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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 698/XII del Parlament de Catalunya, sobre la inversió 
d’impacte social i l’emprenedoria social
250-00640/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 15, 15.01.2020, DSPC-C 412

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 15 de gener de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte so-
cial i l’emprenedoria social (tram. 250-00640/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 32204).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar, en el termini de sis me-

sos, una estratègia d’impuls de l’emprenedoria social i la inversió d’impacte social 
per a concretar les recomanacions del G8 en mesures específiques per a Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020
El secretari de la Comissió, Òscar Ordeig i Molist; el president de la Comissió 

en funcions, Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Resolució 706/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Comissió 
Assessora sobre la Publicitat Institucional
250-00901/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 15, 15.01.2020, DSPC-C 412

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 15 de gener de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora so-
bre la Publicitat Institucional (tram. 250-00901/12), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incorporar, en els missatges de la 

publicitat institucional que dissenyi i produeixi, una voluntat cohesionadora i inte-
gradora del conjunt de la societat, d’acord amb el que estableix l’article 3.5 de la Llei 
18/2000, del 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
El secretari de la Comissió, Òscar Ordeig i Molist; el president de la Comissió 

en funcions, Eusebi Campdepadrós i Pucurull
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
202-00011/12

RETIRADA

Retirada pel GP CatECP (reg. 55660).
Coneixement: Mesa del Parlament, 21.01.2020.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents contra la pobresa energètica
202-00066/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP CatECP; GP JxCat; GP ERC (reg. 56025; 56026; 56164).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.01.2020 al 27.01.2020).
Finiment del termini: 28.01.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 56027; 56150; 56165).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.01.2020 al 27.01.2020).
Finiment del termini: 28.01.2020; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els esdeveniments polítics a Bolívia
250-01067/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56019, 56145 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 21.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 56019)

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

1. Condemnar el cop d’Estat i mostrar el seu reconeixement i respecte envers el 
sistema democràtic i la sobirania popular de Bolívia.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
D’addició d’un punt 6 bis

6 bis. Condemna el decret 4078 promulgat per la presidenta autoproclamada, 
Jeanine Áñez, que eximeix de responsabilitat penal als militars que reprimeixin vio·
lentament mobilitzacions al carrer, implicant la impunitat de possibles actuacions il·
legals per part de l’exèrcit, el que viola es normes internacionals de Drets Humans.
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Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
D’addició al punt 7

7. Defensar una solució democràtica al conflicte polític que passi per la celebra·
ció d’unes eleccions lliures, en un marc resolutiu que permeti superar l’actual situa-
ció de violència, i que es basi en el retorn a la legitimitat anterior al cop d’estat i en 
la voluntat popular expressada democràticament.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
D’addició d’un nou punt

8. Emplaçar als actors implicats per tal de garantir el retorn a Bolívia dels diri·
gents polítics a l’exili, com Evo Morales i Álvaro García Linera. A més, cal que es 
garanteixi la integritat física de la població, així com dels líders polítics de les dife·
rents formacions polítiques.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
D’addició d’un nou punt

9. Demanar a la Unió Europea i la resta de la comunitat internacional ofereixin 
la seva mediació per posar fi a la violència i supervisar la celebració d’unes noves 
eleccions amb totes les garanties per a tots els actor polítics.

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

10. Instar a la Comissió Interamericana de Drets Humans a que supervisi inter·
vingui, des d’una posició independent, davant dels esdeveniments recents a Bolívia.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 56145)

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

1. Seguir de prop la crisi política que té lloc a Bolívia, amb ple respecte al siste·
ma democràtic i a la sobirania popular del país.

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

2. Reconèixer la vàlua del sistema polític plurinacional i social vigent a Bolívia, 
impulsat pels governs del MAS (2006·2019), que ha permès una millora material de 
les condicions de vida del poble bolivià, reduint les desigualtats entre les elits i les 
classes populars, treballadores i camperoles, que coincideixen amb les poblacions 
indígenes de les diverses comunitats de Bolívia, i que ha avançat en la superació del 
racisme institucional que era tradicional en l’estat bolivià i en la seva societat.

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

3. Mostrar el seu rebuig al canvi de Govern que es va produir de manera abrup·
ta, al marge dels mecanismes constitucionals i sota l’amenaça de l’ús de la força.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

4. Rebutjar les ingerències externes durant la crisi política dels darrers mesos a 
Bolívia, que no han ajudat a assolir una solució a través d’uns nous comicis.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
D’addició

5. Refusar la militarització, l’amenaça física i la violència en la pugna pel poder 
polític contra la democràcia i la sobirania popular, així com la violència indiscrimi·
nada utilitzada contra la protesta popular.

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

De refosa dels punts 6 i 7 en un únic punt
Defensar una solució democràtica al conflicte polític fruit d’un diàleg construc·

tiu entre les parts i que es basi en la voluntat popular expressada a les urnes. Cal 
generar un clima de confiança i comprensió que pugui marcar la realització de les 
eleccions previstes per al proper 3 de Maig de 2020, a les quals han de poder parti·
cipar totes les opcions polítiques en igualtat de condicions.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la licitació dels terrenys de 
l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
250-01140/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 55267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per aturar 
la licitació dels terrenys de Radio Liberty, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Associació Salvem la Platja de Pals s’ha situat en contra de la licitació dels 

terrenys de Radio Liberty, que gestiona actualment la Generalitat de Catalunya. Se-
gons han dit, «no creuen que l’hagi de gestionar qualsevol entitat privada», sinó que 
hauria de ser l’administració que es fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara 
queden, i també de la gestió, vigilància i inversió inicial, ja que existeix un conveni 
que preveu una inversió de l’estat de 4 milions d’euros per rehabilitar els hàbitats du-
nars i eliminar el màxim d’edificacions existents. Es tracta d’uns terrenys de l’estat 
que han estat cedits a la Generalitat. Així ho ha explicat recentment Pau Bosch, de 
Salvem Platja de Pals, a Ràdio Capital.

L’Associació Salvem la Platja de Pals també ha reivindicat que els terrenys de 
Radio Liberty són un espai «de gran importància pel seu patrimoni natural», i que 
les administracions «per això hi són, i s’haurien d’haver encarregat de l’espai des de 
fa molt de temps.» També ha explicat que ara l’espai està en un estat «d’abandó i de 
gran perill d’incendi.»
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Per això, Salvem la Platja de Pals ha dit que «els hàbitats dunars haurien de ser 
rehabilitats i renaturalitzats en totes les 33 hectàrees, i haurien de poder ser visitats 
de forma gestionada i vigilada, de forma que amb les visites no es malmetin la flora 
i fauna de gran interès tant per la seva raresa com amenaça, amb espècies protegi-
des, algunes en perill d’extinció.»

L’entitat ecologista considera que hauria de ser la mateixa administració qui es 
fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara queden, ja que es tracta d’un sòl 
públic propietat de l’Estat i que ha cedit al Govern. El portaveu de Salvem Platja de 
Pals, Pau Bosch, considera que treure a licitació «obre la porta» al projecte Aquam 
que contempla un gran complex format entre d’altres per dos aquaris, i que ocuparia 
uns 6.600 metres quadrats. Bosch assegura que es tracta d’un projecte «despropor-
cionat i innecessari». Per tot plegat, l’entitat no descarta portar la decisió als tribu-
nals. El projecte preveu la visita de 250.000 persones l’any, una quantitat que consi-
dera que aquesta zona «no pot assumir».

Salvem Platja de Pals s’ha oposat a la construcció d’Aquam, un projecte que con-
templa un gran complex format per dos aquaris i que ocuparia 6.600 metres qua-
drats. Per això han recollit més de 1.000 signatures a change.org i ja han començat 
la recollida de donatius pel que pugui costar la causa a la Justícia.

Per contra, l’associació aposta per la «renaturalització dels espais» i recorda que 
no queden terrenys d’aquest tipus al llarg del litoral gironí, ja que han anat desapa-
reixent. «Estem parlant d’uns hàbitats molt rars com són les pinedes sobre dunes i 
caldria la rehabilitació amb la col·laboració de totes les administracions».

El portaveu explica que són partidaris de la retirada «el més ràpid possible» de les 
edificacions que queden encara de l’antiga Radio Liberty, respectant, això sí, les restes 
arqueològiques que hi puguin haver. Bosch assenyala que s’ha de fer de manera «sos-
tenible» amb un entorn «molt especial» i que ocupa una extensió «molt important».

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aturar la licitació dels terrenys de l’antiga Radio Liberty, per tal que sigui la 

Generalitat qui lideri la recuperació definitiva d’aquest important espai natural.
2. Descartar el projecte Aquam com a una possibilitat per aquests terrenys, un 

projecte que contempla un gran complex format per dos aquaris i que ocuparia 
6.600 metres quadrats.

3. Reirar el més ràpid possible de les edificacions que queden encara de l’antiga 
Radio Liberty, respectant, això sí, les restes arqueològiques que hi puguin haver.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un sistema 
d’enviament d’alertes en cas d’emergències i catàstrofes naturals
250-01142/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 55520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari 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 
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implementacíó d’un sistema d’alertes massives a la ciutadania afectada per emergèn-
cies i/o per catàstrofes naturals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Mantenir la població informada quan es produeix una emergència és un deure de 

les administracions públiques. Un bon sistema d’alertes permet donar tranquil·litat 
al veïnat potencialment afectat, així com donar les indicacions necessàries de com 
cal actuar, ja sigui en termes de prevenció com d’evacuació.

D’acord amb el Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya 
(PLASEQCAT), s’estableix que el Conseller d’Interior és el responsable de coordi-
nar, juntament amb els equips d’emergències, policia, bombers, sanitaris, etc., les 
actuacions d’aquests davant possibles accidents industrials, incendis, i altres catas-
trofes que es puguin donar al territori. Malauradament, Catalunya, des de sempre 
com molts tot d’altres territoris del món, ha patit inundacions, incendis forestals, 
accidents amb indústria química involucrada, atemptats etc. Recentment, incendis 
com el de la Ribera d’Ebre i, en especial, l’incendi en una empresa al polígon entre 
vies de Tarragona, i l’explosió del dia 14 de gener de 2020 al polígon sud de Tarra-
gona, han tornat a posar de manifest la necessitat de millorar la comunicació amb la 
població. La incertesa de molts tarragonins i tarragonines davant d’aquesta explosió 
al polígon sud, i anteriorment a l’incendi d’«Entre vies» va generar molta preocu-
pació i incertesa sobre el que estava succeint i què calia fer, principalment en els 
moments inicials.

Actualment, a banda dels mitjans de comunicació convencionals com poden ser 
la ràdio i la televisió, i mitjans com twitter i xarxes socials en general, es disposa de 
la capacitat tecnològica per una comunicació més directa amb la ciutadania. L’admi-
nistració ha de preveure tots els mitjans de comunicació possibles per garantir que la 
població estigui informada desprès d’una emergència química com la que es va pro-
duir el 14 de gener de 2020 després de l’explosió produïda a una empresa química.

S’ha pogut constatar l’existència de sistemes molt eficients i directes d’avís mas-
sius i informació d’emergències que s’utilitzen arreu. En concret, a la província de 
British Columbia al Canadà tenen un sistema per avisar a tota la ciutadania sobre 
els incendis forestals de grans dimensions que es produeixen, de terratrèmols i pos-
sibles tsunamis. Aquest sistema d’informació inclou l’avís a dispositius mòbils per 
missatge de text amb la tecnologia LTE Long term evolution, que permet a un emis-
sor d’alertes enviar una alerta de text a qualsevol persona en una àrea geogràfica 
designada, en funció de la torre de cel·les a la qual estigui connectat, sempre que el 
seu telèfon tingui capacitat LTE.

Evidentment, calen estudis tècnics per veure quin és el disseny que arribi a més 
dispositius en funcionament i per tant a més usuaris. El sistema LTE s’ha compro-
vat que funciona però potser cal pensar també amb l’SMS convencional que és un 
canal de comunicació independent d’internet i que qualsevol dispositiu de telefonia 
mòbil amb una targeta SIM pot rebre de manera gratuïta i sense cap cost addicional 
per l’usuari.

En tots dos casos l’avantatge és la capacitat d’enviar el missatge en funció de la 
localització dels dispositius mòbils segons l’estació base on es troben connectats, 
evitant així ser rebut per usuaris que l’emergència els queda lluny. Així mateix, el 
sistema permet discriminar la informació i les instruccions que es donen depenent 
del radi d’acció en què es troba l’usuari en relació amb el sinistre.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar, immediatament, un estudi 

tècnic i econòmic per a implementar un sistema d’enviament de missatges de text 
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que puguin rebre els dispositius mòbils, per garantir un sistema de comunicació di-
recta i eficient a la ciutadania afectada en cas de possibles emergències i/o per ca-
tàstrofes naturals.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica 
policial del Prat de Llobregat
250-01143/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55521 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado, Martín Euse-

bio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la Propuesta de resolución sobre el aumento de medios en el Área Básica Policial 
(ABP) de Mossos d’Esquadra de El Prat de Llobregat (Baix Llobregat), para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En este último año ha habido un incremento significativo de la inseguridad ciu-

dadana en el Baix Llobregat con aumento de alunizajes, hurtos, robos y delitos con-
tra las personas.

Tal y como recoge el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del In-
terior, El Prat de Llobregat es el municipio del Baix Llobregat con la tasa más alta 
de infracciones por habitante. Con datos hasta el tercer trimestre de 2019, los robos 
con fuerza en domicilio se han incrementado un 32%, los delitos relacionados con 
tráfico de drogas un 22,9% y los robos con violencia un 16%.

La seguridad es un elemento fundamental en el bienestar de la ciudadanía, si-
endo obligación de los poderes públicos su preservación mediante el despliegue de 
aquellas políticas que tengan por objetivo garantizarla. Así, hay que actuar en las 
causas que originan la marginalidad, el incivismo y la comisión de delitos que cau-
san inseguridad, así como garantizar los medios materiales y humanos necesarios 
para impedirlos y sancionarlos.

La UE recomienda un policía por cada 556 habitantes, ratio que no se alcanza en 
el Prat de Llobregat. Además, debe tenerse en cuenta que este municipio cuenta con 
un aeropuerto internacional que también dispone de oficina policial dependiente del 
ABP de Mossos d’Esquadra de El Prat de Llobregat.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
– Destinar los recursos necesarios, incluidos los presupuestarios, con el objetivo 

de ampliar la plantilla de Mossos d’Esquadra del Área Básica Policial (ABP) de El 
Prat de Llobregat.

Palacio del Parlamento, 13 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, Martín Eusebio Barra 

López, diputados, GP Cs



BOPC 516
23 de gener de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 13 

Proposta de resolució sobre l’explosió en una empresa química de 
Tarragona el 14 de gener de 2020
250-01144/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre la explosión en una empresa química en Tarragona el 
día 14 de enero de 2020, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los últimos meses se han producido varios accidentes de gravedad que han 

afectado a instalaciones industriales del sector químico, en los que ha habido que la-
mentar graves daños personales y materiales. En varios de estos accidentes, además, 
se ha producido la emisión de sustancias peligrosas y nubes tóxicas, con la exposi-
ción consiguiente al riesgo químico de diversa índole tanto para los trabajadores de 
las instalaciones industriales como para los residentes y transeúntes de las zonas de 
influencia.

El último de estos graves accidentes se ha producido durante la tarde del mar-
tes 14 de enero, en las instalaciones de la empresa Industrias Químicas del Óxido 
de Etileno, S.A., (IQOXE), en el Polígono Sur de la Química de Tarragona, con la 
explosión e incendio de un depósito de óxido de propileno, con el resultado provi-
sional de dos personas fallecidas, una de ellas en su propio domicilio situado en el 
barrio de Torreforta de la ciudad de Tarragona, y otras dos en la propia instalación 
industrial, además de siete heridos de diversa consideración, uno de ellos muy grave.

La reiteración de accidentes que afectan a la industria química, la complejidad 
de los procesos, la extensión y densidad de los polígonos que la acogen y el elevado 
riesgo que conlleva esta actividad industrial, hace necesario extremar las medidas 
preventivas, los procedimientos de inspección y los planes y protocolos de segu-
ridad específicos para cada instalación industrial, para cada uno de los polígonos, 
para los municipios de sus áreas de influencia y, en su conjunto, para toda Cataluña.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Realizar una o auditoría de alcance general del estado de la planta química en 

cuestión y de los polígonos que integran la Química de Tarragona, y presentarla en 
sede parlamentaria dentro del plazo de 60 días.

2. Realizar una revisión exhaustiva de la normativa de seguridad y de riesgos la-
borales de la citada empresa y de los polígonos industriales que integran la Química 
de Tarragona.

3. Realizar con urgencia la correspondiente revisión del Plan de Emergencia 
Exterior del Sector Químico (PLASEQCAT) y del Pla d’Emergència Exterior del 
Sector Químic de Tarragona (PLASEQTA) a efectuar las correcciones que corres-
pondan y se incluyan los sistemas y procedimientos de alerta temprana que utilicen 
de forma eficiente los medios de comunicación, tanto de titularidad pública como 
privados, los sistemas de comunicación telefónica, en especial la segmentación de 
SMS en función de la geolocalización de los dispositivos móviles, y una web espe-
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cífica para informar, en tiempo real, del alcance, la peligrosidad y la evolución de 
las emergencias químicas.

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Domín-

guez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a 
les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata, de Girona, i la 
construcció de l’edifici que ha de substituir els mòduls de l’Escola 
Balandrau
250-01145/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 55658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
el manteniment de les actuals línies de P3 a les escoles Balandrau, Montfalgars i 
Marta Mata de Girona i a la construcció de l’edifici que substitueixi als mòduls de 
l’Escola Balandrau, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de l’AFA de l’Escola Balandrau es va iniciar una campanya contra el tan-

cament de línies de P3 a la ciutat de Girona i, concretament, en el cas de la pròpia 
escola que disposa d’una sola línia i el seu tancament significaria, de facto, el des-
mantellament de l’Escola Balandrau, inscrita en el projecte Escola Nova 21, per la 
comunicació informal que s’havia fet al centre escolar.

Les mobilitzacions es varen iniciar arran d’una comunicació informal, que va 
fer-se pública el 20 de desembre de 2019 a la premsa, i que es va veure confirma-
da pel propi director territorial d’Educació, Martí Fonalleras, a la premsa local el 
21 de desembre del 2019, qui «va a acceptar la intenció de tancar línies de P3 a les 
Escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata. I que, a més, en el cas de l’Escola 
Balandrau, aquesta decisió podria suposar una estratègia dilatada en el temps de 
desaparició del centre. Fonalleras argumentava que aquesta planificació venia mo·
tivada per un descens demogràfic a la ciutat.»

En aquest sentit, el passat 23 de desembre, es va celebrar i aprovar en assemblea 
oberta el manifest que portava aconseguits més de 4.000 signatures a 6 de gener 
del 2020. Aquest manifest denunciava la intenció, del Departament d’Educació de 
la Generalitat d’eliminar oferta pública de places de P3 a la ciutat de Girona, sense 
base real. Com a base d’aquesta afirmació fem referència al recent informe «Zones 
Escolars a Girona: Un debat sobre proximitat, capacitat d’elecció i segregació so·
cial», elaborat pels professors de la Universitat de Girona: Quim Brugué, Salvador 
Martí i Francesc Xavier Pueyo, i encarregat pel Consell Municipal d’Educació de 
Girona que planteja dades socio-demogràfiques que demostren algunes zones la 
densitat de població s’ha duplicat en els darrers anys. Tanmateix, es denunciava la 
pràctica del Departament de presa de decisions de forma unilateral, no argumenta-
des ni contrastades.

Dimarts 7 de gener, a la tarda, el director de l’Escola Balandrau va comunicar a 
l’AFA de l’escola que li havien comunicat oficialment que el curs vinent 2020-2021 
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l’escola tindria P3. Aquesta notícia positiva i que responia a les exigències de les 
famílies, la comunitat educativa i la xarxa associativa gironina en general, va ser 
celebrada per l’AFA de la Balandrau, però va fer evident que no resol ni el futur a 
mig i llarg termini de l’Escola Balandrau ni la de l’escola pública en general a la 
ciutat de Girona.

En aquest sentit, és necessari una planificació del Departament que garanteixi 
els drets de les famílies i la ciutadania a Girona, i al conjunt del territori de Catalu-
nya, tot respectant la seva veu en les variacions substancials, així com un compro-
mís amb la qualitat educativa aprofitant l’oportunitat d’abaixar les ràtios, actualment 
excessives arran de l’empitjorament en èpoques de crisi i retallades.

Durant els passats cursos, malgrat la disminució de la natalitat, la demanda de 
places educatives públiques de les famílies ha superat a l’ofertada pel Departament 
a Girona, i aquesta escletxa va incrementant-se any darrere any, per això demanem 
la necessitat d’arribar a una oferta de places amb igualtat de condicions per a totes 
les escoles i que la reducció de places es faci després de la demanda en ferm de les 
famílies.

Tanmateix, creiem imprescindible que des del Departament d’Educació s’oferei-
xin dues línies de P3 a les escoles Montfalgars y Marta Mata, així com que es con-
solidi la única línia de P3 de l’Escola Balandrau, amb una adequació de la ràtio, si 
s’escau, que garanteixi la continuïtat dels projectes educatius de la ciutat.

No hem d’oblidar a més, que la instal·lació de mòduls de l’Escola Balandrau ha 
d’acabar amb la construcció de la nova i definitiva escola, en els terrenys on hauria 
d’anar l’escola i que segueixen com a equipament municipal, o en un nou emplaça-
ment en funció de les necessitats demogràfiques i de creixement. Al respecte, dema-
nem l’aprovació del projecte de l’edifici definitiu de l’escola Balandrau.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Garantir durant el període de preinscripció l’oferta de les línies de P3 a cadas-

cuna de les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata de Girona, no només per 
al crus 2020-2021, sinó en el mig i llarg termini.

2) L’aprovació del projecte de l’edifici definitiu de l’escola Balandrau, amb un 
projecte d’execució públic.

3) Que en el cas de confirmar-se la baixa de la natalitat a la ciutat, enlloc de re-
duir l’oferta de places d’educació pública es procedeixi a la baixada de la ràtio alum-
ne-personal docent.

4) Crear una oferta de places amb igualtat de condicions per a totes les escoles 
de la ciutat i que la reducció de places es faci després de la demanda en ferm de les 
famílies.

5) I en el cas que alguna d’aquestes línies de P3 no s’acabi omplint, el Departa-
ment d’Educació obrirà un procés de diàleg amb l’Ajuntament de Girona i les comu-
nitats educatives afectades amb l’objectiu de garantir la millor solució.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la facilitació de la identificació i el retorn 
de les restes de les persones provinents de Catalunya enterrades al 
Valle de los Caídos
250-01146/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 55661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció per facilitar la identificació i el retorn de les restes de les persones provinents de 
Catalunya enterrades al Valle de los Caídos, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons dades que el Ministeri de Justícia va publicar al passat mes d’octubre de 

2019, als ossaris de la basílica del Valle de los Caídos hi ha enterrats els cossos de 
33.833 combatents de la guerra civil espanyola. Corresponen a víctimes dels dos 
bàndols, dels quals es calcula que aproximadament uns 28.000 cossos serien de sol-
dats franquistes, mentre que els altres prop de 6.000, republicans.

De totes aquestes restes, 21.423 han pogut ser identificades, mentre que encara 
12.410 continuen amb la identitat desconeguda. D’entre les primeres, 6281 corres-
ponen a persones provinents de Catalunya, majoritàriament de les demarcacions de 
Tarragona (4680) i de Lleida (1377).

Les restes foren traslladades allí a partir de l’any 1954, quan foren extretes, la 
major part de les vegades sense consentiment o amb engany dels familiars, de ce-
mentiris de pràcticament totes les províncies de l’Estat. Després de l’exhumació, 
eren traslladades i inhumades de nou al referit mausoleu de la Sierra de Guadarra-
ma, inaugurat pel dictador Francisco Franco l’any 1959. L’espai ben aviat esdevin-
gué una oda a l’odi i un monument d’enaltiment al feixisme.

Com és conegut, el passat 24 d’octubre es va dur a terme l’exhumació de les res-
tes del dictador genocida, que presidien la basílica. Aquest pas endavant és insufi-
cient per acabar amb la ignomínia i han de seguir-li més gestos, també per a complir 
amb les justes obligacions de la Memòria Històrica. En aquest sentit, la vice-presi-
denta del Govern, Sra. Carmen Calvo, coincidint amb aquell acte d’exhumació, va 
afirmar la voluntat de facilitar la identificació de les restes als seus familiars, espe-
cialment les corresponents a víctimes del bàndol republicà, que no estan identifica-
des en el mausoleu. Només d’aquesta manera s’avençarà en fer justícia i dignificar 
la memòria de les persones que van morir de manera injusta en un conflicte bèl·lic 
causat per un cop d’Estat i que posteriorment van ser enterrades al costat del seu 
assassí i màxim responsable de la rebel·lió.

Les famílies de les víctimes i tota la societat mereixen una resposta clara per 
part de les administracions públiques, a banda de tenir l’oportunitat de recuperar els 
cossos dels seus avantpassats i enterrar-los amb dignitat i on consideren convenient. 
Per tant, la Generalitat de Catalunya té l’obligació d’estar al costat de les famílies 
que vulguin recuperar les restes dels seus familiars que van ser enviats al Valle de 
los Caídos per ordre del règim franquista.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Desenvolupar, des de la Direcció General de Memòria Històrica, un estudi 

detallat sobre les restes de persones provinents de Catalunya traslladades al Valle 
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de los Caídos i la seva possible identitat per a fer-ho públic i facilitar a les famílies 
la seva recerca.

2) Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat, a través del Ministeri 
de Presidència, responsable del Patrimoni Nacional, previ obtenció del consentiment 
de les famílies, pel retorn de les restes identificades i dur a terme els tràmits neces-
saris per a fer-lo efectiu.

3) Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat i a Patrimoni Nacional 
per facilitar la tornada de les restes de totes les persones provinents de Catalunya 
enterrades al Valle de los Caídos.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada  

GP CatECP

Proposta de resolució sobre el garantiment de la disposició de 
qüestionaris redactats en les diverses llengües oficials en les 
convocatòries de provisió de llocs de treball dels organismes i 
entitats dependents de la Generalitat
250-01147/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Propuesta de resolución para garantizar que 
en todas las convocatorias de provisión de puestos de trabajo de los organismos y 
entidades dependientes de la Generalitat de Cataluña, se disponga de cuestionarios 
redactados en las distintas lenguas oficiales de Cataluña, para que sea sustanciada 
delante de la Comisión de Empresa y Conocimiento, con el texto siguiente: 

Exposición de motivos
La Constitución española, en su artículo 2.1, establece que «el castellano es la 

lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de 
conocerla y el derecho a usarla», en su artículo 14, que «los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimien·
to, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social», y en su artículo 103.3 que la ley regulará el «estatuto de los funcionarios 
públicos» y «el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito 
y capacidad».

En desarrollo de estos preceptos constitucionales, el Estatuto Básico del Emplea-
do Público, en su artículo 14.i), establece que los empleados públicos tienen derecho 
a «la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo 
u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cual·
quier otra condición o circunstancia personal o social» y, en su artículo 61, que los 
procesos selectivos «tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, 
sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discri·
minación positiva previstas en este Estatuto».

Por su parte, el Estatut d’Autonomia de Catalunya en su artículo 6.2 establece: 
«El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la 
lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las 
dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocer·
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las.» El Tribunal Constitucional, por sentencia 46/1991 del 28 de febrero, reconoció 
la constitucionalidad de la exigencia del conocimiento del catalán al personal que 
opta a plazas de provisión pública de las administraciones de la Generalitat de Ca-
talunya para que pueda ejercer adecuadamente su trabajo en la administración auto-
nómica, y para garantizar el derecho de la ciudadanía a optar por una u otra lengua 
oficial en su relación con los organismos de la Generalitat de Catalunya.

Por tanto, en los procesos selectivos convocados por los distintos departamentos 
de la Generalitat de Catalunya se incluye la exigencia de que los aspirantes demues-
tren su conocimiento de la lengua catalana, en el nivel requerido para la categoría pro-
fesional objeto de la convocatoria, bien mediante acreditación documental de estar en 
posesión de alguno de los certificados o situaciones previstas en las bases generales 
(base 6.2.1 b), o realizando una prueba adicional de conocimiento de lengua catalana.

Pero, con la salvedad de la anterior exigencia, en todas las demás pruebas que 
deban realizar los opositores y en particular las destinadas a determinar su nivel de 
conocimiento sobre la materia propia de la categoría profesional objeto de la convo-
catoria, para las que generalmente se utilizan cuestionarios tipo test sobre el conteni-
do del temario correspondiente, no se puede privar a los aspirantes a estas plazas de 
su derecho constitucional y estatutario a utilizar la lengua oficial de su preferencia.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución 
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
– Garantizar que, con excepción de la prueba específica de conocimiento de len-

gua catalana, en todas las demás pruebas de todas las convocatorias de provisión de 
puestos de trabajo de los organismos y entidades dependientes de la Generalitat de 
Catalunya, se disponga de cuestionarios redactados en las distintas lenguas oficiales 
de Cataluña, para respetar el derecho de los aspirantes inscritos en las mencionadas 
convocatorias a utilizar la lengua oficial de su preferencia.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’exercici d’accions judicials urgents per 
a l’execució íntegra de la sentència del Cas Palau
250-01148/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Hécto Amelló Montiu, diputado del Grupo Par-

lamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución solicitando 
instar las acciones judiciales urgentes para la ejecución íntegra de la Sentencia del 
Caso Palau, para que se sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
El partido de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), después PDeCAT, 

hoy Junts per Catalunya, cobró 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la 
constructora Ferrovial a cambio de adjudicarle obras públicas a través de diversas 
administraciones públicas. La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 
ha acreditado la financiación irregular del partido antes hegemónico en Cataluña, 
cuyo modo de financiación bautizó el expresidente socialista Pasqual Maragall con 
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el nombre de 3% en una histórica sesión en el Parlament. Las llamadas mordidas, 
comisiones ilegales, se habrían extendido durante al menos una década, lo que en-
globa tanto los últimos años del expresidente Jordi Pujol al frente de la Generalitat, 
como la etapa del expresidente Artur Mas.

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó el pago de 
esos 6,6 millones a Convergencia i Unió, además de condenar a su extesorero el Sr. 
Daniel Osácar, el único miembro del partido sentado en el banquillo. Quedó probado 
en sede judicial que el partido político catalán antes hegemónico, a través de sus «altos 
responsables», participó en la trama de presionar a cargos públicos de las administra-
ciones que controlaban para garantizar las adjudicaciones a la constructora Ferrovial.

Los Señores Fèlix Millet y Jordi Montull confesaron haber desviado fondos del 
Palau en beneficio propio, incluidos casi 650.000 euros en viajes de lujo por medio 
mundo. La justicia ha cifrado finalmente el expolio en 23 millones de euros a las 
arcas públicas catalanas. Durante el juicio, y tras años de escrupuloso silencio, los 
saqueadores confesos acabaron admitiendo también que el Palau sirvió como tapa-
dera para que la constructora Ferrovial financiara a CDC.

Ante estos hechos, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos preguntó a la Conse-
jera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, sobre el perjuicio patrimonial que sufrió el 
Consorci del Palau de la Música, recordándole que todavía resta pendiente de ejecu-
tar el embargo de 1,2 millones de euros.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Instar urgentemente a ejercitar las acciones legales de embargo por importe 

de 1,2 millones de euros para cubrir la deuda pendiente por el expolio contra los 
bienes suficientes del patrimonio de los condenados y los responsables civiles sobre 
el patrimonio inmobiliario de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya, 
PDeCAT, hoy Junts per Catalunya.

2. Dar cuenta en sede parlamentaria de las acciones judiciales llevadas a cabo 
para la recuperación íntegra de la deuda acreditada por la sentencia del Caso Palau.

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020.
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’impuls de bancs de l’amistat als 
centres educatius
250-01149/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado 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 para impulsar 
«bancos de la amistad» en todos los centros educativos de Cataluña, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El acoso escolar es una de las preocupaciones más graves que afectan a los me-

nores y a sus familares en edad escolar. Concretamente en España, uno de cada cin-
co niños escolarizados son víctimas de acoso escolar, el 15% no se atreve a contarlo 
a profesores o familiares. Son datos de la asociación No Al Acoso Escolar (NACE).
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A menudo, con el objetivo de luchar contra esta lacra surgen iniciativas que ayu-
dan y aportan medidas que permiten conscienciar y ayudar contra el acoso este es el 
caso de una propuesta que tuvo una menor del estado de Florida que se ha ido haci-
endo viral extendiéndose por muchas ciudades de todo el mundo, y que ha llegado a 
nuestro país, España, como un medio muy simple pero efectivo y original dentro de 
los centros educativos para hacer frente al acoso escolar y a sus consecuencias como 
puede ser el rechazo, la soledad y el miedo a contar esa situación.

La característica de estos «bancos de la amistad» es que son decorados por los 
propios niños y niñas con ayuda de las madres, padres y los profesores con un di-
seño reconocible y amable, generalmente pintados con llamativos colores y palabras 
que llamen a la concordia y generen empatía situados en importantes zonas de paso 
de los centros educativos. Son espacios para fomentar el valor de la amistad y una 
oportunidad para compartir experiencias, emociones e ideas, se trata de un espacio 
de cultivo de la amistad donde sea posible el apoyo, la ternura, la solidaridad, el res-
peto, el reencuentro con uno mismo o con todos aquellos sentimientos que hacen la 
vida más cordial y sin dis-criminaciones de ningún tipo.

En definitiva, estos «bancos de la amistad» son una forma sencilla, extraordi-na-
ria y maravillosa ideada por niños y niñas para fomentar la inclusión y la amistad.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Instar al Departament d’Educació a impulsar en todos los centros educativos 

de Cataluña la instalación de «bancos de la amistad».
2. Elaborar un manual de trabajo para que la comunidad educativa pueda com-

partir y explicar con sencillez que los «bancos de la amistad» son un espacio de 
convivencia y aprendizaje donde compartir valores positivos, fomentar la amistad, 
el respeto y desarrollar la empatía.

3. Impulsar que el próximo 15 de abril de 2020, Día del Niño, fecha que se 
consagra a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo, sea el día 
idóneo para que el mayor número de centros escolares de Cataluña que quieran su-
marse ha esta iniciativa.

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de les 
línies de P3 a Girona
250-01150/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado 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 garantizando la 
continuidad de las líneas de P3 en el municipio de Girona, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los cierres de líneas por parte del Departament d’Educació está afectando gra-

vemente a muchos municipios catalanes con la excusa de la baja natalidad, concre-
tamente en el municipio de Girona tenemos varios ejemplos, como la Escola Balan-
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drau, un centro de educación infantil y primaria que abrió sus puertas en el barrio 
de Taiala. Justamente ahora hará nueve años que el centro dispone de un proyecto 
educativo singular que forma parte del programa de innovación Escola Nova 21, 
tambiénn este año finalizará la primera promoción de alumnos que realizó la esco-
larización completa en el centro educativo, siendo un centro con gran actividad y 
necesario para el barrio.

Por ello la Asociación de Padres y Madres llevan tiempo movilizándose y aler-
tando que el Departament d’Educació ya ha amenazado en varias ocasiones con el 
cierre de la única línea de P3 con la que cuenta el centro siempre con el mismo argu-
mento recurrente del descenso demográfico. Las familias alarmadas por las inten-
ciones del Departament d’Educació están llevando a cabo acciones para garantizar 
la continuidad la línia.

El posible cierre de la línea de P3 de la Escola Balandrau no es el único que se 
puede producir para el próximo curso en Girona, sino que también existe informa-
ción que apunta a una posible aplicación de medidas similares en la Escola Marta 
Mata y la Escola Montfalgars.

Igualmente, la Escola Josep Dalmau i Carles, la Escola Font de la Pólvora o la 
Escola Cassià Costal se han visto afectadas por las políticas de cierre de líneas de 
P3 emprendidas por el Govern de la Generalitat.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Garantizar todas las líneas actuales de P3 del municipio de Girona, y en par-

ticular, en los centros educativos Escola Balandrau, Escola Marta Mata y Escola 
Montfalgars.

2. Recuperar las líneas de P3 de los centros de educación infantil y primaria Es-
cola Josep Dalmau Carles, Escola Font de la Pólvora, i l’Escola Cassià Costal.

3. Destinar los recursos presupuestarios y personales necesarios para mejorar las 
condiciones de los centros educativos de la ciudad de Girona para mantener y mejo-
rar todas las líneas de P3 actuales.

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques 
de Lleida
250-01151/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 55904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Or-

deig i Molist, diputat 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 manca d’infermeres a les comarques de Lleida, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Col·legi d’Infermeria de Lleida ha alertat que actualment hi ha un dèficit d’in-

fermeres a les comarques de Lleida, que es veurà agreujat d’aquí a tres anys amb la 
jubilació del 30% de les professionals. El Col·legi ha informat que les places de la 
facultat d’Infermeria de la Universitat de Lleida estan per sota de les necessàries i, 
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per tant, no es garanteix que es puguin cobrir les places que es quedaran vacants en 
els propers anys.

A més, els professionals de les zones rurals pateixen un greuge comparatiu amb 
els centres sanitaris dels principals nuclis urbans. En aquest cas, les infermeres de 
zones de Lleida veuen com les seva situació laboral és pitjor a la d’altres professio-
nals d’altres zones i no reben els incentius ni les facilitats per portar a terme la seva 
feina en unes millors condicions. És per aquest motiu que hi ha una fuga de profes-
sionals d’infermeria cap a nuclis urbans o cap a altres comunitats autònomes, com 
Aragó, que es troba molt a prop i on poden trobar millors condicions laborals.

Cal recordar que la infermeria és un dels col·lectius que més ha patit les retalla-
des pressupostàries dels darrers anys.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Ampliar l’oferta de places públiques del grau en infermeria de la Universitat 

de Lleida per garantir que es puguin cobrir les places que es quedaran vacants en 
els propers anys a les comarques de Lleida.

2. Millorar les condicions laborals de les infermeres de les zones rurals o amb 
baixa densitat de població per evitar una fuga de professionals cap a nuclis urbans o 
cap a altres comunitats autònomes.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent per 
a nous projectes d’incineració de residus
250-01152/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP, SP CUP-CC

Reg. 55924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

Comú Podem, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Natàlia Sànchez Dipp, diputada 
del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
presenten la Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria amb caràcter 
urgent a nous projectes d’incineració de residus, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
Vivim en un context de greu emergència climàtica, i que cal prendre mesures ra-

dicals i valentes. Una crisi que ha empès a centenars de persones i joves als carrers 
per denunciar la inoperància de les institucions i de la classe política per combatre 
el canvi climàtic, la desertització, els grans incendis forestals, els fenòmens meteo-
rològics extrems o la contaminació ambiental i la pèrdua de biodiversitat al planeta.

La consolidació del capitalisme a escala internacional ha necessitat, històrica-
ment, intensificar l’explotació tant de les classes treballadores com dels recursos 
naturals per mantenir el creixement econòmic. Consumint més i més béns naturals, 
energies no renovables, matèria i generant una quantitat gairebé infinita de resi-
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dus, la civilització industrial capitalista, en la seva expansió planetària, ha superat 
la capacitat de recuperació de la natura xocant amb els límits biofísics del sistema 
Terra.

El model energètic renovable i distribuït ha de ser amb recursos renovables de 
territori. La incineració de residus no pot formar part de la solució als reptes ener-
gètics i climàtics que té plantejats Catalunya per la seva afectació a la salut humana i 
als ecosistemes causades per les emissions pròpies de tot procés de combustió siguin 
de combustibles fòssils o dels materials que avui s’incineren com ara plàstics, go-
mes, fangs de depuradores, CDR, residus hospitalaris, NFU, purins, farines càrnies, 
residus de desballestament de vehicles, amb components tòxics, etc.

Així doncs, atès que la incineració de residus ocasiona a Catalunya emissions 
significatives de gasos d’efecte hivernacle (GEH), cal considerar les orientacions i 
objectius de la diferents normatives al respecte, com ara concretament: 

– El recent informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC-
2018) estableix la necessitat de reduir les emissions globals al voltant del 45% l’any 
2030 respecte els nivells del 2010 i assolir unes emissions netes nul·les l’any 2050.

– La UE estableix uns objectius de reducció dels GEH del 40% en relació als 
generats l’any 1990.

– L’Acord de Govern de Declaració d’emergència climàtica de 14 de maig de 
2019 estableix, entre d’altres aspectes: 

• La llei 16/2017, de l’1 d’agost del canvi climàtic planteja uns objectius de reduc-
ció dels GEH del 25% l’any 2020 I del 80% a l’any 2050, representa un punt d’infle-
xió i una resposta en aquest repte i adopta: 

Declarar la situació d’emergència climàtica per tal d’assolir els objectius en 
matèria de mitigació del canvi climàtic establerts a la Llei 16/2017, d’1 d’agost. 
Amb aquesta finalitat, el Govern de la Generalitat assumeix els compromisos 
següents: 

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

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

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalu-
nya, ha iniciant els treballs i la consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantpro-
jecte de la nova Llei de Prevenció de Residus i ús eficient dels recursos de Catalu-
nya, i que un cop sigui aprovada, serà la llei que establirà els objectius, les prioritats, 
les estratègies i les eines per a prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels 
recursos de Catalunya. La prioritat d’aquesta Llei que prepara el Departament de 
Territori i Sostenibilitat s’ha d’adreçar a un canvi de model profund de la producció, 
distribució i consum on la prevenció reguli eficaçment la producció i el mercat per 
garantir que no s’ha de produir res que no sigui reutilitzable, fàcilment reciclable i 
compostable i lliure de productes nocius pel medi i la salut., una veritable llei en la 
direcció Residu Zero.

Atès, els canvis normatius més restrictius per a la incineració de residus introduïts  
per la Directiva de Residus 2018/851/CE dins del paquet d’Economia Circular, per 
la Directiva relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic al 
medi ambient 2019/904 i per la Comunicació de la Comissió UE 26/01/2018 sobre 
residus i energia, que marquen unes noves directrius que deixen clarament establerta 
la obligació de les administracions de fer preferent la recuperació en termes de ma·
terials en la jerarquia ecològica dels residus i estableixen restriccions a les tècniques 
d’incineració i coincineració dels residus.

Especialment, la nova Directiva de Residus 2018/581/CE en el seu articulat moti-
va que a Catalunya la redacció de la nova llei transposi directament aquells aspectes 
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de la nova normativa que facilitin implementar amb fermesa les mesures per inver-
tir el model actual de producció i consum insostenible, abandonar el model lineal 
i anar en la direcció d’un model circular, de producció, de gestió i recuperació dels 
residus, que abandoni els tractaments de final de canonada. No es poden obviar es-
pecialment les disposicions innovadores que estableixen que ha d’haver-hi un canvi 
en la jerarquia del tractament del residus, en el sentit que la valorització energètica 
ja no es pot considerar com a valorització de residus: 

1. Articles 3 i 11 bis. Canvi en la Prioritat de la gestió pública dels residus a la 
UE. La valorització energètica ja no es pot considerar ni comptabilitzar com a va·
lorització dels residus, inclosa la metanització i la crema de biomassa. Tampoc es 
poden considerar recuperació els residus orgànics que s’obtenen a les plantes de 
tractament mecànicbiològiques (anomenades Ecoparcs a Catalunya).

2. En tot els considerants I articulat: La prevenció, la recuperació i el reciclatge 
de materials han de ser la jerarquia d’actuació aplicada per totes les administra·
cions de la UE.

En la Comunicació de la Comissió UE 26/01/2018 sobre residus i energia s’ex-
posa que hi ha un problema de sobrecapacitat en alguns estats membres i un risc 
que alguns altres cometin els mateixos errors. Recomana als Estats deixar de donar 
suport al W2E (incineració), establir o augmentar impostos i eliminar els subsidis. 
Quan es tracta de països amb gran abocament, diu que la prioritat hauria de ser la 
recollida separada. Remarca que en el cas dels estats que depenen fortament de la 
incineració, haurien de pujar impostos, acabar amb el suport públic, desmantellar 
les instal·lacions antigues i establir una moratòria per a les noves. Convé acollir-se 
a la concentració en la recollida i reciclatge separats i no construir noves incinera-
dores.

Brussel·les insta els països a deixar de finançar de fons europeus la incineració i 
les infraestructures de tractament de final de canonada.

La Comissió Europea ha instat els estats membres a eliminar progressivament el 
finançament públic per a la recuperació d’energia a partir de residus, en les noves 
directrius sobre residus i energia. Segons el document, els països amb alta capacitat 
d’incineració han de prohibir les noves instal·lacions mentre estan en servei les anti-
gues instal·lacions. També se’ls recomana que introdueixi impostos més alts per a la 
incineració per a processos ineficients i que eliminin els esquemes de suport. Aquest 
no es el cas de Catalunya ja que el cost del cànon d’abocador és el doble del cànon 
per incineració. Per ser coherents amb la Comissió, mentre no s’abandoni la incine-
ració com a tractament de final de canonada dels residus, el cost d’abocament i d’in-
cineració hauria de tenir el mateix import, i augmentar el cost del cànon fins arribar 
a la mitjana europea de 130-150€/tona. La recaptació s’hauria de dedicar prioritària-
ment a prevenció, recollida de FORM i en infraestructures de compostatge.

Avui es requereix un canvi de model i d’enfocament de la Llei encaminada a la 
Prevenció i resoldre l’augment d’un 13,5% els darrers anys dels residus municipals i 
l’estancament dels resultats molt insuficients de la recollida selectiva que provoquen 
el manteniment d’una quantitat de residus amb destinació al tractament de «resta» 
i de tractament de final de canonada de vora del 65%. La comunitat científica i re-
coneguts experts en salut pública, la pròpia UE, han reconegut uns i denunciat els 
altres fa anys els efectes adversos a la salut i al medi de la crema de residus.

Atès, que a Catalunya actualment s’estan presentant projectes i iniciatives per a 
la crema de residus en noves instal·lacions d’incineració o l’ampliació de crema de 
residus i CDRs en les fàbriques de ciment (de manera que s’incentiva que s’estalviïn 
de pagar el total de drets d’emissió).

Atès, el vincle entre emergència climàtica i el «tractament» dels residus per mit-
jà de la incineració, cal prendre decisions clares i operatives en aquesta matèria per 
reduir l’impacte de la crema de residus al nostre medi atmosfèric, en concordança 
amb la normativa vigent específica i les noves orientacions de la UE.
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Atès que, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya ha aplicat per raons similars altres moratòries, fonamentades pel fet que 
«mentre no s’ordena tot el sector» cal procedir a suspendre o congelar la tramitació 
de noves llicencies i suspendre les que estant en curs, com és el cas de la moratòria 
efectuada en el tema del PDU dels càmpings, o en el cas dels sectors urbanístics in-
sostenibles al Pirineu i a la Costa Brava.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Establir una moratòria amb caràcter urgent a nous projectes d’incineració de 

residus, en forma de Decret o sigui quina sigui la seva modalitat, segons la definició 
establerta per la vigent Directiva d’Incineració; així com la suspensió de qualsevol 
tramitació actual en curs, fins que no s’arribin a assolir els objectius de la UE de 
reduir el 40% els GEH l’any 2030 en relació al generat al 2019 i els objectius de la 
Llei Catalana de Canvi climàtic per l’any 2050.

2. Establir una moratòria a totes les autoritzacions a les ampliacions de la tipo·
logia de residus o ampliació de les quantitats de residus i de CDRs amb destinació 
a les fàbriques de ciment o d’altres activitats que cremin residus com a substituts de 
combustibles fòssils.

3. Que s’incorpori un Pla de tancament i desmantellament de les incineradores 
existents a la nova Llei de Prevenció de Residus i l’ús eficient dels recursos.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP. 

Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre 
l’Agència Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017
256-00028/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 52613; 54489; 55898; 56005; 56009 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

21.01.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52613)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agència 
Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00028/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agèn-

cia Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00028/12) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 54489)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 8/2019, sobre l’Agència Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 
2017 (tram. 256-00028/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agèn-

cia Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00028/12) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 55898)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí 

Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agència Catalana 
de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00028/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de Fiscalització 8/2019 sobre l’Agència Catalana de Turis-

me corresponent al exercici 2017 i insta al Govern a seguir les recomanacions del 
mencionat informe.

2. Insta al Govern a fer un seguiment acurat de totes les recomanacions que es 
relacionen en el informe de la Sindicatura de Comptes.

3. Insta al Govern a millorar els procediments de contractació, ja que aquests són 
objecte a pràcticament tots els informes de la Sindicatura d’incidències i mala pra-
xis que es solucionarien si es donés la importància necessària al compliment de la 
normativa vigent al respecte i no s’abusés, per exemple de la contractació de serveis 
recurrents i periòdics sense utilitzar procediments oberts o negociats amb publicitat, 
com és el cas de Agència Catalana de Turisme segons l’informe.

Palacio del Parlamento, 17 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé 

Barrera, diputados, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 56005)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agència Catalana 
de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00028/12)
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016 (256-00029/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la contractació 
administrativa del Departament de Justícia, corresponent a l’exercici del 2016 (256-
00030/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agèn-

cia Catalana de Turisme, corres-ponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00028/12) i 
insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el 
Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016 (256-
00029/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la 
contractació administrativa del Departament de Justícia, corresponent a l’exercici 
del 2016 (256-00030/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 56009)

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

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució relativa a l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agència Catalana de 
Turisme, corresponent a l’exercici del 2017 (256-00028/12), per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agèn-

cia Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017 (256-00028/12) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, 

GP CatECP

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el 
Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici 
del 2016
256-00029/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 52614; 54488; 55897; 56005; 56011 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

21.01.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52614)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
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al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Con-
sorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 
256-00029/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el 

Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016 
(tram. 256-00029/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 54488)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent 
a l’exercici del 2016 (tram. 256-00029/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el 

Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016 
(tram. 256-00029/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 55897)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatu-
ra de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016 (tram. 256-00029/12)

Propuesta de resolución
1. El Parlamento de Cataluña, aprueba el informe de Fiscalización 9/2019, sobre 

la empresa Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL) correspondiente 
al ejercicio 2016 (tram. 256-00029/12) e insta al Gobierno a seguir las recomenda-
ciones de dicho informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta al CPNL a cumplir con el plan general de 
contabilidad pública del Estado vigente en cada momento, e incorporar obligatoria-
mente todos los documentos que integran las cuentas anuales como son: el Balance, 
la Cuenta de resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el Patrimo-
nio Neto, el Estado de Flujos de efectivo, el Estado de la liquidación del presupuesto 
y la Memoria.

3. El Parlamento de Cataluña insta al CPNL, para que a la hora de recalificar 
un determinado puesto, realice obligatoriamente un informe previo que cuente con 
la aprobación conjunta de los diferentes departamentos competentes en materia de 
función pública y presupuestos.
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4. El Parlamento de Cataluña insta al CPNL, a que los encargos para desem-
peñar funciones de categoría superior, tengan una duración limitada, no superior 
a 6 meses en un año, ó a 8 meses en 2 años, al igual que el personal laboral de la 
Generalitat.

5. El Parlamento de Cataluña insta al CPNL, para que elimine cualquier condo-
nación de deuda posible a sus entes consorciados. Y en caso de que tenga que estu-
diarse algún caso de manera excepcional, cuente con un Acuerdo expreso formal-
mente aprobado por todos los miembros del Pleno del Consorcio.

6. El Parlamento de Cataluña insta al CPNL, para que disponga de un documen-
to formal firmado y aprobado por los órganos de gobierno, referente a la dedicación 
docente de los Técnicos de Normalización lingüística.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 56005)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agència Catalana 
de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00028/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016 (256-00029/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la contractació 
administrativa del Departament de Justícia, corresponent a l’exercici del 2016 (256-
00030/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agèn-

cia Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00028/12) i 
insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el 
Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016 (256-
00029/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la 
contractació administrativa del Departament de Justícia, corresponent a l’exercici 
del 2016 (256-00030/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 56011)

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

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució relativa a l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016 (256-00029/12), per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes, amb el 
text següent: 

Fascicle segon
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el 

Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016 (256-
00029/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada; Susanna Segovia Sánchez, portaveu 

GP CatECP

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre 
la contractació administrativa del Departament de Justícia, 
corresponent a l’exercici del 2016
256-00030/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 52615; 55972; 56005; 56010 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 21.01.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52615)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la con-
tractació administrativa del Departament de Justícia, corresponent a l’exercici del 
2016 (tram. 256-00030/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la 

contractació administrativa del Departament de Justícia, corresponent a l’exercici 
del 2016 (tram. 256-00030/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 55972)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Lorena Roldán Suárez, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada, Ma-

ialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del procedimiento relativo 
al informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatura de Comptes: 

Procedimiento relativo al informe de fiscalización 10/2019, sobre la contratación 
administrativa del Departament de Justicia, correspondiente al ejercicio del 2016 
(tram. 256-00030/12)

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya: 
1) Aprueba el informe de fiscalización 10/2019, sobre la contratación adminis-

trativa del Departamento de Justicia, correspondiente al ejercicio del 2016 (tram. 
256-00030/12) e insta al Govern de la Generalitat a seguir las recomendaciones de 
este informe.
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2) Insta al Govern de la Generalitat, y en particular, al Departament de Justicia 
a que lleve a cabo las recomendaciones hechas por la Sindicatura de Cuentas según 
el informe 10/2019.

3) Reprueba todas aquellas prácticas dentro del Departamento de Justicia que su-
pongan vulneración de la normativa vigente y que conlleven corruptelas poniendo 
en duda los principios de igualdad, transparencia y no discriminación.

4) Insta al Govern de la Generalitat a mejorar la planificación en lo que se refiere 
a renovación y/o inicio de contratos, la elaboración técnica de presupuestos contrac-
tuales y de ejecución y los criterios de selección.

5) Insta al Govern de la Generalitat a potenciar y mejorar el desarrollo de la pu-
blicidad de la licitación, aplicando criterios de mejora en la adjudicación y forma-
lización de los contratos reduciendo la discrecionalidad e implementando medidas 
que faciliten la presentación de otras entidades.

6) Insta al Govern de la Generalitat, y en particular, al Departament de Justicia 
a que haga un seguimiento puntual de la ejecución de los contratos para garantizar 
el exacto cumplimiento de las condiciones en que se han de efectuar los servicios.

7) Insta al Govern de la Generalitat a supervisar de forma exhaustiva y rigurosa 
la ejecución de los contratos la eficacia y eficiencia de los trámites dando lugar a la 
exigencia de responsabilidades ante incumplimientos defectuosos.

8) Insta la Sindicatura de Cuentas a hacer el seguimiento y dar cuentas del gra-
do de cumplimiento de las recomendaciones aprobadas por el Parlamento derivadas 
del informe emitido.

Palacio del Parlamento, 17 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, Maialen 

Fernández Cabezas, diputades, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 56005)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agència Catalana 
de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00028/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016 (256-00029/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la contractació 
administrativa del Departament de Justícia, corresponent a l’exercici del 2016 (256-
00030/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre l’Agèn-

cia Catalana de Turisme, corres-ponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00028/12) i 
insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el 
Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016 (256-
00029/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la 
contractació administrativa del Departament de Justícia, corresponent a l’exercici 
del 2016 (256-00030/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 56010)

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

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució re-
lativa a l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la contractació administrativa del De-
partament de Justícia, corresponent a l’exercici del 2016 (256-00030/12), per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-

ció 10/2019, sobre la contractació administrativa del Departament de Justícia, cor-
responent a l’exercici del 2016 (256-00030/12) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Concepción Abellán Carretero, diputada; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, 

GP CatECP

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2019, sobre les 
eleccions al Consell General d’Aran de l’any 2019
256-00035/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 55472 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 21.01.2020

L’Informe de fiscalització 19/2019, sobre les eleccions al Consell General d’Aran 
de l’any 2019 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la 
Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats participades, 
corresponent a l’exercici 2017
256-00036/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 55473 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 21.01.2020

L’Informe de fiscalització 20/2019, sobre la Universitat Autònoma de Barcelona 
i les entitats participades, corresponent a l’exercici 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu 
del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 24.01.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.01.2020.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/39673884.pdf
https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/39673885.pdf
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 56058).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.01.2020; 10:30 h.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat La sentència 459/2019 del 
Tribunal Suprem i la seva repercussió en l’exercici de drets fonamentals
360-00027/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 55619).
Acord: Mesa del Parlament, 21.01.2020.

Al president del Parlament,
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’informe La sentència 459/2019 del Tribunal Suprem i la 

seva repercussió en l’exercici dels drets fonamentals.
L’informe conclou que la Sentència 459/2019 fa una interpretació expansiva de 

preceptes legals deficients i no fa una ponderació concreta i específica dels drets a 
la lliure expressió i a la llibertat de reunió i manifestació amb relació als fets que 
s’atribueixen a les encausades amb la llei penal. També suggereix activar els meca-
nismes polítics i jurídics per derogar, o revisar en profunditat, la regulació vigent del 
delicte de sedició en el Codi penal.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari. Donada la matèria a la qual fa referència aquest informe, us suggereixo que 
sigui la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (CEDCP).

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe en la 
prevenció de la tortura, us suggereixo que el tràmit parlamentari pogués culminar 
en un debat en el Ple del Parlament.

Cordialment,

Barcelona, 16 de gener de 2020
Rafael Ribó, síndic

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla·
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/39523376.pdf
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3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2019 sobre 
el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, 
corresponent a l’exercici 2016
258-00024/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 55474 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 21.01.2020

L’Informe de fiscalització 21/2019 sobre el Consorci per a la Gestió dels Residus 
del Vallès Oriental, corresponent a l’exercici 2016 pot ésser consultat a l’Arxiu del 
Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 24.01.2020 al 13.02.2020).
Finiment del termini: 14.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.01.2020.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/39673886.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Informe i conclusions de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
260-00001/12

CONEIXEMENT I TRAMITACIÓ

Mesa del Parlament, 21.01.2020

D’acord amb l’article 66.3 del Reglament, la Mesa ha acordat que l’informe i les 
conclusions de la comissió es tramitin en el Ple.

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 421/XII, sobre el sector 
d’atenció a la gent gran
290-00391/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55455 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.01.2020

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 421/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el sector d’atenció a la gent gran.

A principis de novembre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 
publicat una nova ordre que suposarà millores en el sistema de tarifes i contemplarà 
un increment dels mòduls d’atenció a la gent gran i a la dependència (atenció resi-
dencial i diürna) tant en la modalitat de les places concertades, com en les residèn-
cies públiques de gestió delegada a entitats especialitzades.

L’objectiu d’aquesta pujada és igualar de manera progressiva en un màxim de dos 
anys les tarifes dels usuaris de grau 2 (dependència severa) amb els de grau 3 (gran 
dependència). Per al 2019 l’increment previst de les tarifes de grau 2 és del 5,8%, i 
en un màxim de dos anys creixeran fins assolir els 1.869,41 euros en què està situat 
el preu públic de la plaça de grau 3. D’aquesta manera el suport públic a les places 
residencials serà el mateix per a totes les persones usuàries dels serveis residencials, 
derivat del fet que les exigències d’atenció a un usuari de grau 2 i de grau 3 cada 
cop són més semblants, ja que ambdós tendeixen a ser perfils de malalts crònics de 
complexitat i discapacitat similar.

Així doncs, les residències veuran incrementats els seus ingressos progressiva-
ment, amb la voluntat que puguin millorar-ne la qualitat assistencial i les condicions 
laborals de les persones professionals.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies augmenta el suport públic 
als usuaris de grau 2 perquè ja representen el 50% del total d’usuaris que es troben 
en residències. Des que el 2012 es va reformar el barem estatal de valoració de la 
dependència, els usuaris de grau 2 han passat de representar un 35% fins a ser ac-
tualment ja el 50% dels usuaris, mentre que els de grau 3 han passat de ser el 65% al 
50%. I la cartera de serveis socials de 2011 estableix una tarifa que inclou el suport 
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públic a la plaça diferent en el cas d’un usuari de grau 2 (1.595,06 euros) que en el 
d’un usuari de grau 3 (1.869,41 euros).

L’increment de tarifes del 5,8% corresponent al 2019 representarà una inversió 
de 14,2 milions d’euros anuals per part del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

A Catalunya existeixen 39.936 places residencials que reben finançament públic i 
que donen cobertura al 8,3% del total de persones majors de 80 anys. Una dada que 
supera a la de qualsevol Comunitat Autònoma i que és homologable a la dels països 
europeus del nostre entorn.

El Departament de Treball, Afers Social i Famílies assumeix el cost d’aquest 
augment dels ingressos per a les residències en benefici de les persones residents, a 
l’espera que el Govern central augmenti el finançament de l’atenció a la dependència 
a les Comunitats Autònomes, que es troba congelat des de 2011. Enguany, la inversió 
global en atenció a la dependència a Catalunya representarà uns 1.550 milions d’eu-
ros, essent l’any amb més inversió des del 2007. Tot i que, segons la llei, es tracta 
d’un dret que hauria de ser cofinançat a parts igual, la realitat és que l’Estat tan sols 
aportarà un 12% del finançament, mentre que la Generalitat es farà càrrec del 88% 
de les aportacions públiques.

Finalment, des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es dona su-
port a totes les sol·licituds de mediació per avançar en la negociació col·lectiva i la 
resolució de conflictes. En concret, en l’àmbit dels sector de la dependència, s’han 
mantingut reunions amb les parts legitimades per la negociació per tal d’avançar en 
la constitució de la mesa per la negociació d’un conveni d’àmbit català, derivat d’un 
grup concret de treball del Consell de Relacions Laborals. En el Pla de Treball del 
Consell per a 2019 resta també com a objectiu estratègic i en aquest sentit obert a 
que en properes reunions es puguin començar a concretar possibles aspectes de la 
plataforma negociadora. Tot això, amb respecte a l’autonomia de les parts en la ne-
gociació col·lectiva, tal com s’estableix a l’article 82.1 de l’Estatut dels Treballadors.

Barcelona, 13 de novembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 459/XII, sobre el sistema 
de contractació als centres especials de treball en els casos de 
deteriorament cognitiu i funcional
290-00423/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55456 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 459/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el sistema de contractació als centres especials de treball en els casos 
de deteriorament cognitiu i funcional.

El passat mes de juliol es va constituir la Taula del Pacte Nacional pels drets 
de les persones amb discapacitat. Aquest pacte, respon al compromís del Govern 
d’ajustar-se al que estableix la Convenció de l’ONU, que suposa un punt d’inflexió 
en la protecció i consideració dels drets de les persones amb discapacitat.

Aquesta Taula és l’òrgan que, a partir de sis grups de treball, s’encarregarà d’ela-
borar el document definitiu del Pacte Nacional pels drets de les persones amb disca-
pacitat, i que està previst que es presenti el juliol del 2020.
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Una part important dels treballs de la Taula serà transposar la Convenció de 
l’ONU, com ja han fet els 160 estats i països que han subscrit l’acord. L’objectiu del 
Pacte és aconseguir que les persones amb discapacitat participin íntegrament en les 
decisions que els afecten; que trenquem amb el binomi pobresa/discapacitat i que es 
deixin de considerar els drets de les persones amb discapacitat com una concessió i 
estiguin plenament incloses.

La Generalitat de Catalunya no comença de zero ja que existeixen actuacions en 
marxa com l’aprovació, el passat mes d’octubre, de la Llei de modificació del lli-
bre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial, a fi de garantir els drets 
d’aquestes persones a l’hora d’atorgar testament o de ser testimonis en un d’aliè o els 
treballs per a l’aprovació els propers mesos d’un nou Codi d’Accessibilitat per garan-
tir la igualtat d’oportunitats i l’autonomia del col·lectiu de persones amb discapacitat.

La constitució de la Taula del Pacte Nacional suposa el treball amb un full de 
ruta clar, que és sincronitzar totes les polítiques que el Govern ja està realitzant, 
tant entre els diferents departaments de la Generalitat com entre totes les adminis-
tracions, per tal d’assegurar els drets i la plena ciutadania de les persones amb dis-
capacitat.

Tenim dos reptes. D’una banda, assegurar a les persones amb discapacitat el dret 
a decidir com volen que sigui el seu projecte vital, apoderar-les amb eines i recur-
sos perquè el puguin desenvolupar amb autonomia personal si així ho decideixen. 
I, d’altra banda, garantir-ne la igualtat d’oportunitats i la inclusió de manera activa 
a la nostra societat.

La Taula del Pacte Nacional està presidida pel president de la Generalitat i hi 
participen el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda; el conse-
ller de Treball, Afers Socials i Famílies, i la consellera de la Presidència, així com 
els representants del Govern de la Generalitat que ja formen part del CODISCAT, 
als quals s’afegeixen el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies; la directora general de Serveis Socials; el director general de Relacions 
Laborals; la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i la directora ge-
neral d’Igualtat.

També en formen part el president del Comitè Català de Representants de Per-
sones amb Discapacitat (COCARMI); els membres del CODISCAT representants 
de les diferents federacions; un representant de la Taula del Tercer Sector, de les or-
ganitzacions municipalistes, de les organitzacions sindicals, de les patronals, de la 
Confederació del Tercer Sector, de la Intercol·legial, de cadascun dels grups parla-
mentaris i fins a cinc membres en qualitat de persones expertes. Les reunions de la 
Taula seran quadrimestrals

S’han constituït sis grups de treball: accessibilitat i mobilitat; salut i suports 
orientats a la comunitat, a la presa de decisions i a la vida independent; educació i 
infància; inserció laboral, llibertats civils, polítiques, accés a la justícia, dones, se-
guretat i protecció; i sostenibilitat del sistema i finançament. Les sessions dels grups 
de treball s’iniciaran el proper mes de setembre i la periodicitat serà bimensual o la 
que cada grup consideri adient.

El sistema de contractació als centres especials de treball en els casos de dete-
riorament cognitiu i funcional s’abordarà, concretament, al grup d’inserció laboral. 
Dins aquest grup hi ha un seguit de reptes a abordar pels diferents representants del 
grup, els qual està format per experts, professionals i entitats proveïdores, represen-
tants polítics, entre d’altres. Un dels reptes concretament és el de la flexibilització i 
compatibilitat de serveis ocupacionals i laborals.

Els grups treballaran a partir d’un informe elaborat pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies que analitza les polítiques públiques impulsades pel Go-
vern en aquest àmbit des de la perspectiva de la Convenció de drets de les persones 
discapacitades de l’ONU. L’informe indica la necessitat d’una acció institucional 
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continuada per a propiciar en els propers cinc anys un nou model de polítiques que 
passen, en línies generals, per:

– Transformar els serveis residencials en un model de suports orientats a la co-
munitat i a la vida independent.

– Limitar i buscar alternatives a la incapacitació i la tutela, tot avançant cap a un 
model basat en el suport a la persona.

– Transformar progressivament l’educació especial en educació inclusiva.
– Dissenyar un nou model de treball protegit i d’inserció a l’empresa ordinària.
– Garantir el dret a la mobilitat i la implementació de les normatives d’accessi-

bilitat
– Impulsar i donar estabilitat al finançament de les entitats representatives del 

tercer sector de la discapacitat.
– Endegar la provisió de serveis mitjançant l’acció de concertació social.
– Implementar un model de tarifes de serveis de cartera que pugui revertir en 

una millora de les condicions laborals del sector.
– Garantir la seguretat i el bon tracte a les persones amb discapacitat, la seva 

llibertat i dret a decidir, així com la igualtat davant la llei i en l’accés a la justícia.
L’informe destaca que un 75% dels articles de la Convenció de Nacions Unides 

compten amb un total de 276 polítiques, programes o iniciatives consolidades per 
part de la Generalitat, si bé encara resten àmbits rellevants per a la plena inclusió 
de les persones amb discapacitat vinculats a la garantia de drets, l’accessibilitat o el 
dret a decidir. També es constata la insuficiència de fonts primàries estadístiques, 
així com un gran desconeixement de l’abast i continguts de la Convenció de Nacions 
Unides pels drets de les persones amb discapacitat. Igualment, en termes d’anàli-
si jurídica, l’informe constata una diversitat terminològica en el conjunt de les lleis 
catalanes que cal harmonitzar, com també una participació encara limitada dels re-
presentants de les persones amb discapacitat a l’hora de definir les polítiques dels 
Departaments del Govern.

A partir d’aquesta diagnosi, que utilitzaran els grups de treball, s’establiran les 
bases, reptes i mesures que constituiran el Pacte Nacional per a les persones amb 
discapacitat. La divulgació i implementació del Pacte està prevista a partir del segon 
semestre del 2020 i fins al 2025.

Barcelona, 13 de novembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 476/XII, sobre la construcció 
de la residència Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat
290-00439/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55457 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.01.2020

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 476/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la construcció de la residència Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat

El projecte de construcció de la residència de Can Oliveres a Esplugues e Llo-
bregat per a persones amb discapacitat intel·lectual, com a residència de titularitat de 
la Generalitat amb la prèvia cessió del terreny per l’Ajuntament, del municipi prové 
d’un període de creixement econòmic (any 2006), la seva execució no va ser possible 
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en aquell moment per causes administratives pendents de resoldre per l ‘Ajuntament 
en relació a la cessió del terreny.

En l’actual conjuntura econòmica i de pressupostos prorrogats, la planificació 
dels recursos es troba en un moment de canvi determinat per l’evolució externa i 
interna del propi Sistema. Per abordar aquests canvis el Departament ha elaborat el 
nou Pla Estratègic de Serveis Socials 2020–2024, del qual ja s’ha presentat el do-
cument de bases i s’ha obert el procés de participació amb el sector de serveis so-
cials i la ciutadania. El Pla estratègic aposta pel reforç dels serveis comunitaris per 
la prevenció i promoció de l’autonomia personal i pel reforç dels serveis en l’entorn 
domiciliari per tal d’evitar o retardar la institucionalització i els recursos finalistes.

En aquest marc del nou Pla Estratègic, tot partint d’una anàlisi de les necessitats 
de suport dels diferents col·lectius destinataris i del conjunt de recursos existents per 
a la seva atenció, es potenciaran les fórmules més sostenibles per al finançament de 
noves places, amb l’objectiu de poder augmentar la cobertura de places públiques 
per a l’atenció residencial de les persones amb discapacitat intel·lectual al Baix Llo-
bregat i al conjunt de Catalunya amb criteris d’equilibri territorial. En aquest context 
es contemplarà el projecte de Can Oliveres a Esplugues de Llobregat.

En aquest sentit, cal tenir en compte les disponibilitats pressupostàries dels exer-
cicis futurs, en el benentès que si no es continués amb la situació de pressupostos 
prorrogats (dels dos últims exercicis) facilitaria l’increment de partides per a l’aten-
ció social de les persones amb discapacitat intel·lectual d’arreu del territori.

Finalment, cal tenir en compte que la política actual de la Generalitat respecte 
a la construcció i posada en marxa de noves residències consisteix en un procés de 
concertació que es realitza de comú acord amb els ens locals i es basa amb la co-
operació interadministrativa.

Barcelona, 10 de desembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 506/XII, sobre l’Agenda 2030
290-00466/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55458 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 506/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’Agenda 2030.

En compliment a l’establert a la Resolució 506/XII, el Govern, mitjançant l’Acord 
de Govern, de 14 de febrer de 2017, per a l’elaboració del Pla nacional per a la im-
plementació de l’Agenda 2030 a Catalunya i de creació de la Comissió Interdepar-
tamental per a l’elaboració del Pla a Catalunya va crear una Comissió Interdeparta-
mental que tenia com a funcions coordinar el procés d’elaboració del Pla Nacional; 
vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment dels diversos Objectius 
de Desenvolupament Sostenible recollits a I’Agenda 2030 i validar la proposta final 
del Pla nacional a fi d’elevar-la al Govern, mitjançant el Departament corresponent. 
Segons aquest Acord de Govern, la comissió estava integrada pels secretaris gene-
rals dels 13 departaments en què s’estructura actualment la Generalitat de Catalunya 
i per la persona titular de Ia direcció general competent en matèria de coordinació 
interdepartamental.
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La composició i funcions d’aquesta comissió han estat modificades per l’Acord 
del Govern del 24 d’abril de 2019. D’una banda, l’Acord del Govern reforça la Co-
missió Interdepartamental creant una presidència i una vicepresidència que són as-
sumides, respectivament, per les persones titulars dels departaments competents en 
matèria d’acció exterior i de sostenibilitat (o les que elles designin). També es refor-
ça mitjançant la incorporació de la persona titular de la direcció de l’Idescat. D’altra 
banda, l’Acord del Govern amplia les funcions de la Comissió Interdepartamental 
amb l’elaboració del document de base de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a 
Catalunya i la dinamització de l’aliança d’actors públics i privats que subscriguin 
aquest acord. Ambdues funcions es deriven del mandat que el Parlament dona al 
Govern mitjançant la Moció 20/XII, sobre l’Agenda 2030 per al desenvolupament 
sostenible, aprovada el 9 de novembre de 2018.

L’Acord del Govern, de 14 de febrer de 2017 també creava una Comissió Tèc-
nica, integrada dins de la Comissió Interdepartamental, que tenia com a funció 
principal elaborar el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030. Segons 
aquest Acord del Govern, la composició d’aquest Comissió Tècnica consistia en vuit 
membres amb rang mínim de subdirector general o assimilat en representació dels 
departaments següents:

a) de la Presidència; 
b) de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; 
c) d’Acció Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència; 
d) de Salut; 
e) de Territori i Sostenibilitat; 
f) d’Empresa i Coneixement; 
g) de Treball, Afers Socials i Famílies; i
h) d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
L’Acord del Govern de 24 d’abril de 2019 va ampliar la seva composició fins a 

un total de 14 membres (en lloc dels 8 inicials), passant a tenir representació dels 13 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i d’una persona en 
representació de l’Idescat.

Des de la seva creació, tant la Comissió Interdepartamental com la Comissió 
Tècnica han estat treballant seguint el mandat donat pel Govern, amb el suport del 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya.

El Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, aprovat 
per Acord GOV/132/2019, de 25 de setembre (DOGC núm. 7969, de 27.09.2019), es-
tableix que la Comissió Interdepartamental del Pla nacional per a la implementació 
de l’Agenda 2030 a Catalunya, assistida per la Comissió Tècnica i l’equip tècnic del 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), és l’òrgan responsa-
ble de l’actualització regular del pla i d’impulsar mesures per a vetllar per la inte-
gració dels ODS i dels compromisos recollits en les polítiques, plans i programes i 
projectes normatius impulsats per la Generalitat de Catalunya.

D’una banda, d’acord amb la Moció 20/XII del Parlament de Catalunya, sobre 
l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, el mes de juliol de 2019 el Govern 
va presentar l’informe escrit al Parlament sobre el grau de compliment dels ODS 
per mitjà de les polítiques públiques de la Generalitat (sanitat, educació i territori i 
medi ambient, entre altres).

D’altra banda, el 28 de març de 2019 la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència del Parlament de Catalunya (CAERIT) va aprovar la 
compareixença del director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
(CADS) semestralment en seu parlamentària per a explicar l’assoliment dels ODS 
de l’Agenda 2030, seguint també el contingut de la Moció 20/XII. El 25 d’abril de 
2019 es va registrar una carta adreçada a la mesa de la CAERIT en la què el direc-
tor del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible es posava a disposició 
de comparèixer.
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L’any 2014 la DGAIA va publicar l’informe Estat de situació de la infància i 
l’adolescència a Catalunya 2014, emmarcat en el Pla d’atenció integral a la infància 
i l’adolescència 2015-2018. Aquest informe està estructurat en sis capítols, un del 
quals es dedica a l’anàlisi i la diagnosi de la pobresa infantil a Catalunya. Es trac-
ta, concretament, del capítol número 2 («De la inclusió social a la qualitat de vida: 
igualtat d’oportunitats»), que inclou 20 indicadors d’anàlisi i s’estructura en 3 eixos: 
Pobresa i exclusió social; Vulnerabilitat (poblacions en situació de risc social) i Ben-
estar personal.

En aquests moments s’està treballant en la seva actualització i, durant el 2020, 
està previst publicar una nova edició, ampliada, de l’informe. D’aquesta manera, 
disposarem d’un diagnòstic precís i actualitzat del que representa ésser un infant 
pobre a Catalunya, cosa que permetrà continuar impulsant polítiques públiques per 
fer front a la pobresa infantil i reforçar la incidència i l’eficàcia d’aquestes polítiques.

La Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut (SIAJ) assumeix el compromís 
d’informar anualment el Parlament de Catalunya, mitjançant la Comissió de la In-
fància, sobre els avenços relatius a l’Agenda 2030 i sobre les mesures aplicades per 
promoure i supervisar el compliment dels compromisos adquirits en relació amb la 
consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Apuntar que en aquests moments la SIAJ està treballant en l’organització d’una 
jornada que ha de servir per recollir l’opinió dels infants i joves de Catalunya en 
relació amb l’impuls i desplegament de l’Agenda 2030 i la consecució dels ODS. 
Aquesta jornada s’emmarca en el procés participatiu impulsat des del Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per recollir aportacions 
per al disseny de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 i per bastir l’Aliança Cata-
lunya 2030. Aquests dos instruments han de servir per estendre els compromisos 
d’actuació més enllà de l’acció de govern i volen aconseguir l’adhesió i la corres-
ponsabilització de la societat civil organitzada en la consecució dels ODS. Quant 
a l’organització de la jornada participativa amb infants i joves, es vehicularà mit-
jançant la Direcció General de Joventut (DGJ) i l’Agència Catalana de la Joventut 
(ACJ) i comptarà amb la col·laboració del Consell Nacional d’Infants i Adolescents 
de Catalunya (CNIAC).

Finalment, com ja hem apuntat, durant el 2020 s’elaborarà una nova edició de 
l’informe Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya. Aquest in-
forme oferirà una radiografia molt completa de la situació de la infància i l’adoles-
cència del nostre país i es farà des d’una perspectiva integral, mitjançant l’anàlisi 
sistematitzada dels principals àmbits que afecten la vida i les perspectives de futur 
d’infants i adolescents. La SIAJ assumeix el compromís d’actualitzar i publicar re-
gularment l’informe Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya, 
amb la periodicitat que es derivi de l’actualització dels indicadors inclosos a l’infor-
me (cal tenir en compte que bona part d’aquests indicadors s’actualitzen de forma 
pluriennal).

Barcelona, 15 de novembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 508/XII, sobre les residències 
de referència per a persones grans sordes
290-00468/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55459 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.01.2020

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 508/XII del Parlament de Cata-
lunya, sobre les residències de referència per a persones grans sordes.

Actualment, des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies estem 
treballant conjuntament amb l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa 
(APSOCECAT) en l’anàlisi de necessitats i la demanda de residències per a perso-
nes amb discapacitat amb sordceguesa.

Preveiem que durant l’any 2020 tindrem una proposta de residències de referèn-
cia per cada territori, que disposin d’un servei especialitzats amb coneixements de 
llengua de signes, per tal que puguin donar un servei de qualitat a les persones amb 
discapacitat auditiva.

Les residències de referència (ja siguin pròpies, concertades o col·laboradores) 
per un àmbit territorial, disposaran dels professionals necessaris per atendre els re-
sidents amb discapacitats auditives.

Les residències de gent gran, al ser la llar de les persones que hi resideixen, són 
centres generalistes en el seu plantejament global i polivalents en els casos puntuals 
de les diferents patologies o discapacitats que es puguin donar. Així, per exemple, 
la, prevalença de la malaltia d’Alzheimer i altres demències fa que en molts centres 
el psicòleg i el personal gerocultor i d’animació sociocultural estigui format per trac-
tar amb aquest tipus d’usuari, ja sigui en vessant terapèutic com assistencial.

És per això, que no té una raó de ser l’existència de centres residencials especia-
litzats en persones sordes. Cal tenir present que les persones grans sordes s’haurien 
de dividir en dos grups, les que ho han estat tota la seva vida i les que ho han es-
devingut amb l’edat. En el primer cas, al tractar-se d’un col·lectiu no excessivament 
nombrós dins el conjunt de la gent gran assistida, caldria dur a terme una acció 
equivalent a l’atenció a les demències: una formació específica per a alguns profes-
sionals; més tenint en compte que, seguint el model ACP, s’està desenvolupant la 
figura del professional de referència, el qual, en aquest cas podria desenvolupar una 
formació específica en llenguatge de signes, si calgués. Caldria valorar la necessitat 
real que hi ha de disposar de professionals amb aquesta formació, però estimem que 
no hauria de ser una necessitat d’actuació generalitzada.

En els centres propis de gestió pròpia no es té constància de cap cas en què hagi 
calgut emprar el llenguatge de signes, però el Pla de Formació del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies ha contemplat cursos de formació en llenguatge 
de signes a disposició dels treballadors d’aquests centres. En els centres gestionats 
no es fa esment al plec de clàusules de l’eventualitat de disposar de professionals 
formats en llenguatge de signes, malgrat que es pugui considerar una eventualitat 
implícitament observada per les empreses que gestionen els centres si es donés el 
cas. En tot cas, és un element que es podria explicitar com a condició d’obligat com-
pliment en cas que n’hi hagués necessitat, sense que fos un element puntuable en un 
procés concurrent.

En relació al col·lectiu de persones sordes que ho han esdevingut amb l’edat, la 
utilització del llenguatge de signes implica el seu aprenentatge per part de les per-
sones grans, cosa que només té sentit contemplar com a element preventiu a propo-
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sar dins un pla de formació adreçat a les persones grans autònomes en el marc d’un 
programa global d’envelliment actiu.

Barcelona, 17 de desembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 509/XII, sobre el millorament 
dels serveis de llar residència, de llar amb suport i de suport a la 
pròpia llar
290-00469/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55460 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 509/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el millorament dels serveis de llar residència, de llar amb suport i de 
suport a la pròpia llar.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està elaborant el Pla Es-
tratègic de Serveis Socials (PESS) 2020-2024, del qual disposem d’un document 
de bases i hem obert un procés de participació amb el sector de serveis socials i la 
ciutadania.

El PESS és el full de ruta del Sistema Català de Serveis Socials. Aposta pel re-
forç dels serveis comunitaris, la promoció i prevenció de l’autonomia personal i el 
reforç dels serveis en l’entorn domiciliari per reforçar la vida autònoma i indepen-
dent, i evitar o retardar la institucionalització. Aquesta orientació juntament amb 
les necessitats territorials seran el marc de referència de la propera programació o 
planificació operativa dels serveis i en aquest context es preveurà la dotació de llars 
residències, llars amb suport i suport a la llar.

Una vegada aprovat el PESS s’iniciarà la revisió de la Cartera de serveis socials 
que ha de permetre l’actualització i flexibilització dels serveis i les transicions. Al-
hora es revisaran nous sistemes de pagament de la provisió de serveis i es finalitzarà 
el procés de concertació per aconseguir que cap servei directe es financi a través de 
subvencions.

La Programació Territorial dels serveis socials especialitzats és el document 
operatiu de la planificació de nous recursos, que en base a una anàlisi d’indicadors 
de necessitat i d’equilibri territorial estableix diferents graus de prioritat territorial 
i una projecció de nous recursos per a un període determinat, per tal que aquests es 
puguin implementar en funció de les disponibilitats pressupostàries dels diferents 
exercicis.

La implementació de nous recursos es realitza mitjançant els diferents sistemes 
d’assignació de places a les entitats prestadores de serveis, que apliquen les unitats 
gestores corresponents.

Barcelona, 17 de desembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 511/XII, sobre la construcció 
d’habitatges tutelats o serveis per a persones grans al Baix Llobregat
290-00471/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55461 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 511/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’habitatges tutelats o serveis per a persones grans al 
Baix Llobregat.

Els habitatges tutelats són un servei social per a persones grans autònomes, les 
circumstàncies sociofamiliars de les quals no els permeten romandre en la pròpia 
llar. La seva problemàtica social es deriva principalment de manca d’habitatge propi 
o en condicions d’habitabilitat, unit a uns ingressos prou baixos per no poder sub-
sistir en la recerca d’un lloc per viure, fins i tot, en les condicions més modestes que 
garanteixin un mínim de dignitat (pensions, albergs, etc). D’altra banda, els centres 
residencials assistencials són un servei d’assistència integral a les activitats de la 
vida diària per a persones gran dependents.

Tot tenint en compte que les persones grans destinatàries d’aquests serveis pre-
senten perfils d’accés als serveis ben diferents, que les funcions d’atenció que es 
desenvolupen en cadascun dels serveis també són ben diferents i que el sistema de 
finançament no és el mateix (la residència assistida és una prestació del sistema de la 
dependència i els habitatges tutelats no), tant des de la perspectiva del model d’aten-
ció, com des de la perspectiva del sistema de finançament, els habitatges tutelats no 
es poden considerar com un servei substitutiu als serveis residencials assistits, sens 
perjudici que es puguin considerar serveis complementaris a l’acolliment residencial 
en circumstàncies específiques d’urgència social.

En aquest sentit, cal tenir en compte les disponibilitats pressupostàries dels exer-
cicis futurs, en el benentès que si no es continués amb la situació de pressupostos 
prorrogats (dels dos últims exercicis) es podria facilitar l’increment de partides per 
a l’atenció social de la gent gran no susceptible de protecció subjectiva segons els 
criteris de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a les persones en situació de dependència

Barcelona, 13 de novembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Control del compliment de la Resolució 582/XII, sobre l’elaboració 
d’un pla d’acció per al millorament de la situació econòmica de les 
universitats públiques
290-00537/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55252 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.01.2020

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 582/XII, sobre 
l’elaboració d’un pla d’acció per al millorament de la situació econòmica de les uni-
versitats públiques (tram. 290-00537/12), us informo del següent:
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En no haver‐se pogut aprovar uns nous pressupostos i seguir en pròrroga pres-
supostària no ha estat possible abordar cap reducció en la política de preus pú-
blics, ni avançar en un nou marc de finançament de les universitats públiques, 
més enllà del finançament addicional que està assumint la Generalitat per a què 
les universitats facin front a les obligacions derivades dels increments salarials 
fixats per l’Estat i de l’acompliment de l’acord de mantenir el preu de grau del 
primer any de màster als nous titulats de graus de 180 crèdits, tal com consta en 
el Decret 152/2019, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les uni-
versitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 
2019‐2020.

El Decret també preveu, per al curs 2019‐2020, que es mantingui la reducció 
del preu en els trams 1 i 2 de renda en els estudis de grau i l’aplicació de les beques 
Equitat en els màsters universitaris iniciada en cursos anteriors.

Amb tot, en els Grups de Treball 1 (Missió i visió dels sistema de coneixement) i 
3 (Recursos econòmics) del Pacte Nacional per a la Societat de Coneixement (PN@
SC) es treballa en la dimensió de la responsabilitat pública en el finançament i les 
necessitats del sistema de coneixement. En aquest sentit, els objectius acordats en el 
Grup de Treball 3 són establir la dimensió econòmica global del sistema i el model 
de finançament de la universitat pública.

Barcelona, 9 de gener de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 43/XII, sobre la política fiscal
390-00043/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 55262 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.01.2020

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 al punt c) de la Moció 43/XII, sobre la política 
fiscal (tram. 390-00043/12), us informo del següent:

Modificació de la llei de canvi climàtic
En la sessió del Govern de la Generalitat del dimarts 29 d’octubre de 2019 es va 

prendre l’acord, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda, d’aprovar l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 
d’agost, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica. Es va sol·licitar també que es tramités pel 
procediment d’urgència, de conformitat amb l’establert a l’article 107.1 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya.

El dimecres 30 d’octubre es va presentar el Projecte de Llei al Registre del Par-
lament de Catalunya, i el 5 de novembre va ser admès a tràmit per la Mesa del Par-
lament i publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, amb acord de tra-
mitació pel procediment d’urgència.

El passat 19 de desembre de 2019 el Parlament de Catalunya va aprovar per 77 
vots a favor, 39 en contra i 4 abstencions la Llei de modificació de la Llei 16/2017, 
de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
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Es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 30 de desembre 
de 2019, i va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació.

Barcelona, 9 de gener de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Moció 82/XII, sobre el transport sanitari 
i els serveis d’emergències
390-00082/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 55892 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.01.2020

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 82/XII, sobre el transport sanitari i 
els serveis d’emergències (tram. 390-00082/12), us informo del següent:

El passat mes de setembre de 2019, mitjançant informe, vam donar resposta al 
compliment de la moció de referència. Restava pendent però donar compliment a la 
lletra k, que requeria l’elaboració de l’informe de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya sobre el model de transport sanitari abans de finalitzar l’any 
i remetia als ítems emprats en el mateix informe de l’any 2016.

Pel què, adjunt, us fem arribar l’informe referent a l’àmbit de les emergències 
mèdiques que recull els ítems referents al transport sanitari, d’acord amb els emprats 
en els estudis anteriors, dels anys 2017 (dades 2016) i 2018 (dades 2017).

Barcelona, 8 de gener de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 95/XII, sobre els serveis 
d’emergències
390-00095/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 55338 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment als apartats b), c), d), f), g), h), i), j) i k) 
de la Moció 95/XII, sobre els serveis d’emergències (número de tramitació 390-
00095/12), us informo del següent:

En relació amb l’apartat b) i l’apartat f), amb l’objectiu de gestionar de manera 
integral les emergències, s’està abordant la redacció d’una Llei d’Emergències de 
Catalunya en la qual s’inclouran els àmbits de la protecció civil, del 112 i dels bom-
bers professionals i voluntaris. Aquesta llei situarà les emergències en l’àmbit de la 
seguretat pública, afavorint-ne una gestió integral. Un cop hagi finalitzat la deter-
minació del nou model d’emergències i la seva cartera de serveis, es detallaran les 
accions a portar a terme i el seu pla de desplegament.
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Les necessitats dels parcs de bombers de la Generalitat de Catalunya estan re-
collides i reflectides al Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) del Departament d’Interior per al període 2017-
2022, aprovat per Acord de Govern GOV/126/2016, i el Projecte Bombers 2025. En 
aquests documents s’estableixen les actuacions necessàries per garantir la capacitat 
d’actuació del cos i la millora en la coordinació de les emergències a Catalunya.

Des del cos de Bombers es realitzen diferents accions amb l’objectiu de difondre 
les polítiques públiques de prevenció i reduir el risc. D’una banda, es fan reunions 
amb ajuntaments i altres entitats locals amb l’objectiu de presentar campanyes es-
pecífiques de prevenció en diferents àmbits, com els incendis forestals, la prevenció 
a la llar o els incidents en el medi natural. Quant a la ciutadania, es fan xerrades 
preventives en centres escolars o entitats que ho sol·licitin. Totes aquestes accions es 
reforcen amb la publicació a la pàgina web de continguts específics com són els de 
seguretat a la llar o seguretat a la muntanya.

Pel que fa a la incorporació de dones al Cos de Bombers de la Generalitat, el Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya té com a objectiu garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de 
tracte d’oportunitats de dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe 
amb relació a l’accés al treball, al salari, a la formació, a la promoció professional 
i resta de condicions de treball. El Pla és aplicable al personal funcionari inclòs en 
l’àmbit de la Mesa sectorial de Negociació del personal funcionari i Interí d’Admi-
nistració i Tècnic i al personal laboral de l’àmbit d’aplicació del VI Conveni col·lec-
tiu únic d’àmbit a Catalunya del personal laboral de l’administració de la Generali-
tat. Això inclou els col·lectius específics de bombers, agents rurals i personal tècnic 
penitenciari. Concretament, en el punt II.6.2.2 del Pla es descriuen les accions a 
portar a terme en el personal dels cos de bombers, amb l’objectiu d’incrementar la 
presència femenina en tots els nivells jeràrquics i adaptar els llocs de treball en vir-
tut del sexe.

Quant a l’apartat c), com s’ha esmentat anteriorment, el Departament d’Interior 
està treballant en l’avantprojecte d’una Llei d’Emergències de Catalunya, amb l’ob-
jectiu de modificar la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de pre-
venció i extinció i de salvaments de Catalunya, així com la llei 4/1997 de Protecció 
Civil de Catalunya i la Llei 9/2007 del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 Catalunya.

La previsió és que al segon trimestre del 2021 l’avantprojecte estigui enllestit.
En relació amb l’apartat d), quant a les mesures incloses en el Projecte 2025, tot 

i la situació de contenció pressupostària, se n’estan executant les previstes. Es des-
taca, pel que fa a recursos humans, l’aprovació, en data 17 de setembre de 2019, de 
l’oferta pública d’ocupació de 250 places de bombers, que es sumen a les 150 de la 
convocatòria 81/18 i a les 250 places de la convocatòria 81/19. Els 150 bombers de 
la convocatòria 81/18 actualment estan finalitzant el curs selectiu i s’incorporaran al 
maig del 2020; els 250 de la convocatòria 81/19 s’incorporaran a l’octubre del 2020.

Amb aquestes incorporacions es sumaran en total 650 nous efectius al Cos de 
Bombers de la Generalitat, avançant cap a l’assoliment d’un dels objectius princi-
pals del projecte Bombers 2025, dirigit a disposar de les dotacions de bombers que 
permetin una resposta operativa adequada.

Durant l’any 2019 també s’han publicat les convocatòries de diferents processos 
selectius de promoció interna: 117 caporals, 63 sergents i 50 oficials.

Respecte dels diferents recursos en procés de licitació, cal destacar:
– L’aprovació de la renovació de 92 vehicles pesants per un valor de 40 milions 

d’euros.
– La publicació de la licitació del contracte d’arrendament, sense opció de com-

pra, de 263 vehicles lleugers destinats al Cos de Bombers de la Generalitat de Cata-
lunya durant el període de 2020 a 2025.
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– La publicació de la licitació del contracte de subministrament d’equipament i 
vestuari per a la DGPEIS durant l’any 2019.

En referència a les mesures encara no implementades de la Comissió d’Investi-
gació de l’Incendi d’Horta de Sant Joan, el passat 24 de maig de 2019 es va incloure 
en els Acords subscrits entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals 
representatives del cos de Bombers la creació d’un nou Grup de Treball de Carre-
ra Professional i d’un nou Grup de Treball de 2ª activitat, amb l’objectiu d’abordar 
l’elaboració d’un pla de carrera professional per al Cos de Bombers amb criteris de 
promoció basats en el mèrit, la formació, l’experiència i la professionalitat recone-
guda i aprofitar el cabal de coneixement dels bombers en segona activitat per a po-
der-los incorporar en l’àmbit operatiu adequat.

Pel que fa a l’apartat g), el telèfon 112 de Catalunya ja atén les trucades que re-
quereixen l’actuació o l’atenció dels Bombers de Barcelona i de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona, i també trasllada telefònicament els avisos pertinents a aquests cos-
sos. A més, en els propers mesos, d’acord amb els treballs que s’estan realitzant amb 
l’Ajuntament de Barcelona, es durà a terme la integració telemàtica dels incidents 
que han d’atendre aquests cossos.

Quant a l’apartat h), tota la contractació pública de la Generalitat de Catalunya es 
realitza garantint que les empreses adjudicatàries dels serveis respecten íntegrament 
els drets dels treballadors.

En relació amb l’apartat i), des del Cos de Bombers es col·labora amb els esta-
ments oficials per atendre els sinistres relacionats amb el salvament marítim.

Pel que fa a l’apartat j), el Departament de Salut informa que la lletra j de la Mo-
ció 82/XII a què fa referència la present Moció recull explícitament: «Garantir que, 
en finalitzar el procés de negociació del conveni col·lectiu del Servei d’Emergències 
Mèdiques, la proposta retributiva de la part ocupadora inclogui, com a mínim els 
increments aprovats pel Decret llei 3/2019 i els drets consolidats pel conveni col·lec-
tiu per als anys 2015-2017. Com a element de bona fe en la negociació col·lectiva, i 
en compliment de l’esperit i la finalitat de l’article 6 del Conveni col·lectiu del Servei 
d’Emergències Mèdiques, fins que no s’arribi a un nou acord col·lectiu el rebut de 
salaris del mes de juny, per a cada mesada i paga extraordinària, ha d’incorporar un 
acompte que coincideixi amb l’increment fixat pel Decret llei 3/2019».

En el marc del procés de negociació del conveni col·lectiu del Servei d’Emer-
gències Mèdiques (SEM), que a hores d’ara continua obert, s’ha donat prioritat a 
la qüestió de l’increment retributiu per a l’exercici 2019, amb l’objectiu d’assolir un 
acord entre les parts al més aviat possible. En aquest sentit, la direcció del SEM ha 
manifestat a la part social de la taula negociadora que l’increment que es traslladi 
al Conveni Col·lectiu serà, com a mínim, el previst i aprovat pel Decret Llei 3/2019 
per al personal laboral.

Atès que encara no ha estat possible assolir un acord entre les parts, des del passat 
mes de juny d’enguany, i amb efectes retroactius de gener de 2019, s’ha aplicat un in-
crement a compte, equivalent al percentatge d’increment fixat a l’article 1, apartat 2,  
primer paràgraf, del Decret llei 3/2019.

S’han reprès les negociacions amb un calendari de reunions fixat cada quinze 
dies on, a més de negociar el contingut normatiu del nou conveni, es continuarà ne-
gociant com s’aplicarà aquest increment.

Finalment, quant a l’apartat k), el Departament de Salut informa que, havent va-
lorat la idoneïtat de declarar el SEM com a servei essencial, tipificant-lo de servei 
necessari, pel que comporta aquesta consideració que permetria garantir una pres-
tació adequada davant determinades circumstàncies, s’ha recollit en el Pla nacional 
d’urgències de Catalunya (PLANUC) aquesta necessitat.

El Pla nacional d’urgències de Catalunya té la missió principal d’assegurar una 
atenció continuada i urgent, equitativa i de qualitat, que s’adapti a les necessitats de 
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salut de les persones, a través d’una xarxa d’atenció integrada, accessible i resoluti-
va, liderada per professionals, situant el ciutadà al centre del sistema.

L’actual realitat sociodemogràfica, amb la població cada vegada més envellida i 
amb majors desigualtats econòmiques, i els canvis en les necessitats de salut de la 
població, han portat a un augment de la utilització dels serveis d’urgències. Aquest 
context fa necessària l’adaptació dels serveis d’atenció continuada i urgent, mitjan-
çant un procés de transformació de la xarxa profundament complex per la multipli-
citat d’actors que hi intervenen i obligatòriament progressiu per la necessitat que im-
plica de reorientar els dispositius que l’integren, que permeti donar resposta efectiva 
a les necessitats de la població.

La planificació de les accions previstes per donar resposta a les necessitats assis-
tencials en l’àmbit de les urgències s’emmarca en els deu grans eixos d’intervenció 
en què s’estructura el PLANUC, que a la vegada preveuen el desplegament de 30 
accions.

L’eix 3 del Pla –les emergències i la coordinació dels dispositius hospitalaris per 
a l’atenció del pacient crític– s’instrumentalitza a través de 5 accions, una de les 
quals considera explícitament que el Servei d’Emergències Mèdiques sigui declarat 
com a servei públic essencial.

Barcelona, 9 de gener de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 101/XII, sobre els Mossos 
d’Esquadra i les policies locals
390-00101/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 55339 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment als apartats b), d) i e) de la Moció 101/XII,  
sobre els Mossos d’Esquadra i les policies locals (número de tramitació 390-
00101/12), us informo del següent:

Amb relació a l’apartat a), la neutralitat política dels agents de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) en l’exercici de llurs funcions i de tota la 
cadena de comandament és un principi perfectament integrat a l’organització.

Així, apareix contemplat a l’article 11.1.a) de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra segons el qual els membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra «...han d’actuar, en el compliment de llurs funcions, amb abso-
luta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense fer cap discrimina-
ció per raó de raça, religió, opinió, sexe, llengua, lloc de veïnatge, lloc de naixença o 
qualsevol altra circumstància personal o social». També el Codi d’Ètica de la Policia 
de Catalunya (Acord Gov/25/2015, de 24 de febrer) s’hi refereix en cinc ocasions:

– Abans del preàmbul diu textualment: «...la policia, en les seves actuacions, 
s’ha d’adequar, entre d’altres, a unes pautes de conducta que han d’estar integrades 
necessàriament pels principis que es desprenen d’aquesta normativa: actuació en el 
compliment de les seves funcions amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i 
sense fer cap discriminació».

– A l’apartat I.c. sobre principis, valors i competències s’esmenta «actuar amb 
absoluta neutralitat política i imparcialitat».
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– L’article 4.a. estableix que «tot agent de policia assumeix un conjunt de com-
promisos en l’exercici de la seva funció de servei públic. S’espera de l’agent que: a. 
Actuï amb independència, imparcialitat i neutralitat».

– L’article 8 queda redactat de la forma següent: «en l’exercici de les seves fun-
cions, els agents de policia s’han d’abstenir d’expressar públicament les seves legíti-
mes opcions polítiques o religioses i han de tractar amb equitat, imparcialitat i neu-
tralitat totes les persones, independentment del que creguin o pensin».

– L’article 57 determina que «...la Policia de Catalunya ha de vetllar per tractar 
tothom amb equitat, imparcialitat i neutralitat».

Quant a l’apartat b), els expedients disciplinaris incoats a funcionaris del Cos de 
Mossos d’Esquadra els darrers deu anys són els següents: 

Any Expedients ordinaris Expedients abreujats

2009 55 12

2010 59 11

2011 53 2

2012 79 10

2013 116 5

2014 96 2

2015 72 5

2016 81 5

2017 80 1

2018 59 0

S’especifica, en document annex, el detall de la informació sol·licitada, fent cons-
tar l’article infringit, el tipus de falta i la sanció o resultat. Cal tenir en compte que 
hi ha expedients que poden tenir més d’un article infringit.

Pel que fa a l’apartat c)1r., l’article 28 del Decret 183/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra disposa literalment que:

«L’òrgan competent per incoar, en tenir coneixement d’una presumpta infracció 
disciplinària, pot acordar, abans de dictar la resolució d’incoació de l’expedient dis·
ciplinari, la realització d’una informació reservada per aclarir els fets ocorreguts 
així com els seus presumptes responsables. Posteriorment, i si l’instructor ho creu 
convenient, aquesta informació podrà formar part de l’expedient disciplinari mitjan·
çant proveïment a aquest efecte.»

Al seu torn, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques regula la informació reservada a l’article 55, que 
disposa literalment que:

«1. Amb anterioritat a l’inici del procediment, l’òrgan competent pot obrir un pe·
ríode d’informació o actuacions prèvies amb la finalitat de conèixer les circumstàn·
cies del cas concret i la conveniència o no d’iniciar el procediment.

2. En el cas de procediments de naturalesa sancionadora, les actuacions prèvies 
s’han d’orientar a determinar, amb la precisió més gran possible, els fets suscepti·
bles de motivar la incoació del procediment, la identificació de la persona o per·
sones que puguin ser responsables i les circumstàncies rellevants que concorrin en 
uns i altres. Les actuacions prèvies les han de dur a terme els òrgans que tinguin 
atribuïdes funcions d’investigació, indagació i inspecció en la matèria i, si no n’hi 
ha, la persona o l’òrgan administratiu que determini l’òrgan competent per iniciar o 
resoldre el procediment.»

Així, l’instructor de qualsevol expedient disciplinari incoat per la Divisió d’Afers 
Interns (DAI) té la potestat, com a responsable de la tramitació, d’incorporar tots 
aquells documents que consideri adequats per a la determinació, el coneixement i la 
comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de dictar la Resolució (article 



BOPC 516
23 de gener de 2020

4.50.02. Compliment de mocions 51 

36.1 del Decret 183/1995), entre els quals podrien ser els integrants d’una informa-
ció reservada prèvia per raó de la seva oportunitat, pertinència i utilitat, sense que 
en cap cas es produeixi indefensió, atès que l’eventual resolució sancionadora pos-
terior només prendrà en consideració el material probatori practicat en el marc de 
l’expedient disciplinari corresponent.

Amb relació a l’apartat c)2n., els funcionaris de la DAI, com a funcionaris po-
licials, s’identifiquen a través de la seva targeta d’identificació professional (TIP). 
En el seu cas, a més, els és d’aplicació la Instrucció 13/2013, de 8 de juliol, sobre 
la creació d’una acreditació pròpia per a les persones funcionàries de la Divisió 
d’Afers Interns de la Direcció General de la Policia. D’acord amb aquesta Instruc-
ció, els integrants de la DAI s’identifiquen, i en queda constància suficient, a través 
d’una acreditació pròpia i complementària als elements d’identificació previstos al 
Decret 184/1995, per tal de preservar la confidencialitat i la reserva de les seves 
actuacions.

Respecte al tràmit de la informació reservada, actualment tots els agents citats a 
declarar ho són en qualitat de testimoni. La finalitat de la informació reservada és 
saber què ha passat, mentre que la responsabilitat sobre els fets es demana a l’expe-
dient disciplinari. Per tant, si un testimoni ha declarat uns fets susceptibles de res-
ponsabilitat en una investigació reservada, serà en l’expedient disciplinari on haurà 
de ratificar novament la seva declaració, si escau.

Quant a l’apartat c)3r., la informació reservada, per la seva naturalesa, no es di-
rigeix contra cap persona determinada, sinó que té com a finalitat valorar l’oportu-
nitat d’incoar un expedient disciplinari.

No obstant això, la Divisió d’Afers Interns, en aplicació de la doctrina consti-
tucional iniciada amb la Sentència número 18/1981, de 8 de juny, ha vingut apli-
cant a l’àmbit de la informació reservada les garanties procedimentals previstes a 
l’article 24.2 CE, en la mesura necessària per preservar la seguretat jurídica que 
estableix l’article 9.3 CE, informant al declarant de la possibilitat de ser assistit 
per lletrat si ho considera oportú, estenent així l’aplicació del que preveu l’article 
32 del Decret 183/1995, en la tramitació dels expedients disciplinaris que disposa 
que «en el moment en que es notifiqui l’obertura d’un procediment administratiu, 
s’informarà a l’inculpat del seu dret a ser assistit per un lletrat quan ho consideri 
convenient per a la defensa dels seus interessos.» La garantia queda, per tant, ple-
nament satisfeta amb la previsió de l’article 32 i és puntualment complerta per la 
Divisió d’Afers Interns. La finalitat de l’acompanyament del lletrat no és només 
la d’estar present al procediment, sinó la d’assessorar al seu client. La forma en la 
qual s’assessori al representat excedeix de l’àmbit d’actuació i control de la Divi-
sió d’Afers Interns.

Amb relació a l’apartat c)4t., com s’ha esmentat anteriorment, la informació re-
servada té caràcter confidencial, no es dirigeix necessàriament contra una persona 
concreta i en cap cas té una naturalesa sancionadora. D’acord amb la doctrina ju-
risprudencial sobre la naturalesa jurídica de la informació reservada (STS de 10 de 
febrer de 2016, entre altres), l’investigat tampoc no té legitimació per accedir ni per 
obtenir còpia de les actuacions que s’hagin practicat. Qüestió diferent és la relativa 
a la tramitació de l’expedient disciplinari. En aquest cas, la Divisió d’Afers Interns 
dona estricte compliment al contingut de l’article 21 del Decret 183/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari del cos de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra que disposa literalment que:

«El procediment sancionador dels funcionaris del cos de mossos d’esquadra s’ha 
d’ajustar als principis de legalitat, impuls d’ofici, imparcialitat, agilitat, eficàcia, pu·
blicitat i contradicció i comprendrà essencialment els drets a la presumpció d’inno·
cència, informació, defensa, audiència i vista de l’expedient.»

Pel que fa a l’apartat d), les plantilles de les regions policials, sense els efectius en 
pràctiques i incloent els serveis centrals territorialitzats, són les següents: 
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Regió Policial Efectius

Regió Policial Girona 1.814

Regió Policial Central  877

Regió Policial Ponent  918

Regió Policial Pirineu Occidental  431

Regió Policial Camp de Tarragona 1.384

Regió Policial Terres de l’Ebre  467

Regió Policial Metropolitana Nord 2.881

Regió Policial Metropolitana Barcelona 2.853

Regió Policial Metropolitana Sud 2.291

La resta d’efectius fins arribar als 16.450 corresponen als serveis centrals no ter-
ritorialitzats.

La distribució durant el Pla d’estiu dels 466 efectius en pràctiques va ser la se-
güent: 

Regió Policial Efectius

Regió Policial Metropolitana Barcelona 137

Regió Policial Girona 81

Regió Policial Metropolitana Sud 74

Regió Policial Camp de Tarragona 64

Transport Metropolità i Seg. Aeroportuària 40

Regió Policial Metropolitana Nord 37

Regió Policial Terres de l’Ebre 25

Resta de regions 8

Un cop finalitzat el reforç d’estiu, s’han destinat 320 efectius a la Regió Policial 
Metropolitana Barcelona i 146 efectius s’han repartit proporcionalment entre la res-
ta de serveis, atenent les necessitats territorials. De forma paral·lela hi ha prevista 
una redistribució dels efectius ja destinats al territori per garantir l’equilibri a tots 
els serveis entre agents en pràctiques i efectius amb experiència, amb la finalitat de 
garantir la qualitat del servei. Aquesta redistribució garantirà la màxima eficiència 
de la plantilla disponible en referència al nivell de demanda de serveis policials.

Per finalitzar aquesta redistribució d’efectius per tot el territori, conseqüència 
dels diferents processos de provisió actius, s’aposta per l’optimització dels agents de 
policia, que es concreta en el projecte de nou model de sales de comandament, que 
preveu reduir-ne el nombre actual fins a només tres. Aquest nou model permetrà, 
en diferents fases, reduir el nombre d’efectius policials a les sales de comandament 
i destinar-ne més a tasques de seguretat ciutadana. El diferencial d’efectius que es 
redueix de les sales de comandament és d’aproximadament 100 en aquesta fase.

Per últim, amb relació a l’apartat e), l’article 24 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, 
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya regula les informacions 
policials i l’obligació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i els cos-
sos de Policia Local de Catalunya de facilitar-se mútuament la informació que si-
gui rellevant per al compliment de les funcions respectives. També preveu l’accés 
al sistema unificat d’informació policial per les policies locals, que es materialitza 
mitjançant la signatura del conveni de connexió als Sistemes d’Informació Policial. 
A més, les meses de coordinació operativa es configuren com a instrument ordinari 
per assegurar l’intercanvi d’informació entre els cossos i els serveis de seguretat que 
actuen en el municipi, per mitjà dels instruments i els procediments establerts per la 
normativa vigent i el conveni subscrit.

La inclusió dels agents de les diverses policies locals en els programes formatius 
descentralitzats destinats a millorar les capacitats i coneixements en les tècniques i es-
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tratègies de prevenció i detecció del radicalisme i el terrorisme gihadistes és una reali-
tat des de l’any 2016. Així, les xifres acumulades des d’aquell any són de 5.451 efectius 
formats, 246 formacions i 976 hores lectives i, concretament durant l’any 2019, s’ha 
impartit formació a 259 efectius, en 51 formacions, amb un total de 204 hores lectives.

Les formacions d’efectius de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) s’han limi-
tat a formar quadres de l’escala intermèdia, però amb previsió de configurar un grup 
de formadors entre els agents de la GUB.

Entre els mesos de maig i juny de 2019 es van fer sessions formatives destinades 
als caps de les Policies Locals de les 9 regions policials. En aquestes formacions es 
van tractar continguts relatius a la situació del moviment gihadista global i als pro-
cessos de radicalització cap al gihadisme per fer-ne prevenció i/o detecció. Els efec-
tius formats van ser uns 300 alts responsables de les policies locals i de la PG-ME.

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ha incorporat també sessions 
formatives dins dels continguts del Curs de Formació Bàsica Policial adreçats als 
aspirants a policia local i a mosso d’esquadra. Aquestes sessions es van iniciar al 
curs acadèmic 2016-2017 i s’han continuat impartint a les dues darreres promocions. 
Cadascuna de les sessions va aplegar uns 300 efectius. Només en el curs 2018-2019 
s’han format a l’ISPC uns 900 efectius en total.

Existeix una especial conscienciació sobre la importància de la coordinació i el 
traspàs d’informació en l’àmbit de la radicalització pseudoreligiosa de caire gihadis-
ta, fet que ha accentuat els mecanismes d’informació recíproca. Mostra d’això és la 
realització, des de l’any 2015, de diverses edicions d’una Jornada sobre terrorisme 
gihadista: nivells d’amenaça i autoprotecció, adreçada a les policies locals, que van 
encetar una dinàmica de mútua col·laboració i de traspàs d’informació, materialitza-
da amb la posada en marxa de l’anomenat projecte Proderae (Procediment per a la 
Detecció de la Radicalització i l’Extremisme).

L’objectiu d’aquest programa és detectar possibles processos de radicalització 
islamista, establint una metodologia de treball àgil i eficient que permet a la policia 
detectar aquests possibles casos de radicalització.

En l’àmbit de la informació, entre els programes que conformen el projecte Pro-
derae, sota la denominació de Detecció i recollida d’informació s’estableix la cana-
lització àgil de la informació i la reciprocitat en l’intercanvi dels casos detectats.

Des del mes de febrer del 2016 s’està informant i explicant el projecte Proderae 
a comandaments de les Policies Locals amb l’objectiu de transmetre coneixement 
sobre com es poden detectar els processos de radicalització islamista i conscienciar 
sobre la importància del traspàs d’informació, alhora que facilitar i promoure dinà-
miques de col·laboració entre tots dos cossos policials i establir mecanismes i pro-
cediments de valoració de possibles casos. Es fan sessions específiques dirigides als 
membres de les plantilles de les Policies Locals, en execució d’un altre dels progra-
mes dins del projecte Proderae Proximitat Policies Locals, l’anomenat Programa de 
Formació i Prevenció. Aquest programa contempla un paquet formatiu d’unes quatre 
hores de durada impartit per especialistes policials, que desenvolupa les capacitats 
de reconeixement i detecció dels principals indicadors de radicalització islamista.

El projecte Proderae per a les policies locals preveu una avaluació periòdica amb 
la finalitat de millorar-ne el funcionament, redefinir-ne els objectius i posar els mit-
jans necessaris per optimitzar-ne la implantació.

Barcelona, 8 de gener de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla·
ment.
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre les 
delegacions del Govern al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, els Estats 
Units d’Amèrica, Itàlia, Suïssa i França
354-00240/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 56064).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 21.01.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre la reobertura 
de les delegacions del Govern a Tunísia, l’Argentina i Mèxic
354-00241/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 56065).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 21.01.2020.
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