: 80,2%

Pel que fa a les mesures per a combatre l’obesitat en l’àmbit dels perfils nutrici-
onals, fins al moment la Comissió Europea no ha emès cap informació al respecte 
per la qual cosa no s’ha avançat en l’elaboració dels perfils nutricionals propis per 
Catalunya.

Barcelona, 25 de març de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 155/XII, sobre la pobresa 
infantil
290-00135/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35395 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.04.2019

A la Mesa de la Comissió
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 155/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la pobresa infantil.

Sobre l’augment progressiu de la inversió en protecció social per als infants cal 
dir que, fins al moment, la situació de pròrroga pressupostària no ha permès l’in-
crement desitjat. Tanmateix, el pressupost final de la DGAIA del 2018 ha estat de 
297,63M€. Ara bé, cal entendre que les polítiques d’infància van més enllà del pres-
supost de la DGAIA. Per això, en paral·lel, el Departament de Treball, Afers  Socials 
i Famílies juntament amb el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
d’Hisenda estem treballant amb UNICEF en el disseny d’una metodologia per quan-
tificar la despesa pública destinada a la Infància. Aquest treball ha estat lliurat per 
UNICEF i analitzat per la Direcció General de Pressupostos i, properament, es pre-
sentarà.

Sobre la consolidació i el reforç a les polítiques públiques transversals d’infància 
i adolescència, us fem saber que l’informe d’avaluació del Pla d’Atenció Integral a 
la Infància i l’adolescència (P.I.A.I.A.) 2015-2018 no s’ha fet públic encara per tro-
bar-se en fase d’anàlisi de resultats. Està previst tancar l’informe a la reunió de la 
Comissió Tècnica que tindrà lloc el mes d’abril de 2019, Òrgan que ha de donar el 
seu vist i plau per a la presentació a la Taula Nacional prevista pel dia 3 de maig, on 
s’ha d’aprovar.
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A més, ja hem iniciat les actuacions necessàries per elaborar el Pla Integral 2019-
2022 i la seva corresponent aprovació. Aquestes actuacions passen per l’avaluació 
del primer Pla Integral, analitzant els punts forts i febles del mateix, a més dels re-
sultats. A partir d’aquí s’està fent una revisió del seu plantejament per a la discussió 
en els Òrgans competents per a la seva aprovació, que són la Comissió Tècnica de 
la Taula Nacional i posterior convocatòria de la Taula Nacional

Així també, s’està treballant en la recuperació del Programa d’impuls de la par-
ticipació infantil i dels consells de participació territorial dels infants i adolescents, 
amb l’objectiu de promoure la participació individual dels infants i adolescents i la 
participació col·legiada mitjançant la creació de nous consells locals de participació, 
la dinamització del Consell nacional de la infància i l’adolescència. Així mateix, 
s’està dissenyant una coordinació amb les dinamitzadores i dinamitzadors dels con-
sells locals d’infància i adolescència i, un Programa de formació en participació per 
a dinamitzadores i dinamitzadors que respongui a les seves necessitats i interessos.

A més, s’estan desplegant les següents normatives per donar compliment a la Llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència:

– Sistema de protecció, dels drets i deures dels infants i els adolescents en el sis-
tema de protecció, i de procediment i mesures de protecció a la infància.

– Joves extutelats o emancipats, pel qual es regula el suport a l’emancipació i a 
l’autonomia personal dels joves extutelats.

– Centre d’estudis del maltractament infantil, de modificació del Decret 289/2016, 
de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies i d’establiment del Centre d’estudis en maltractament infantil

– Pensions d’orfenesa, que regula la integració de les pensions d’orfenesa en el 
patrimoni privat dels infants i els adolescents orfes sota la tutela o la guarda protec-
tora de la Generalitat.

– Estades temporals, pel qual es regula l’informe d’estades temporals d’infants 
estrangers.

– Equips de protecció, dels equips tècnics d’avaluació, diagnòstic, proposta i se-
guiment mesures en el sistema de protecció.

– Serveis d’intervenció socioeducativa, sobre el model de prevenció dels serveis 
d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de 
risc i les seves famílies.

Així també, està previst en els propers mesos l’inici de les gestions pel tràmit de 
la normativa referida a:

a) Centres de protecció, dels serveis d’atenció residencial de menors en tutela o 
guarda,

b) Procurador/a dels infants i adolescents, sobre l’organització i funcions procu-
rador/a dels infants i adolescents i el procediment de queixa,

c) Protecció pública davant dels maltractaments, de les mesures, programes i 
serveis específics d’atenció per infants i adolescents maltractats i víctimes d’abusos 
sexuals.

Sobre el compliment de la Resolució 327/XI, cal dir que amb l’objectiu de pres-
tar una assistència sanitària de qualitat, els principis inspiradors del Pla de Salut de 
Catalunya 2016-2020 i de la cartera de serveis del sistema públic de salut a Catalu-
nya es fonamenten en tres eixos principals:

– La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
– L’equitat, l’eficiència i la qualitat dels serveis.
– La satisfacció dels usuaris.
Pel què fa a l’atenció als infants, les activitat de promoció d’hàbits saludables i 

higiene són bàsiques per a assolir els millors resultats en salut, maximitzant el valor 
dels recursos destintats a aquestes accions.

En aquest sentit, el Servei Català de la Salut (CatSalut) en col·laboració amb 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), duu a terme activitats preventi-
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ves que permetran als infants d’avui gaudir d’una millor salut quan assoleixin l’edat 
adulta.

L’atenció bucodental és un dels aspectes més emblemàtics pel què fa a la millora 
de resultats en salut quan la prevenció es duu a terme diàriament i amb un segui-
ment periòdic. En aquest sentit, la cartera de serveis d’atenció primària inclou:

1. Informació, educació per a la salut i, si s’escau, ensinistrament en matèria d’hi-
giene i salut bucodental.

2. Tractament de processos aguts odontològics, entenent per tals els processos 
infecciosos i/o inflamatoris que afecten l’àrea bucodental, traumatismes osseoden-
taris, ferides i lesions a la mucosa oral, així com la patologia aguda de l’articulació 
temporomandibular.

3. Consell bucodental, tractament farmacològic de la patologia bucal que ho re-
quereixi, exodòncies, exodòncies quirúrgiques, cirurgia menor de la cavitat oral, 
revisió oral per a la detecció precoç de lesions premalignes i, si s’escau, biòpsia de 
lesions mucoses.

4. Alguns tractaments, com els tractaments ortodòntics, les exodòncies i els im-
plants dentaris estan inclosos en casos de pacients que pateixen seqüeles degudes 
a causes específiques (derivades de patologia cancerígena, malaltia genètica o trau-
matisme).

L’atenció a la hipoacúsia (sordesa) també està àmpliament definida i implemen-
tada entre el CatSalut i l’ASPCAT mitjançant el Protocol per a la detecció precoç, el 
diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal.

A través de l’aplicació d’aquest protocol, des del 2010, s’està fent un cribratge per 
tal que la detecció de la hipoacúsia es faci en l’edat més precoç possible i els infants 
tinguin un desenvolupament integral. En cas que la confirmació diagnòstica esta-
bleixi la necessitat de posar un audiòfon o un implant coclear, es fa la prescripció, 
el tractament i el seguiment rehabilitador corresponent. També es coordina aquesta 
tasca sanitària amb professionals de l’àmbit social i educatiu.

L’atenció oftalmològica en la infància compta també amb el suport d’activitats 
preventives establertes per la Secretaria de Salut Pública mitjançant el Protocol d’ac-
tivitats preventives i promoció de la salut en edat pediàtrica. La pràctica d’aquest 
protocol estableix el cribratge per detectar possibles anomalies de l’aparell ocular. 
Des del primer mes de vida fins als 14 anys es fan revisions als centres d’atenció 
primària (CAP) i, si s’escau, es deriva l’infant a un especialista.

Les lents per a la correcció dels defectes de refracció s’inclouen en cartera de 
serveis en cas que siguin patologies derivades de traumatisme, malaltia genètica o 
càncer (criteri general a tota la cartera de serveis comuns).

El CatSalut garanteix la cobertura de l’atenció bucodental i oftalmològica als 
menors d’edat seguint els criteris de qualitat, seguretat i cost-efectivitat dels dife-
rents tractaments.

Finalment, sobre l’augment progressiu del parc públic d’habitatge social, el Go-
vern té en marxa la tramitació del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya 
(PTSH), com a full de ruta que ha d’inspirar les polítiques d’habitatge que s’enge-
guin els propers 15 anys a Catalunya, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge 
a les noves generacions de joves i a les noves llars que es creïn durant aquests anys. 
És un document estratègic que apunta grans objectius i les mesures més adients per 
territoris i necessitats que s’hi detectin en cada moment. El PTSH estableix les bases 
per a aconseguir tres ambiciosos objectius:

– Incrementar fins el 15% el parc d’habitatge social a 152 municipis de forta de-
manda, on viu prop del 80% de la població catalana.

– Ajudar les persones i famílies potencialment excloses del mercat de l’habitatge 
a poder-hi accedir en condicions.
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– Aconseguir que el 5% dels habitatges principals de tot el país siguin destinats 
a lloguer social, acostant Catalunya a les mitjanes de països europeus equivalents en 
població i potencial econòmic.

En conseqüència, l’objectiu d’«augmentar progressivament el parc públic d’ha-
bitatge» està recollit pel aquest document marc que guiarà les polítiques públiques 
d’habitatge en els propers anys.

En paral·lel, el Govern de la Generalitat està impulsant mesures per avançar en 
aquesta ampliació del parc públic. En aquest sentit, s’ha intensificat l’exercici del 
dret de tanteig i retracte previst al Decret-llei 1/2015. Des de la seva entrada en vigor 
l’any 2015 i fins l’any 2017, s’havia ampliat el parc de la Generalitat en prop de 1.000 
habitatges. Només durant el passat any, gràcies a l’important esforç pressupostari, 
tant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) com de l’INCASÒL, situat al 
voltant dels 50 MEUR, s’haurà pogut quasi doblar aquesta xifra.

Així mateix, el Govern, a través de l’AHC i l’Institut Català de Finances (ICF), 
ha activat una línia d’ajuts adreçada a ajuntaments i entitats del tercer sector per al 
finançament d’operacions de tanteig i retracte, que a la pràctica suposa un cost zero 
en aquest tipus d’actuacions d’ampliació dels parcs d’habitatge de lloguer social.

Barcelona, 28 de març de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 186/XII, sobre l’increment 
dels efectius de mossos d’esquadra destinats a Barcelona, 
especialment al districte de Ciutat Vella
290-00167/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35183 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.04.2019

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 186/XII, sobre 
l’increment dels efectius de mossos d’esquadra destinats a Barcelona, especialment 
al districte de Ciutat Vella (número de tramitació 290-00167/12), us informo del se-
güent:

Amb relació a l’apartat a), tot i la manca de personal generalitzada, hi ha serveis 
regionals que, en cas de necessitat, són redirigits als municipis que ho requereixen. 
A més, els serveis centrals tenen un àmbit d’actuació a tot Catalunya i reforcen, en 
àmbits específics, les necessitats operatives del territori, tant de forma ordinària 
com per causes sobrevingudes. A banda, els diferents plans operatius, tant especí-
fics com estacionals, així com el Pla d’Estiu, porten associades hores remunerades 
per fer front al necessari increment d’activitat policial específica o extraordinària 
per cobrir les necessitats derivades de l’operativa policial associada a aquests plans.

Cal destacar que la dotació d’agents de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) ha d’augmentar amb els efectius que actualment estan fent el 
curs bàsic policial a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que incrementaran 
la plantilla en 500 agents que es distribuiran al llarg de tot el territori català, i amb 
les 750 noves places convocades per a l’accés a l’escala bàsica del cos de Mossos 
d’Esquadra d’acord amb les bases publicades en el DOGC de 8 de gener de 2019, 
que està previst que iniciïn el període de pràctiques el mes de juny de 2020.

Quant a l’apartat b), els grups de patrullatge s’inclouen dins de les funcions de les 
unitats de seguretat ciutadana, juntament amb altres funcions, com ara:
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– Fer la prevenció i persecució de les conductes i activitats antisocials, molestes i 
incíviques que puguin donar com a resultat una acció penal o administrativa.

– Garantir la seguretat de les persones o dels béns, ja sigui en la seva activitat so-
cial o en els moviments de masses (actes esportius, culturals i altres), o la circulació 
viària, o riscos industrials, en col·laboració amb altres organismes.

– Assegurar la protecció a persones i institucions que ho necessitin.
– Col·laborar i actuar amb altres institucions per evitar o, si escau, minorar les 

conseqüències que representen les calamitats d’origen natural per a la seguretat de 
les persones i els béns.

– Evitar les situacions de risc per a les persones o els béns, neutralitzar-les i, si 
escau, determinar si la conducta és susceptible de responsabilitat penal o adminis-
trativa.

– Procurar una percepció de seguretat en la ciutadania i garantir l’exercici dels 
seus drets i llibertats.

Malgrat la disminució quantitativa d’efectius, una de les principals premisses de 
la PG-ME és optimitzar els recursos disponibles per prioritzar en tot moment els 
objectius següents:

– Presència uniformada ordinària garantida a tots els sectors de l’Àrea Bàsica 
Policial.

– Atenció a la ciutadania dins la carta de serveis (molt especialment en referència 
al temps d’espera de l’OAC).

– Patrullatge comunitari encarat a les demandes de la ciutadania i del teixit co-
mercial.

– Patrullatge proactiu d’unitats no uniformades per delictes patrimonials.
– Efectius d’investigació suficients per treballar problemàtiques delictives con-

cretes.
Finalment, pel que fa a l’apartat c), a banda de la col·laboració i coordinació con-

tinua i diària, a tots nivells, que té lloc entre la PG-ME i la Guàrdia Urbana de Bar-
celona (GUB), hi ha un òrgan superior, la Mesa de Coordinació Operativa (MCO), 
en què es reuneixen setmanalment els caps de diferents serveis dels dos cossos i on 
s’avaluen els dispositius policials desenvolupats, s’intercanvia informació sobre els 
futurs esdeveniments que requereixen una especial atenció policial i es decideix 
com afrontar-los, a més de posar en comú qualsevol tipus d’informació que cal tras-
lladar d’un cos a l’altre.

A nivell de districte, mensualment es fan reunions de seguiment com consells de 
districte, taules operatives o juntes de districte, on es tracten temes que afecten més 
específicament el districte en qüestió. Per últim, al cim d’aquests òrgans de coordi-
nació hi ha la Junta Local de Seguretat, que convoca periòdicament l’Ajuntament de 
Barcelona, on es tracten i s’acorden els assumptes de la ciutat de major rellevància.

Barcelona, 28 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 187/XII, sobre les mesures 
per a reduir els accidents a la carretera amb ciclistes implicats
290-00168/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35190 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.04.2019

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 187/XII, sobre les 
mesures per a reduir els accidents a la carretera amb ciclistes implicats (número de 
tramitació 290-00168/12), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), el Servei Català de Trànsit realitza el tipus de campanyes 
a què insta la Resolució en diferents canals. A Youtube hi ha penjat el vídeo ciclistes 
i conductors, una seguretat basada en el respecte en el qual es recorda que el vehi-
cle motoritzat a l’hora d’avançar un ciclista ha de respectar una distancia mínima 
lateral de 1,50 m.

Igualment, es fa difusió de la campanya «Conduint/pedalant», amb consells de 
seguretat viària adreçats tant als ciclistes com als conductors d’altres vehicles quan 
circulen per carreteres i quan ho fan per ciutats i pobles.

Amb relació a l’apartat b), s’ha fet el vídeo de consells per la seguretat dels ci-
clistes, en el qual s’estableixen algunes pautes que han de seguir els ciclistes i els 
usuaris d’altres vehicles durant la conducció. L’objectiu és promoure una mobilitat 
segura i una bona convivència entre tots els usuaris de la via pública.

En el blog Infotrànsit hi ha diferents articles sobre conducció i bicicleta. Entre 
ells pedalant cap a una mobilitat respectuosa i segura en què s’estableixen alguns 
dels consells i les normes que ciclistes i no ciclistes han de tenir presents per gaudir 
tots d’una mobilitat segura.

Igualment, mitjançant Twitter es fan missatges de conducció segura adreçats als 
ciclistes, que es reforcen sobretot els caps de setmana, que és quan més afluència 
de ciclistes hi ha a les carreteres. El twitter del Servei Català de Trànsit té 176.000 
seguidors.

D’altra banda, enguany està previst realitzar la creativitat i la producció d’una 
campanya divulgativa preventiva focalitzada en el col·lectiu ciclistes i vianants.

Quant a l’apartat c), durant l’any 2019 el Servei Català de Trànsit elaborarà Plans 
locals de seguretat viària a 12 municipis de Catalunya aproximadament. En aquests 
plans es detecten els principals problemes de seguretat viària del municipi, en es-
pecial els punts en què s’han produït accidents amb víctimes, i es proposen tota una 
sèrie d’actuacions per resoldre’ls. Igualment es proposen un conjunt de bones pràc-
tiques a tenir en compte a l’hora d’establir camins escolars segurs, zones30 i car-
rils-bici en les ciutats.

D’altra banda, l’any 2019 es realitzaran 11 treballs tècnics de seguretat viària per 
estudiar problemàtiques de seguretat viària molt específiques i concretes d’uns punts 
determinats del municipi. Entre elles estan les pautes de convivència entre els dife-
rents usuaris de la via pública, proposant diferents mesures de pacificació del trànsit 
com l’establiment de zones 30 o zones 20.

També s’ofereixen als municipis i als consells comarcals la possibilitat que les 
escoles disposin de parcs d’educació per a la mobilitat segura; són instal·lacions que 
reprodueixen situacions de circulació amb la finalitat d’educar en la mobilitat segura 
i que permeten que els infants i els joves s’enfrontin a situacions similars a les reals 
en un entorn de risc controlat. Els escolars aprenen i practiquen comportaments 
adequats al trànsit, de forma amena, per aplicar-los posteriorment a la realitat de la 
societat. El Servei Català de Trànsit aporta materials i vehicles (bicicletes i ciclo-
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motors) per a la simulació dels carrers d’una ciutat i dona consells pràctics als par-
ticipants. L’activitat la duen a terme conjuntament el Servei Català de Trànsit i els 
monitors d’educació viària de les policies que hi prenen part.

Barcelona, 28 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 188/XII, sobre la creació d’un 
parc de bombers al sector central del Baix Llobregat
290-00169/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35192 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.04.2019

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 188/XII, sobre la 
creació d’un parc de bombers al sector central del Baix Llobregat (número de trami-
tació 290-00169/12), us informo del següent:

Atès que l’aprovació de la resolució va ser posterior a l’anàlisi de priorització 
de les obres en parcs de bombers, en el pressupost 2019 no s’ha previst cap dota-
ció pressupostària per a la creació d’un nou parc a la zona central de muntanyes 
d’aquesta comarca. La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salva-
ments ha prioritzat per a l’any 2019 altres obres a realitzar en diferents parcs, tant de 
bombers funcionaris com de bombers voluntaris, en base a l’estat crític de les seves 
instal·lacions i funcionament.

Tot i l’anterior, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salva-
ments té previst, un cop solucionades les mancances actuals i sempre en base a crite-
ris tècnics, incrementar el nombre d’efectius en els parcs de bombers més propers als 
municipis de Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Torrelles de Llo-
bregat i Vallirana, així com millorar l’equipament del parcs de bombers esmentats.

El Govern va aprovar, per Acord de Govern GOV/126/2016, el Pla Estratègic de 
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) per 
al període 2017-2022, que conté un pla de desplegament de recursos humans i en 
què s’identifiquen les necessitats actuals i futures pel que fa al personal, a la renova-
ció i l’adquisició de vehicles, materials, vestuari i infraestructures.

El Projecte Bombers 2025, elaborat per la DGPEIS, complementa el pla estratè-
gic i estableix una sèrie d’actuacions necessàries per garantir la capacitat d’actuació 
del cos i la millora en la coordinació de les emergències a Catalunya.

En el projecte Bombers 2025 està previst que s’incorporin 1.000 efectius en els 
propers 4 anys en el cos de Bombers, fet que permetrà augmentar les dotacions dels 
parcs.

El compromís amb el Projecte Bombers 2025 es va començar a materialitzar el 
passat dia 25 de gener de 2019 amb la publicació de la convocatòria de 250 places 
de bomber de l’escala bàsica, que complementen la convocatòria ja en curs de 150 
places més.

Segons la planificació de noves convocatòries de què es disposa actualment, 
l’any 2024 la plantilla del cos de Bombers estarà completa.

Barcelona, 28 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 207/XII, sobre la perspectiva 
de gènere en les polítiques públiques de la Generalitat
290-00188/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35238 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 207XII, sobre la perspectiva de 
gènere en les polítiques públiques de la Generalitat (tram. 290-00188/12) us infor-
mo, amb el document annex facilitat per l’Institut Català de les Dones, de les actua-
cions que s’han portat a terme.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, informen del següent: 
És necessari prendre consciència que no n’hi ha prou que les dones siguin pre-

sents i participin en tots els àmbits de la societat. És imprescindible que aquestes 
arribin als òrgans de decisió i representació política. Moltes declaracions i directives 
europees reconeixen que la participació equilibrada de dones i homes en els pro-
cessos de presa de decisions és un element fonamental per al bon govern, amb una 
repercussió social positiva, atès que així les decisions tenen en compte els interessos 
i les necessitats de tota la població.

Tot i els molts esforços duts a terme en aplicació dels anteriors plans de políti-
ques de dones, la nostra societat encara no és prou conscient de les moltes desigual-
tats que perjudiquen greument els drets de les dones i que són una realitat en el dia 
a dia i en molts aspectes de la seva vida. És un deure ètic i polític revertir aquesta 
situació. Per això cal fomentar d’una manera més efectiva la participació de les do-
nes en condicions d’igualtat en totes les esferes de la societat i incrementar la seva 
presència en els àmbits de decisió i influència de les estructures socials, polítiques, 
econòmiques i professionals, mentre es potencia el seu lideratge. Cal promoure el 
lideratge femení. Això es pot dur a terme a través de la negociació col·lectiva, l’im-
puls ferm envers la paritat i la presència de dones als més alts nivells, la identificació 
d’obstacles i resistències i la formació en lideratge femení.

En aquest sentit, el projecte de Pla estratègic de polítiques d’equitat de gènere 
2019-2022, que properament serà presentat a la Comissió Interdepartamental per  
a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes a fi que el pugui elevar al Govern per a la 
seva aprovació, inclou un eix d’acció de Participació política i social i d’apodera-
ment personal i comunitari de les dones, que es desenvolupa mitjançant els següents 
objectius estratègics i operatius: 

1. Vetllar per l’acompliment de la paritat en els òrgans de participació política i 
social.

1.1. Difondre les dades de participació en la presa decisions desagregades per 
sexe.

1.2. Impulsar la participació de les dones en òrgans de decisió tant públics com 
privats

2. Promoure l’apoderament de les dones en tots els aspectes de la vida.
2.1. Promoure les activitats adreçades a la millora de l’apoderament de les dones 

en els àmbits polítics, econòmics, socials i culturals.
2.2. Promoure l’apoderament de les dones del món rural.
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3. Enfortir la presència de les dones en àmbits especialment masculinitzats.
3.1. Donar suport a les activitats que fomentin la presència de les dones en pro-

fessions masculinitzades com a conseqüència d’estereotips sexuals.
3.2. Promoure la incorporació de les dones a cossos específics força masculinit-

zats de la Generalitat de Catalunya.

Tot seguit s’exposen alguns exemples d’actuacions que es preveu desenvolupar en 
aquest eix, un cop s’aprovi el Pla: 

1. Promoció del lideratge femení en els òrgans de direcció d’entitats, organitza-
cions empresarials, sindicals, polítiques i socials.

2. Promoció de les llistes cremalleres de partits polítics i sindicats que concor-
ren a eleccions.

3. Reformulació del Consell Nacional de Dones de Catalunya com a referent 
principal de participació i assessorament pel que fa a les polítiques d’igualtat de gè-
nere del Govern.

4. Programa Dones i Esports.
5. Foment de l’apoderament de les dones a nivell personal, familiar, laboral, so-

cial, cultural i polític.
6. Foment de la presència de les dones en professions masculinitzades.
En l’acta de la darrera reunió de l’Òrgan Paritari de Polítiques d’Igualtat (OPPI) 

que va tenir lloc el 30 de maig de 2018 es va aprovar el document de les actuacions 
previstes per a l’any 2018 per a la implementació del Pla d’igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

L’OPPI actua com a òrgan de negociació de la Mesa General de negociació dels 
empleats públics (MEPAG) en matèries relacionades amb el Pla d’Igualtat ja que 
així es va acordar en l’acta de la reunió de la MEPAG de 19 d’octubre de 2016 i 
aprovada el 25 d’agost de 2017, reunió on es va aprovar el Pla d’igualtat i on concre-
tament es determina: «...aquest Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de 
l’Administració de la Generalitat es va presentar en la reunió de l’Òrgan Paritari de 
Polítiques d’Igualtat del passat 7 d’octubre, que actua com a grup derivat de la mesa 
General de Negociació dels empleats públics i amb plena capacitat de negociació».

En la reunió de l’OPPI del 22 de març de 2019, es va presentar l’informe anual 
sobre l’execució de les mesures del Pla així com la previsió de les actuacions pre-
vistes el 2019.

Com s’ha dit el Pla estratègic de polítiques d’equitat de gènere 2019-2022 es 
 troba pendent de la seva darrera fase d’aprovació. Pel que fa a l’anterior pla, s’ha 
realitzat l’avaluació mitjançant l’instrument dels Informes d’execució anual de la 
transversalitat de la perspectiva de gènere, d’acord amb l’article 5 de la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’Igualtat Efectiva de Dones i Homes. Al web de l’Institut Català 
de les Dones es poden consultar els informes des de l’any 2013 al 2017 (http://dones.
gencat.cat/web/.content/02_institut/10-pla_interdepartamental/transversalitat/Infor-
me_Transversalitzacio_Genere_2017.pdf).

Actualment, s’està en la fase de recollida de la informació corresponent a 2018 en 
relació amb la incorporació de la perspectiva de gènere en l’acció dels tretze depar-
taments que actualment conformen l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tot seguit s’esmenten les mesures més destacades que s’estan duent a terme per 
assolir la igualtat efectiva de dones i homes: 

Campanyes de sensibilització per a l’equitat de gènere i de lluita per a la prevenció 
i l’eradicació de les violències masclistes

1. Campanyes de commemoració de les diades internacionals de 8 de març i de 
25 de novembre adreçades a tota la població mitjançant els mitjans de comunicació, 
les xarxes i amb la programació d’actes a tot Catalunya.

2. Actuacions continuades de sensibilització a través de les xarxes de l’Institut 
Català de les Dones, i dels programes operatius i sectorials dels departaments.

http://dones.gencat.cat/web/.content/02_institut/10-pla_interdepartamental/transversalitat/Informe_Transversalitzacio_Genere_2017.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/02_institut/10-pla_interdepartamental/transversalitat/Informe_Transversalitzacio_Genere_2017.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/02_institut/10-pla_interdepartamental/transversalitat/Informe_Transversalitzacio_Genere_2017.pdf
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3. Atenció i intervenció davant les queixes i consultes que realitza la ciutadania 
davant les manifestacions sexistes que es produeixen en tots els àmbits d’activitat.

El Pla director de formació en equitat de gènere
Impulsat i finançat per l’Institut Català de les Dones, amb la col·laboració de 

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, presentat a juliol de 2017, i aprovat 
per Acord de Govern en data 4 de setembre de 2018, està sent un element clau en 
l’impuls de la transversalitat de gènere, per les següents raons principals: 

1. Una programació acurada adreçada a diferents nivells: sensibilització de càr-
recs, cursos intensius de formació en transversalitat de gènere per als i les membres 
dels grups de treball de transversalitat de gènere dels tretze departaments de la Gene-
ralitat, cursos també adreçats als professionals dels serveis d’informació i atenció a  
les dones dels ens locals, cursos específics de gestió transversal en contractació, co-
municació, pressupostos, etc.

2. Incorporació de la transferència al lloc de treball dels coneixements adquirits 
com a part integrant de l’activitat formativa, amb el requisit per a la superació del 
curs d’un projecte de transferència real i propostes de millora pel que fa a la incor-
poració de la perspectiva de gènere al lloc de treball de les i els alumnes partici-
pants.

La Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics
En data 20 d’abril de 2018 el Plenari de la Junta Consultiva de Contractació Ad-

ministrativa va aprovar la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en 
els contractes públics. En data 19 de setembre de 2018 s’ha aprovat per Acord de 
Govern l’impuls i la difusió d’aquesta guia per a promoure una contractació pública 
amb perspectiva de gènere.

En el seguiment dels informes de transversalització de gènere dels darrers anys 
s’ha anat realitzant una avaluació de la inclusió de clàusules de gènere ens els contrac-
tes realitzats per l’Administració de la Generalitat, més enllà de les obligatòries per 
mandat legal (com són disposar de plans d’igualtat les empreses de més de 250 treba- 
lladors/es i de protocols d’actuació davant de l’assetjament sexual i per raó de sexe 
i orientació sexual). L’evolució comprovada fins ara ha estat molt lenta, i per tant 
l’aprovació d’aquesta guia, amb l’impuls de la formació i de la seva difusió ha de 
suposar un pas endavant molt més significatiu. La guia incorpora com a valor espe-
cialment destacable un seguit d’exemples de clàusules a considerar en les diferents 
fases d’elaboració, execució i avaluació dels contractes públics.

La incorporació de la perspectiva de gènere en la contractació pública és un ele-
ment clau per expandir les polítiques públiques d’igualtat a l’àmbit privat, pel seu 
efecte amplificador, generant compromisos i pràctiques quant a la lluita contra la 
bretxa salarial de gènere, el sostre vidre, les condicions de conciliació, l’ús d’una 
comunicació no sexista, etc. Es tracta de crear una cultura on tant la part empresa-
rial com la part social i treballadora s’acostumin a dirigir i treballar amb la mirada 
de gènere atenta a tota la seva activitat.

Programes operatius o d’actuació departamental que desenvolupen i executen sec-
torialment les polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la Generalitat en el marc 
dels plans estratègics

Programa de les dones del món rural i marítim
Aquest programa neix d’una doble sensibilització, d’una banda recull la voluntat 

política i tècnica d’incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques del De-
partament i, d’altra banda per l’existència de la Resolució 671/VIII de 14 d’abril de 
2010 del Parlament de Catalunya que insta al Govern a realitzar un Pla Interdepar-
tamental de les dones del món rural i en especial de la pagesia.

El Departament d’Agricultura va acordar que el programa es fes extensiu també 
a les dones del món marítim.
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Programa Dones i Esports
El Programa Dones i Esports elaborat per la Secretaria General de l’Esport i de 

l’Activitat Física, amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones (ICD), que va 
ser presentat al maig de 2015, posa de manifest l’objectiu de les administracions pú-
bliques, institucions i entitats de la societat civil vinculades amb l’àmbit de l’esport, 
la voluntat de treballar conjuntament perquè la societat evolucioni cap a la plena 
igualtat d’oportunitats entre homes i dones, incrementant la visibilització i valoració 
de les aportacions de les dones al món de l’esport. Aquest programa s’emmarca en 
el Pla Estratègic de polítiques de dones.

La missió del Programa és la d’impulsar actuacions adreçades a corregir els de-
sequilibris existents entre dones i homes a l’àmbit de l’esport, a tots els nivells, i fo-
mentar mecanismes d’intercanvi de coneixements i experiències que facin possible 
avançar cap a la igualtat efectiva.

Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu
La finalitat d’aquest pla és aconseguir que l’acció educativa que es duu a terme 

als centres educatius de Catalunya estigui basada en els principis de la coeducació 
i de la igualtat d’oportunitats. Aquesta acció educativa requereix un canvi de pers-
pectiva que permet revisar l’enfocament dels continguts, els mètodes educatius i 
també l’estructura organitzativa per avançar en la construcció de models d’identitat 
no sexistes.

Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018. Per un país compro-
mès amb la igualtat de gènere i els drets humans

Aquest pla té com a primer objectiu estratègic el de contribuir a la defensa, la ga-
rantia i l’exercici dels drets humans de les dones, els quals han de permetre la trans-
formació de les estructures que perpetuen les desigualtats entre homes i dones. Aquest 
objectiu permet desplegar una agenda de treball àmplia que aglutina el conjunt d’ac-
tors de la cooperació catalana al voltant del mateix objectiu. Considera cinc àmbits 
sectorials: els drets civils i polítics; els drets econòmics, socials i culturals; el dret a la 
pau i a la vida lliure de violències i a la participació de les dones en la resolució dels 
conflictes armats i la construcció de la pau; la sostenibilitat ambiental, i els reptes glo-
bals del desenvolupament sostenible.

Pla de foment de la participació de les dones en el món de les tecnologies de la 
informació i la comunicació: donaTIC.cat

El desplegament d’aquest pla inclou activitats orientades a garantir el no sexisme 
i reduir el ciberassetjament en l’àmbit de les TIC, impulsar l’accés de les dones a les 
TIC, fomentar l’emprenedoria i la participació de les dones en la construcció de la 
societat digital, i promoure les vocacions tecnològiques entre les dones.

El Pla director de formació en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020 té com 
objectiu general: donar compliment al mandat de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes i altra normativa de referència, de facilitar la 
capacitació progressiva i permanent que ha de permetre a tot el personal al servei 
de les administracions públiques catalanes, i altres sectors socials i professionals, la 
integració efectiva de la perspectiva de gènere en les actuacions públiques, o bé en 
les pròpies de l’àmbit.

Amb aquesta finalitat s’han dissenyat uns programes específics: 
Programa d’alts càrrecs i línia de comandament de l’administració pública i càr-

recs electes
Capacitar els alts càrrecs i tota la línia de comandament de les administracions 

públiques i càrrecs electes de les eines perquè liderin la inclusió de la transversalitat 
de gènere en els seus àmbits d’actuació.

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Serveis-recursos-i-formacio/Formacio/pla-director-de-formacio-2017-2020/
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Programa de referents de gènere de la Generalitat i l’Administració local i el per-
sonal de l’Institut Català de les Dones

Dissenyar un itinerari curricular de capacitació per als referents de gènere dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat i de l’Administració local i el per-
sonal de l’Institut.

Programa dels circuits de violències masclistes
Dotar el col·lectiu de professionals implicats en els circuits de violència masclis-

ta d’eines formatives d’excel·lència per a la intervenció i l’abordatge de la violència 
masclista.

Programa de capacitació general per a l’Administració de la Generalitat, l’Ad-
ministració local i altres administracions públiques

Facilitar al personal tècnic i professional de les administracions públiques cata-
lanes l’accés a una formació en matèria de transversalitat de gènere i abordatge de 
les violències masclistes, integrada a les funcions del seu lloc de treball.

Programa de formació descentralitzada i específica a càrrec dels departaments 
de la Generalitat i altres organismes 

Definir canals de comunicació per compartir els programes i eines de capacita-
ció en matèria d’equitat de gènere i abordatge de la violència masclista de tots els 
actors implicats als col·lectius dels àmbits específics de salut, policia, ensenyament, 
justícia, col·legis professionals, professionals de l’advocacia i altres sectors socials.

Programa de formació de formadores i formadors interns
Facilitar eines que permetin introduir la perspectiva de gènere en la tasca forma-

tiva així com la transferència dels aprenentatges al lloc de treball al personal intern 
i extern que imparteix formació en matèria d’administració pública.

Per aconseguir la missió de la igualtat efectiva de dones i homes, aquest pla de 
formació es fonamenta en diversos principis orientadors: 

– Transversalitat de gènere
– La capacitació com a eina de transformació de les polítiques públiques
– Coordinació i cooperació institucional
Les estratègies utilitzades per al desenvolupament del Pla director en la seva 

missió són: 
– Establiment de formació obligatòria per a col·lectius claus (amb l’objectiu am-

biciós de formar al 25% durant la vigència del Pla)
– Avaluació de la transferència dels aprenentatges al lloc de treball, de manera 

que s’incorporin millores i hi hagi resultats objectius de la formació amb la clara 
voluntat transformadora. Durant l’any 2018 un 60% dels cursos han tingut avaluació 
de la transferència de l’aprenentatge al lloc de treball

– Perfil del professorat amb coneixement i experiència de dins i fora de l’admi-
nistració 

– Detecció de necessitats formatives continuada, incorporant tant mecanismes 
de detecció continuada com fomentant les aportacions col·laboratives del personal i 
creuant-les amb les prescripcions normatives

– Certificació que representi un estímul a la carrera professional. Durant l’any 
2018 s’ha iniciant el disseny, amb les tècniques de formació i les de violència mas-
clista de l’Institut Català de les Dones i la col·laboració de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya, del curs semi presencial de Capacitació per a l’abordatge de 
les violències masclistes de 140 hores i el disseny i la posada en marxa de la primera 
edició del Postgrau de Polítiques d’Igualtat a la Gestió Pública de 875 hores, adre-
çada a referents de gènere dels departaments i personal de l’Institut

Entre els principals resultats i actuacions durant els anys 2017 i 2018 en el marc 
del Pla director trobem: 
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– Les sis edicions sobre transversalitat de gènere per formar càrrecs i línia de 
comandament i personal tècnic

– Les tres edicions de la formació per incorporar la perspectiva de gènere a les 
formacions. L’elaboració d’una Guia per a la impartició de la formació amb perspec-
tiva de gènere amb col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

– Els 38 cursos, 480 hores de formació, per a 898 persones professionals dels 
circuits d’abordatge de la violència masclista, de les quals es van certificar 661 que 
van presentar evidències objectives de la posada en marxa dels seus plans d’acció o 
projectes de millora

– El disseny i la posada en marxa de la primera edició del Postgrau de Polítiques 
d’Igualtat a la Gestió Pública adreçat a referents de gènere dels departaments de la 
Generalitat i professionals de Institut Català de les Dones on s’han format 33 per  - 
sones amb un alt grau de implicació i compromís. En l’actualitat s’ha iniciat el pro-
cés d’inscripció i selecció per a la segona edició del Postgrau i el proper dia 28 de 
febrer es celebrarà la cloenda de la primera edició amb la presentació de tres dels 
treballs aplicats realitzats amb la presencia de la Presidenta de l’Institut i de les co-
ordinadores del postgrau

– Les dues edicions impartides durant l’any 2018 del curs de Disseny de Políti-
ques Públiques amb Perspectiva de Gènere adreçades a les persones participants en 
els grups de treball de Transversalitat de gènere

– Dins de l’avaluació de la transferència de l’aprenentatge al lloc de treball, 
destaquem, entre plans d’acció o projectes de millora presentats, la Guia per a la 
 introducció de la perspectiva de gènere en la planificació de la salut, les Recoma-
nacions per a l’abordatge de les agressions sexuals en espais públics i d’oci a Terres 
de l’Ebre, el Pla integral contra les agressions sexuals del Departament d’Interior

– L’inici dels treball per al disseny del curs semi presencial de Capacitació per a 
professionals dels circuits d’abordatge de les violències masclistes, que està previst 
que es pugui posar en marxa durant l’any 2020. Disseny que es duu a terme amb la 
col·laboració del personal de l’Institut Català de les Dones i de l’Escola d’Adminis-
tració Pública de Catalunya

27 de març de 2019
Núria Balada Cardona, presidenta Institut Català de les Dones

Control del compliment de la Resolució 208/XII, sobre els menors 
en situació de vulnerabilitat que pateixen intoleràncies o al·lèrgies 
alimentàries
290-00189/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35396 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.04.2019

A la Mesa de la Comissió
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 208/XII del Parlament de Cata- 
lunya, sobre els menors en situació de vulnerabilitat que pateixen intoleràncies o 
al·lèrgies alimentàries.

Els diferents recursos que depenen de la DGAIA tenen com objectiu proporcio-
nar als infants i/o adolescents atesos una cura que els hi faciliti un desenvolupament 
saludable, tant a nivell físic com psíquic o mental.

Un aspecte fonamental per aquest correcte desenvolupament és l’alimentació que 
ha d’estar adaptada al moment evolutiu de cada infant/adolescent i a les seves ne-
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cessitats específiques, degudes a malalties (gastroenteritis, intoleràncies, diabetis…) 
com a aspectes culturals.

Es segueix la col·laboració amb Creu Roja a través d’un conveni establert l’any 
2014 i renovat per a un període de 4 anys. L’objecte del conveni és la col·laboració 
entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut i Creu Roja 
a Catalunya per a la definició d’accions conjuntes en el marc de salut pública per a  
l’atenció a col·lectius vulnerables, especialment infància, les seves famílies i les per-
sones grans.

Es col·labora en les accions següents:
– Revisant, assessorant i donant suport als documents elaborats per Creu Roja 

amb continguts sobre alimentació.
– Assessorant sobre l’alimentació saludable i equilibri nutricional per a la pobla-

ció vulnerable, participant dels diferents projectes de Creu Roja a Catalunya dedi-
cats a l’alimentació.

– Participant en els programes de formació de la Creu Roja en temes d’alimen-
tació i seguretat alimentària, per tal de detectar factors de risc i treballar per a la 
prevenció de problemes nutricionals, tant en la població infantil com en les perso-
nes grans.

– Fent difusió de campanyes de sensibilització vinculades a l’alimentació i/o hà-
bits saludables, a través de les xarxes socials de cada una de les parts.

Publicacions elaborades en el marc de l’esmentada col·laboració són:
– Què val alimentar bé a un infant? Càlcul del cost econòmic de l’alimentació 

saludable d’infants, per a la càrrega de targetes de prepagament, per a famílies amb 
infants petits usuàries de Creu Roja.

– Suport a l’aliança humanitària per a l’alimentació infantil
– Suport en l’elaboració de materials:
• Menjar sa amb menys diners (en 4 idiomes) Decàleg amb recomanacions per 

planificar una alimentació saludable i econòmica amb propostes de menús.
• Per menjar Bé, Bo i Barat: Recull de receptes a menys d’1€
• Donem-li la volta per omplir el plat: Una proposta de plat saludable
• Cuidar-se a bon preu és una bona inversió: consells per accedir a una alimen-

tació saludable i de bona qualitat organolèptica per a persones grans amb escassos 
recursos econòmics.

Els materials que s’han elaborat conjuntament estan accessibles a canal salut
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-aludable/alimentacio/alimentacio_saludable/
dins l’apartat d’Alimentació en temps de crisi
L’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya té diferents guies ofi-

cials per dissenyar els menús d’estiu i d’hivern en funció de les diferents necessitats 
nutricionals dels infants/adolescents.

Aquestes guies diferencien els tipus de cocció i preparació adaptats a la tempo-
rada de l’any (estiu i hivern), dividits en 4-5 àpats diferents (esmorzar, mig matí, di-
nar, berenar i sopar). Tots ells contenen principalment aliments vegetals combinats 
amb aliments d’origen animal evitant precuinats i altres productes processats amb 
alt contingut en greix i sucre refinats. També s’ha de garantir una correcte freqüèn-
cia de consum de diferents aliments que formen part dels diferents grups d’aliments.

El càlcul calòric i nutricional es pot realitzar a partir de diferents taules que mar-
ca les calories diàries totals i el repartiment dels diferents nutrients en hidrats de 
carboni, proteïnes i greixos.

A part, als centres de protecció també es té cura de les intoleràncies  alimentàries. 
En al·lèrgies i intoleràncies alimentaries i ha una guia de al·lèrgens alimentaris en 
la restauració col·lectiva que és un manual de bones pràctiques de manipulació per 
preparar àpats per a col·lectius de persones amb al·lèrgies. En malaltia celíaca que és 
una malaltia de tipus crònic existeix el manual de restauració sense gluten.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-aludable/alimentacio/alimentacio_saludable/
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També es contempla la adaptació a menús vegetarians en infants/adolescents 
procedents de famílies partidàries d’opcions alimentàries alternatives.

Tot això es té en compte a l’hora de confeccionar un menú per a centres residen-
cials.

Aquests menús els realitza un dietista-nutricionista amb el seu número de col·le-
giat. Això es un requisit establert en el funcionament de règim intern d’aquests cen-
tres. En situacions on els infants/adolescents pateixen una malaltia de llarga durada 
o crònica que requereixi una adaptació de l’alimentació es fa una supervisió del seu 
compliment per part d’aquesta DGAIA amb coordinació amb l’especialista mèdic 
que fa el seu seguiment.

Altres activitats realitzades o en procés:
– Revisió del document Campanya sobre malaltia celíaca amb el Col·legi de Di-

etistes i Nutricionistes de Catalunya i l’Associació Celíacs Catalunya
– Documentació sobre la campanya Donem-li la volta per a omplir el PLAT és 

una iniciativa de l’Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil.
– Assessorament en l’elaboració d’un document intern dirigit als tècnics de salut 

pública de l’ASPCAT de control de cantines d’instituts de secundària, incloses en el 
projecte de Creu Roja «Menjar sa a l’insti». Aquest document ha estat elaborat per 
l’equip de protecció de la salut del SR Barcelona.

– Es facilita a Creu Roja l’accés al Mapa d’Actius per tal que les diferents oficines 
arreu del territori puguin incorporar l’oferta d’activitats i que puguin utilitzar-ho.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) del Departament de Salut, 
en el marc del Pla per a la Promoció de la Salut mitjançant l’alimentació i l’activi-
tat física saludables (PAAS) desenvolupa accions informatives i de sensibilització 
adreçades a:

– La població general a través del web del Departament de Salut, de l’ASPCAT i 
de l’ACSA, on s’inclou informació sobre la celiaquia que s’actualitza periòdicament 
amb materials i informacions d’interès. En aquest sentit, l’apartat del canal salut Ali-
mentació i Malaltia es conté aspectes com les causes, els símptomes, el diagnòstic, 
el tractament, les complicacions, els enllaços d’interès, entre els quals destaca el de 
l’Associació Celíacs Catalunya i recursos per a professionals.

– A més a més s’han posat missatges a facebook en diferents ocasions, la darre-
ra el 4 de juliol, i es farà difusió també a través d’una vídeo càpsula de l’Associació 
Celíacs en més de 700 pantalles del centres d’atenció primària i hospitals.

– També al sector de la restauració i a la població general, dins del projecte 
AMED, es promou la identificació i acreditació d’establiments promotors d’alimen-
tació mediterrània:

• S’ha fet difusió a través del butlletí AMED News, del distintiu acreditatiu d’es-
tabliment que ofereix plats aptes per a persones amb celiaquia.

• S’ha enviat informació sobre la Guia per a la Restauració sense gluten, elabo-
rada per la Fundació Alicia amb l’Associació Celíacs de Catalunya i revisada per 
l’ASPCAT.

• S’han dut a terme tallers a la Fundació ALICIA sobre Al·lèrgies i intoleràncies 
alimentàries adreçat als restauradors acreditats AMED, finançats per l’ASPCAT.

– l’àmbit sanitari, durant l’any 2015, per iniciativa de l’Associació Celíacs, el De-
partament de Salut a través de l’ASPCAT va elaborar un document de consens per al 
diagnòstic i seguiment de la celiaquia a Catalunya adreçat a professionals d’atenció 
primària, metges de Família i Pediatres, realitzat conjuntament entre l’Associació i 
metges gastroenteròlegs pediàtrics i d’adults, amb el suport de la Societat catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) i la Societat Catalana de Pediatria. 
Posteriorment, durant l’any 2016, i com a segona fase del procés de sensibilització 
dels professionals, l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Sa-
lut, en col·laboració amb l’Associació Celíacs de Catalunya i les societats científiques 
implicades, va dur a terme formacions presencials descentralitzades per als metges 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/salut_az/m/malaltia_celiaca/
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de família i pediatres que, l’any 2017 s’han seguit del curs de formació en línia rea-
litzat per la CAMFIC i finançat per l’ASPCAT. Aquesta versió permet l’accés a un 
major nombre de professionals d’arreu de Catalunya per a l’actualització de conei-
xements sobre el diagnòstic i tractament de la malaltia celíaca. Han participat més 
de 350 professionals entre les dues edicions.

– l’àmbit educatiu. Concretament al programa de revisió de Menús Escolars 
PREME, a través de la Guia de L’alimentació saludable a l’etapa escolar, de la que 
se n’acaba de fer una actualització. Explica com i què cal tenir en compte en la pla-
nificació de menús sense gluten i proposa una programació a modus d’exemple. Se’n 
farà una presentació i es difondrà el darrer trimestre d’enguany.

El Departament de Salut, a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT), ha col·laborat amb l’Associació de Celíacs de Catalunya, durant diver-
sos anys mitjançant:

– Subvenció per a l’elaboració i actualització del llistat d’aliments sense gluten.
– Elaboració i edició en paper d’un tríptic sobre la malaltia accessible a la pàgi-

na web.
– Suport institucional a les activitats dels Dies Internacionals de la Celiaquia: 

rodes de premsa (participació i cessió d’espais), trobades de joves amb celiaquia, 
presentacions i jornades, etc..

Barcelona, 28 de març de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 92/XII, sobre la priorització 
de l’agenda social i la recuperació de la convivència
290-00266/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 35554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Alfred Bosch i Pascual, Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 
L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, amb número de tramitació 
290-00266/12, sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convi-
vència, atesa la complexitat que suposa l’elaboració d’aquest informe i la recollida 
d’informació i de les dades procedents de diferents departaments i organismes.

Barcelona, 2 d’abril de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència (reg. 35554).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 22.05.2019 al 12.06.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
13.06.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.04.2019.
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Control del compliment de la Moció 16/XII, sobre la problemàtica 
social generada per l’ocupació il·legal d’habitatges
390-00016/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 35188 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 16/XII, sobre la problemàtica social 
generada per l’ocupació il·legal d’habitatges (número de tramitació 390-00016/12), 
us informo del següent:

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret Llei 5/2019 de mesures urgents 
per millorar l’accés a l’habitatge, aprovat per a l’increment del parc públic d’habitat-
ge social i la introducció de mesures que contribueixin a una millora en l’accés als 
habitatges de lloguer.

En aquest Decret llei s’incorporen diverses mesures relacionades amb l’ocupació 
d’habitatges, establint condicions per procedir al re-allotjament dels ocupants il·le-
gals que compleixin requisits de vulnerabilitat. El text es fonamenta en l’experiència 
acumulada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en la qual destaca la inter-
locució amb els ajuntaments en l’abordatge d’aquesta problemàtica.

Amb aquest Decret llei, la Generalitat establirà mecanismes de debat i de treball 
interdepartamental i interadministratiu per garantir un desplegament adequat de 
la norma, col·laborant en l’impuls de mesures i actuacions concretes, especialment 
amb els ajuntaments.

D’altra banda, la problemàtica associada a l’ocupació d’immobles té una especial 
afectació a la seguretat pública de qualsevol municipi. Aquesta qüestió és abordada 
en el marc de les juntes locals de seguretat i de les corresponents taules de coor-
dinació operativa. L’abordatge d’aquest fenomen és sempre transversal, amb impli-
cació de tots els òrgans de l’Administració local amb responsabilitats, tant a nivell 
policial, com des del vessant assistencial, amb una especial atenció quan es detecten 
situacions de persones grans o menors especialment vulnerables.

En aquest marc d’actuació, des de les àrees bàsiques policials i en coordinació 
amb els ajuntaments, tant amb els serveis policials com els assistencials, des de les 
oficines de relacions amb la comunitat es realitza i es manté el contacte permanent 
amb les associacions veïnals, les quals, en moltes ocasions, canalitzen les queixes i 
denúncies en cas d’afectació per fenomen d’ocupació il·legal d’immobles.

El mes de gener de 2019 es va aprovar el «Procediment d’actuació policial en 
ocupacions d’immobles aliens sense violència ni intimidació». Els objectius concrets 
que es volen assolir amb la implementació d’aquest procediment són els següents:

– Donar una resposta policial més eficient al fenomen de les ocupacions pacífi-
ques d’immobles.

– Homogeneïtzar el procediment policial d’actuació davant del delicte d’ocupa-
ció d’immobles.

– Establir directrius a les unitats instructores.
– Millorar la qualitat de les dades introduïdes a les aplicacions corporatives de la 

Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME).
– Facilitar la interlocució amb les entitats bancàries, administracions i empreses  

de gestió de patrimoni per millorar els mecanismes de coordinació en la interposició de  
denúncies a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de la PG-ME. Amb aquesta acció es 
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pretén implicar aquests actors, com a part perjudicada, en la persecució d’aquest 
delicte.

Per últim, i segons informa el Departament de Justícia, l’operativitat dels dos pro-
tocols vigents sobre execució de diligències de llançament, el de Barcelona i el de la 
resta de Catalunya, està íntimament lligada a la futura retirada dels recursos d’in-
constitucionalitat presentats pel Govern de l’Estat contra les lleis 24/2015, del 29 de  
juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica i 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret  
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

En sessió de 2 de novembre de 2018 el Consell de Ministres va acordar sol·licitar 
la retirada d’ambdós recursos. El 17 de gener de 2019 el Tribunal Constitucional (TC)  
va resoldre el recurs d’inconstitucionalitat que va plantejar el president del Govern 
de l’Estat contra els articles 8 (apartat e), 10.1, 14.8, 15, 16 i 17 i les disposicions fi-
nals tercera (apartat 3) i sisena de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

El TC, d’acord amb la seva doctrina, estima el recurs i declara la inconstitucio-
nalitat de l’art. 17 de la Llei 4/2016.

La Sentència, tanmateix, accepta el desistiment que va presentar l’advocat de 
l’Estat en relació amb els arts. 8 (apartat e), 10.1, 14.8, 15, 16, disposició final tercera 
i disposició final sisena, seguint els termes de l’acord assolit en la Comissió Bilate-
ral Generalitat-Estat.

A hores d’ara està pendent el pronunciament del TC sobre el recurs a la Llei 
24/2015.

En qualsevol cas, la retirada d’aquestes impugnacions permet la recuperació de 
mesures protectores, incloses tant a la Llei 24/2015 com a la Llei 4/2016, com ara:

– La mediació amb els grans tenidors i les persones o famílies afectades (propos-
ta de lloguer social per part dels bancs).

– Obligació de reallotjament en determinats supòsits de persones o unitats fami-
liars en risc d’exclusió residencial.

– Expropiació d’ús temporal de vivendes buides propietat de bancs o grans teni-
dors i cessió obligatòria del seu ús.

Barcelona, 26 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 23/XII, sobre política fiscal
390-00023/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 35242 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 23/XII, sobre política fiscal (tram. 
390-00023/12), us informo del següent:

Deutes pendents de l’Estat
A la reunió de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat 

del 25 de setembre de 2018 es va acordar que en el projecte de PGE 2019 s’inclouria 
una dotació de 200 M€ del deute de la Disposició addicional 3a de l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya i la resta fins els 759 M€ es farien efectius en els tres anys se-
güents. En la mateixa sessió es va acordar també la regularització del finançament 
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del cos de mossos d’esquadra pendent des de l’any 2010, per un import de 150 M€ a 
incloure en el projecte de PGE 2019 i la resta fins els 700 M€ es faria efectiu en els 
tres anys següents.

Lluita contra el frau fiscal
L’Agència Tributària de Catalunya ha finalitzat l’execució del pla de prevenció 

i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques 2015-2018, incidint 
plenament en els àmbits de conscienciació fiscal, prevenció, control i col·laboració 
social. Actualment s’està acabant de confeccionar l’informe final d’avaluació sobre 
l’execució del Pla. A hores d’ara es pot avançar que el Pla contenia 86 mesures que 
han permès incrementar el compliment de les obligacions tributàries en període vo-
luntari i fer aflorar 740’5 milions d’euros.

Així mateix, el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bo-
nes pràctiques tributàries per al període 2019-2022 ha estat aprovat per la Junta de 
Govern de l’Agència Tributària de Catalunya reunida el dia 14 de març de 2019.

En relació amb l’augment de recursos per fer front a la inspecció fiscal, mitjançant 
Resolució VEH/2098/2018, de 13 de setembre, ha estat convocat un procés selectiu 
per proveir 24 places del cos superior d’inspectors tributaris (subgrup A1) de la Ge-
neralitat de Catalunya i mitjançant Resolució VEH/2099/2018, de 13 de setembre, 
ha estat convocat un procés selectiu per proveir 40 places del cos tècnic de  gestors 
tributaris (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya. Ambdós processos selec-
tius s’han iniciat durant el primer trimestre de 2019 i es troben en fase d’oposició.

Adopció de mesures fiscals i financeres
a) En relació a la proposta d’incloure una reforma de l’IRPF en el Projecte de llei 

de mesures fiscals i financeres de 2019 per tal que esdevingui un impost més just  
i progressiu, especialment en relació amb les rendes altes, es fa avinent que aquesta 
possibilitat ha estat objecte d’estudi justament amb la finalitat de poder aportar una 
proposta de modificació en la línia dels objectius de justícia i progressivitat assenya-
lats, i es va proposar en seu parlamentària per part del Vicepresident.

b) En relació amb la reforma fiscal verda que s’esmenta en la lletra b), és del tot 
pertinent posar de relleu que en els darrers anys, el Govern ha presentat i el Parla-
ment ha aprovat nous impostos que s’insereixen de ple en l’àmbit de l’anomenada 
fiscalitat verda: l’impost sobre les emissions de l’aviació comercial, l’impost sobre 
les emissions de gasos de la indústria, l’impost sobre les emissions d’elements radio-
tòxics i l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles i la modificació de l’im-
post sobre els grans establiments comercials. En aquesta línia, és previst fer l’estudi 
de l’eficiència dels impostos esmentats –i, eventualment i com a conseqüència dels 
resultats dels estudis, modificar-los–, així com estudiar la viabilitat de crear-ne de  
nous que incideixin en la mateixa línia de la reducció de gasos contaminats i  
de millora en l’eficiència i sostenibilitat de les activitats que incideixen en el medi 
ambient.

c) Els beneficis fiscals són objecte de quantificació anualment, com a document 
que acompanya el projecte de llei de pressupostos de l’any, de manera que es disposa 
d’informació de l’estimació d’ingressos no recaptats que suposa cadascun d’ells. El 
darrer informe elaborat és el del 2019.

L’estudi que se sol·licita no només és de quantificació sinó també d’eficiència: 
s’ha contrastar l’efecte o impacte amb la finalitat perseguida per cadascun dels bene-
ficis fiscals d’ells per tal d’avaluar de forma raonada el seu manteniment o supressió. 
Aquesta tasca d’avaluació i justificació no es pot realitzar en un termini màxim de 
tres mesos, que resulta extremadament curt.

d) Pel que fa al desplegament de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament 
del sistema de transport públic de Catalunya, en la part que afecta a mesures fiscals, 
es fa avinent el següent:
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1. Per una banda, a l’art. 18.1 de la Llei 21/2015 s’estableix que amb la finalitat 
de dotar amb més recursos el finançament del transport públic, el Govern, en l’àm-
bit de les seves competències, ha de presentar al Parlament els projectes legislatius 
pertinents per a l’establiment progressiu de nous tributs, tenint en consideració els 
beneficis i els efectes externs derivats del transport públic. En aquest sentit, cal fer 
avinent que el Govern de la Generalitat ha presentat la modificació d’impostos pro-
pis i la creació de nous tributs propis que tenen en consideració els beneficis i els 
efectes externs derivats del transport públic.

En concret, la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans es-
tabliments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio-
tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, 
va reformular l’impost sobre grans establiments comercials (IGEC) per reforçar el 
seu caràcter ambiental, gravant directament l’afluència de vehicles privats a aquest 
tipus d’establiments. D’altra banda, l’esmentada llei també va crear l’impost sobre 
les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, que poste-
riorment va ser incorporat en la llei 16/2017 del canvi climàtic. Aquest impost ha 
estat impugnat pel govern de l’Estat davant el Tribunal Constitucional, el qual el va 
suspendre. Actualment, es troba aixecada la suspensió. Aquest també és un impost 
que desincentiva el vehicle privat, especialment els que generen un major nombre 
d’emissions de CO2 i, per tant, s’espera que es produeixi un efecte substitució cap al 
transport públic.

Per tant, s’estan aplicant i desenvolupant figures fiscals que poden incidir direc-
tament en el foment del transport públic.

2. Per una altra banda, quant a la possibilitat d’establir recàrrecs sobre l’IAE i 
l’IBI (apartats 3.a i 3.e de l’art. 18), cal fer notar que, en l’actual sistema de finança-
ment, la Generalitat de Catalunya no té competència normativa a tal efecte.

3. Quant a la creació d’una contribució especial o una taxa per a l’adopció de me-
sures especials i extraordinàries d’ordenació del trànsit (art. 18.3.b), es fa avinent que 
existeix ja una taxa per determinats serveis prestats pel cos de mossos d’esquadra, 
on es graven els fets imposables següents:

a. La vigilància, la regulació i la protecció en l’acompanyament policial d’acti-
vitats esportives subjectes a autorització administrativa prèvia (proves esportives, 
marxes ciclistes, agrupacions de vehicles antics) que afecten vies interurbanes o que 
tenen més incidència en el nucli urbà, sens perjudici de les competències munici-
pals.

b. La regulació i la vigilància en l’acompanyament policial d’usos excepcionals 
de la via, de tot tipus, incloses les obres, subjectes a autorització administrativa prè-
via, quan afecten la circulació normal per espais i vies públiques i la disponibilitat 
normal d’aquestes vies, sens perjudici de les competències municipals que hi con-
corrin.

c. La prestació del servei policial que amb recursos extraordinaris per la vigi-
lància i protecció especial, davant d’un possible risc per a la seguretat de persones 
i béns, s’hagin de desplegar per a garantir el desenvolupament correcte d’una acti-
vitat o espectacle públic de concurrència massiva organitzat amb ànim lucratiu, ja 
sigui esportiu o d’una altra naturalesa, que tingui lloc en recintes públics o privats 
o en espais públics, durant l’esdeveniment i en el temps imprescindible anterior i 
posterior, tant en el recinte o lloc de celebració com als seus voltants.

(Vegeu el capítol IV del títol XXII del Text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de 
juny).

Per altra banda, pel que fa referència concretament a l’ordenació del trànsit en 
l’àmbit municipal, correspon als ajuntaments establir les taxes corresponents, de 
conformitat amb la regulació vigent de les hisendes locals.
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4. Quant a la lletra c) de l’art. 18.1 de la Llei 21/2015, i pel que es refereix a la 
creació d’una taxa d’utilització d’aparcaments de rotació en vies públiques i establi-
ments comercials o dels existents en edificis o centres generadors de mobilitat si-
tuats en zones de protecció atmosfèrica especial, cal assenyalar que l’actual IGEC, 
en la modificació introduïda per la Llei 5/2017 en el sentit de gravar l’afluència de 
vehicles privats a centres comercials, grans generadors de mobilitat, respon justa-
ment a aquest objectiu.

5. També s’ha complert l’apartat 3.d de l’art. 18 de la Llei 21/2015, amb la crea-
ció de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
 mecànica, incorporat actualment en la Llei del canvi climàtic. Al respecte d’aquest 
impost, es vol posar de relleu la seqüència de fets següents:

Impugnada la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, davant el Tribunal 
Constitucional, el Tribunal va aixecar la suspensió de determinats articles - d’entre 
ells els que regulen l’impost– mitjançant la interlocutòria de 21 de març del. Això 
no obstant, vigent ja aleshores el règim d’intervenció de l’Estat aprovat pel Senat en  
virtut de l’article 155 de la Constitució Espanyola, tampoc es va poder avançar  
en el desenvolupament normatiu necessari per a l’aplicació efectiva de l’impost. 
L’impuls de desenvolupament normatiu va quedar aturat fins el 2 de juny de 2018. 
Cal destacar, per altra banda, la rellevància de disposar de les dades del parc de ve-
hicles de Catalunya a l’efecte de l’elaboració del padró previst a l’article 47.1 de la 
Llei del canvi climàtic. Només un cop retirat el règim d’intervenció de l’Estat abans 
esmentat, s’han pogut reprendre des de les unitats i òrgans responsables adscrits a 
la Secretaria d’Hisenda les actuacions oficials pertinents per tal d’obtenir el cens de 
vehicles que gestiona la Direcció General de Tràfic del Ministeri de l’Interior.

Cal fer avinent, però, que malgrat les vicissituds d’aquest període d’impàs, s’han 
realitzat actuacions de treball i estudi d’ordre merament intern per tal d’avançar en 
la millora del tribut, especialment en relació amb algunes llacunes normatives de-
tectades que cal resoldre adequadament; i també, atès el caràcter imprescindible del 
cens de vehicles, s’ha sol·licitat aquest cens a la Dirección General de Tráfico, el qual 
ens ha estat tramès en les darreres setmanes. Cal dir, però, que el cens és incomplert 
als efectes de l’aplicació efectiva de l’impost, atès que hi manquen dades rellevants, 
específicament quant als nivells d’emissions dels vehicles més antics, essent aquesta 
una de les dades necessàries per a la quantificació de l’impost.

Per això, i com a conseqüència d’aquests estudis i treballs que s’han anat realit-
zant, es planteja la possibilitat de dur a terme l’elaboració i tramitació d’un projecte 
de llei en què es regulin algunes qüestions que no queden prou ben resoltes en la 
redacció actual de la llei. A data d’avui, ja s’ha efectuat la consulta prèvia en què 
es planteja la possibilitat de l’establiment d’un sistema de determinació de la base 
imposable per aquells vehicles que no disposen de la certificació oficial del nivell 
d’emissions; la fixació dels punts de connexió pertinents per a la tributació dels ve-
hicles dels que són titulars les persones jurídiques (en general i en relació amb les 
empreses de rènting i les de lloguer de vehicles), amb la finalitat de dotar de major 
seguretat jurídica; i també, la previsió d’un sistema eficient de liquidació de l’impost 
en el primer exercici, és a dir, en relació amb l’any d’alta del vehicle (primera adqui-
sició), de manera que el compliment de l’obligació tributària resulti el menys costós 
per al subjecte passiu.

Per tot l’exposat, en atenció als antecedents assenyalats i a la proposta de modi-
ficació de la Llei del canvi climàtic que s’està elaborant, podem assenyalar que l’ob-
jectiu és implantar definitivament l’impost durant el 2019.

6. Quant a la lletra f) de l’apartat 3 de l’art. 18, en què es preveu l’augment del ti-
pus impositiu de l’impost sobre la matriculació o posada en circulació de vehicles a 
motor, segons la incidència ambiental, la Generalitat de Catalunya té vigent el tipus 
del 16% i del 13% per als vehicles més contaminants, embarcacions i vaixells d’es-
barjo i avions, avionetes i aeronaus (epígrafs 4t i 5è de l’art. 70 de la Llei 38/1992). 
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Això, no obstant, encara hi ha marge quant a l’exercici de la capacitat normativa as-
sumida, atès que permetria –si s’estima oportú– incrementar els tipus de gravamen 
per a la resta de categories de vehicles (llevat d’aquells que, per no superar el llindar 
d’emissions marcat per la Llei 38/1992, tenen un tipus impositiu del 0%).

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Moció 55/XII, sobre la política 
pressupostària
390-00055/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 35243 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 55/XII, sobre la política pressupos-
tària (tram. 390-00055/12), us informo del següent:

Després d’haver realitzat una ronda de contactes amb els diversos grups 
 parlamentaris per analitzar el marc pressupostari de l’any 2019, el Govern de 
Catalunya ha portat a terme una sèrie de reunions amb el Grup Parlamentari  
de Catalunya en Comú Podem per tal d’arribar a un acord en relació a la proposta de  
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019. Després d’aixecar-se 
de la taula de negociacions, Catalunya en Comú Podem va dir que no seguiria 
negociant si no coneixia el detall de la Proposta del Govern. És per això que el 
Govern, en data 25 de febrer de 2019, va presentar públicament l’avantprojecte de 
llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2019, que recollien un increment  
de 1.227,4 milions de despesa social. A més, durant el debat al ple del Parlament del  
dia 27 de febrer de 2019, el Vicepresident del Govern i Conseller d’Economia i 
Hisenda va detallar la proposta de canvis en la fiscalitat.

Durant el debat al Ple del Parlament va quedar clar que en aquell moment cap 
dels grups parlamentaris tenien la intenció de negociar i arribar a un acord per què 
els pressupostos per a l’any 2019 poguessin veure la llum. En aquest sentit, el Go-
vern continua disposat a parlar amb els grups parlamentaris per posar a disposició 
dels ciutadans de Catalunya els majors recursos de què podem disposar si el Par-
lament de Catalunya permet l’aprovació dels Pressupostos. El Govern és conscient 
també que l’actual cicle electoral dificulta que això es pugui produir, tot i que no 
desisteix de l’objectiu d’aconseguir els suports necessaris.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda
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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 la creació d’una unitat policial de seguretat 
per al president de la Generalitat
361-00013/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 35819).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, 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

Motivación
En la actualidad, el Govern de la Generalitat está seleccionando los agentes que 

formarán parte de una nueva unidad policial de seguridad para el Sr. Torra, por lo 
cual se solicita la comparencia para explicar los motivos existentes para crear una 
unidad policial que opera al margen del funcionamiento del Cuerpo de Mossos 
d’Esquadra.

Finalidad
Informar sobre la creación de una nueva unidad policial de seguridad para el Sr. 

Torra vinculada al Departament de Presidencia.

Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre l’Àrea de Seguretat 
Institucional i el procés de selecció dels agents que en formaran part
354-00106/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units (reg. 35751).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 08.04.2019.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller d’Interior sobre l’Àrea de Seguretat Institucional i el 
procés de selecció dels agents que en formaran part
354-00107/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units (reg. 35752).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 08.04.2019.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la secretària general d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre la preparació del Govern davant cadascun dels 
escenaris possibles del Brexit
356-00387/12

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units (reg. 35753).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals  
i Transparència, 05.04.2019.

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

Compareixença de Mariano Marzo Carpio, catedràtic d’estratigrafia 
de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte Castor
357-00389/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 08.04.2019, DSPC-C 238.

Compareixença de David Bondia, jurista, integrant de l’equip tècnic 
del Castor i professor de dret internacional públic a la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00394/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 08.04.2019, DSPC-C 238.
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Compareixença de Jody Williams, premi Nobel de la Pau 1997, davant 
la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
357-00452/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics en la sessió 2, tin-
guda el 04.03.2019, DSPC-C 196.

Compareixença de Nico Krish, especialista en drets humans, 
catedràtic de dret internacional i codirector del Centre per a 
la Governança Global al Graduate Institute of International and 
Development Studies de la Universitat de Ginebra, davant la 
Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
357-00453/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics en la sessió 2, tin-
guda el 04.03.2019, DSPC-C 196.

Compareixença d’Anaïs Franquesa, advocada penalista i directora de 
Litigi d’Irídia, Centre per a la Defensa dels Drets Humans, davant la 
Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
357-00454/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics en la sessió 2, tin-
guda el 04.03.2019, DSPC-C 196.

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe de fiscalització del Tribunal de Comptes relatiu a les 
polítiques d’acció exterior de la Generalitat de Catalunya
337-00018/12

PRESENTACIÓ: TRIBUNAL DE COMPTES

Reg. 35517 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.04.2019

Al Excm. Sr. Presidente del Parlament de Catalunya,
De conformidad con lo que establece el artículo 28.4 de la Ley 7/1988, de 5 de 

abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, doy traslado a V.E. del Informe 
de fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las 
políticas de acción exterior de la comunidad autónoma de Cataluña, correspondien-
tes a los ejercicios 2011-2017, aprobado por el Pleno de este Tribunal en su sesión 
del día 28 de marzo de 2019.
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El indicado Informe se eleva, con esta fecha, a las Presidencias del Congreso 
de los Diputados y del Senado, y se remite a la Presidencia de la Comisión Mix-
ta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, así como a las Presidencias del 
Gobierno y de la Generalitat de Catalunya.

Madrid, 2 abril de 2019
María José de la Fuente y de la Calle, presidenta Tribunal de Cuentas

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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