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Proposta de resolució sobre l’aplicació de mesures urgents amb relació a la Cartera
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Proposta de resolució sobre la recuperació d’un pla d’incentius autonòmics per al
vehicle elèctric
250-01093/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el garantiment de l’accés als tractaments psicoterapèutics en el sistema sanitari públic per als menors que pateixen abusos sexuals
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Proposta de resolució sobre el desè aniversari de la Carta dels drets fonamentals
de la Unió Europea
250-01100/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la judicialització del patrimoni per part d’Aragó per a
espoliar el Museu de Lleida
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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23

Proposta de resolució sobre el mal estat de l’aigua a la desembocadura de la riera
del Vendrell
250-01109/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

23

Proposta de resolució sobre la condemna de l’adoctrinament i de la creació de llistes negres ideològiques en diversos centres educatius i sobre la defensa dels drets
dels menors que pateixen assetjament i discriminació
250-01153/12
Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució sobre la creació de programes i campanyes en matèria de
dret laboral
250-01154/12
Presentació: GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la connexió ferroviària de l’aeroport de Barcelona - el
Prat
250-01155/12
Presentació: GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la necessitat de dotar el Cos de Mossos d’Esquadra
de la indumentària adequada per als dies de pluja
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Proposta de resolució sobre la conversió de la línia R4 del servei de rodalia en llançadora a l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01157/12
Presentació: GP CatECP
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Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona el Prat
250-01158/12
Presentació: GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública i d’un centre d’urgències d’atenció primària als terrenys de l’Institut Català del Sòl a Mollet del Vallès
250-01159/12
Presentació: GP CatECP
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Proposta de resolució sobre l’afectació de la borrasca Gloria
250-01160/12
Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució sobre el dany mediambiental ocasionat per la borrasca Gloria al delta de l’Ebre
250-01161/12
Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a lluitar contra la bretxa salarial
250-01162/12
Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla urgent per a cobrir les
vacants de pediatres a Salt
250-01164/12
Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a atenuar la greu situació del servei d’urgències de l’Hospital General de Sant Boi de Llobregat
250-01165/12
Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució sobre la reforma de la carretera TV-3141 de Reus a Cambrils
250-01166/12
Presentació: GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el pagament pendent dels imports acordats als municipis afectats pels aiguats de l’octubre del 2018
250-01167/12
Presentació: GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a Salt
250-01168/12
Presentació: GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Bruc
250-01169/12
Presentació: GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la reordenació sanitària del Garraf
250-01170/12
Presentació: GP CatECP
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2019, sobre la Fundació Institut
Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017
256-00037/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a proposar compareixences

42
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2019, sobre el Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017
256-00038/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a proposar compareixences
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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
Esmenes a la totalitat
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4. Informació
4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.14. Comissions específiques d’investigació
Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la
Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12
Adscripció de diputats del GP Cs

44

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 470/XII, sobre la connexió entre la Pobla de
Claramunt i la carretera C-15
290-00434/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

44

Control del compliment de la Resolució 572/XII, sobre el desplegament i l’aplicació
de la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals
290-00527/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

45

Control del compliment de la Resolució 608/XII, sobre el Pla d’atenció integral a la
infància i l’adolescència
290-00560/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

45

Control del compliment de la Resolució 631/XII, sobre la Carta catalana per als drets
i les responsabilitats digitals
290-00584/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

47

4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 45/XII, sobre contaminació, qualitat de l’aire i
salut pública
390-00045/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

47

Control del compliment de la Moció 117/XII, sobre la Carta catalana per als drets i
les responsabilitats digitals
390-00117/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

48

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Mesa d’Educació de Persones Adultes de Catalunya davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la
situació de l’educació per a adults
356-00683/12
Sol·licitud

48

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre les línies principals dels pressupostos de la Generalitat per al 2020
355-00122/12
Substanciació

48

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença en ponència d’una representació d’Arrels amb relació al Projecte de
llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00467/12
Substanciació

49

Compareixença en ponència d’una representació de Sicar Adoratrius amb relació al
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00469/12
Substanciació
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Assís Centre d’Acollida amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00480/12
Substanciació

49

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Salut Mental
Ponent amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00491/12
Substanciació

49

Compareixença en ponència d’una representació de Creu Roja Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00494/12
Substanciació

50

Compareixença en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00500/12
Substanciació

50

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana de Pediatria amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament
del maltractament infantil
353-00512/12
Substanciació

50

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana de Victimologia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00513/12
Substanciació

50

Compareixença en ponència d’una representació de la Secció d’Infància i Adolescència del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00518/12
Substanciació

50

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00519/12
Canvi de tramitació

51

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Mans Petites amb
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00524/12
Substanciació

51

Compareixença en ponència d’una representació d’Aldees Infantils SOS Catalunya
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del
maltractament infantil
353-00528/12
Substanciació

51

Compareixença del secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les activitats i els
projectes de la Secretaria
357-00374/12
Substanciació
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4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
Presentació: GP Cs
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
4.70.10. Altres comunicacions
Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «La repres entació dels estereotips de gènere en la publicitat de joguines (televisió lineal i plataformes d’intercanvi de vídeos) durant la campanya de Nadal 2019-2020»
337-00025/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

55

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «El tractament informatiu de
la publicació de la Sentència 459/2019 del Tribunal Suprem i els fets que se’n van
derivar. Període del 14 al 19 d’octubre de 2019»
337-00026/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

56

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme
polític en la televisió i la ràdio del gener a l’abril del 2019
337-00027/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

56

Resolució del Síndic de Greuges sobre l’afectació de drets fonamentals i la distribució
competencial, a partir d’algunes normes contingudes en el Reial decret llei 14/2019,
del 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública
en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions
337-00028/12
Presentació: síndic de Greuges
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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 reconeixement del dret d’acompanyament
de gossos de protecció i terapèutics a les víctimes de la violència
masclista
202-00069/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; SP PPC; GP CatECP (reg. 55961; 56168; 56184;
56614).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 04.02.2020 al 10.02.2020).
Finiment del termini: 11.02.2020; 10:30 h.

3.01.03.

Decrets llei

Decret llei 1/2020, del 21 de gener, pel qual es modifica el Decret
llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar
l’accés a l’habitatge
203-00026/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 56245 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.01.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 de gener de 2020,
ha pres coneixement del Decret llei 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el
Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a
l’habitatge, publicat al DOGC 8047, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 23 de gener de 2020.
A la Mesa del Parlament

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

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 21 de gener de 2020, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova la iniciativa SIG20TES0050 - Projecte de decret llei pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, de
23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Decret llei 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el Decret Llei
17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a
l’habitatge

L’article 67.6.a) de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

3.01.02. Proposicions de llei
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Decret llei
Exposició de motius

La Generalitat de Catalunya, fent ús de la competència exclusiva que li atribueix l’article 137.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria d’habitatge, va
aprovar el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar
l’accés a l’habitatge.
Una vegada aprovat el decret llei, s’ha detectat que la definició d’habitatge buit
introduïda a l’article 2.1 pot generar dubtes d’interpretació i, en conseqüència, problemes de seguretat jurídica que cal evitar en una matèria tan sensible com és la de
l’habitatge.
En aquest sentit, a fi de dotar de major coherència la regulació continguda en el
decret llei aprovat, s’ha de modificar els supòsits que justifiquen que un habitatge
estigui desocupat.
Per tot això, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, i d’acord
amb el Govern,
Decreto:
Article únic. Modificació de l’article 2.1 del Decret Llei 17/2019, de 23 de
desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

Es modifica l’apartat 2.1 del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures
urgents per millorar l’accés a l’habitatge, que resta redactat de la manera següent:
«2.1 Es modifica la lletra d de l’article 3 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta
redactada de la manera següent:
d) Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa
justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de
resolució. L’ocupació sense títol legítim no impedeix que es pugui considerar buit
un habitatge.»
Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Decret Llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable
aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als
quals correspongui el facin complir.
Barcelona, 21 de gener de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Damià Calvet i
Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
Antecedents del Decret llei

1. Comunicació a la Secretaria del Govern d’inici de la tramitació del Decret llei.
2. Memòria justificativa.
3. Informe jurídic.
4. Text del Decret llei aprovat pel Govern.
5. Certificat del secretari general donant conformitat a la documentació de l’expedient.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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SOL·LICITUD DE DICTAMEN AL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb vint-i-dos altres diputats del GP Cs
(reg. 56796).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020.
N. de la r. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

Decret llei 2/2020, del 21 de gener, de necessitats financeres del
sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació del text
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre
203-00027/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 56410 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.01.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 de gener de 2020,
ha pres coneixement del Decret llei 2/2020, de 21 de gener, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació del text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de
4 de novembre, publicat al DOGC núm. 8048, i ha manifestat que el termini de 30
dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del
Reglament del Parlament s’inicia el dia 24 de gener de 2020.
A la Mesa del Parlament

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

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 21 de gener de 2020, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
s’aprova la iniciativa SIG20VEH0044 - Projecte de decret llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació del text refós de
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003,
de 4 de novembre.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Decret llei 2/2020, de 21 de gener, de necessitats financeres del sector
públic en pròrroga pressupostària i de modificació del text refós de
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre
El president de la Generalitat de Catalunya

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del
rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius

La manca d’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2020 ha comportat la situació de pròrroga pressupostària, en concret de la Llei
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
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L’article 33 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació
dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Conseqüentment, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària en
l’exercici 2020 i, sense perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga, s’han d’adequar determinades necessitats financeres que, per raó de necessitat
urgent, no es poden ajornar.
Aquestes situacions financeres que necessitin endeutament públic per al seu
equilibri han de ser autoritzades per una norma amb rang legal, d’acord amb el text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre. Per tant, l’eventual decret que reguli la situació de pròrroga resulta insuficient per fixar les autoritzacions i els límits.
A més, es modifica el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya
per tal d’adaptar de manera immediata les previsions relatives al tipus d’interès aplicable als canvis produïts en els mercats financers.
L’article 1 d’aquest decret llei regula amb suficient detall aquestes autoritzacions
per a endeutament, atorgament d’avals i altres garanties que s’ha estimat que seran
necessàries per a atendre les necessitats públiques, en els diferents apartats que es
recullen.
L’article 2 conté les modificacions de l’article 73.1 i de l’apartat 6 de la disposició
addicional 17 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. L’apartat 6 de la disposició addicional 17 preveu el tipus d’interès que és d’aplicació al col·lector de salmorres, tant
pel que fa a la infraestructura existent com la que resta pendent d’executar. La quota
d’interès prevista impacta directament en la possibilitat de finançar les actuacions
que es troben pendents, l’inici de les quals resulta imminent, la qual cosa determina
que calgui modificar la redacció d’aquest apartat de manera que només s’apliqui a
la infraestructura que es troba en servei en l’actualitat. Tal fet determina que calgui
modificar l’article 73.1 per tal d’incloure la magnitud relativa al tipus d’interès en la
regulació vigent.
En aquest cas, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva de la
incongruència de l’actual règim jurídic de l’exacció substitutòria del cànon de l’aigua, respecte de la realitat a la qual es remet, en què per al finançament d’infraestructures ad hoc i la repercussió el seu cost al beneficiari s’estableix un sistema alternatiu fonamentat en magnituds que no tenen en compte la variabilitat econòmica
derivada de l’aplicació d’un o altre tipus d’interès i que afecten al finançament i, en
darrer terme, a l’execució de l’una infraestructura d’interès prioritari de la Generalitat.
La disposició addicional preveu autoritzar els departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i de Territori i Sostenibilitat a portar a terme el que sigui
necessari en període de pròrroga per tal d’iniciar la tramitació del projecte de mitigació del risc d’inundació al barri de la Salut del terme municipal de Salou. Aquest
projecte sectorial té com a objecte mitigar les continues inundacions al tram final
del barranc, al terme municipal de Salou, produïdes per l’activitat hidrològica del
denominat Barranc de Barenys. Aquest fet es veu agreujat a la zona de la façana
marítima, concretament al barri de la Salut, atès que les plantes baixes dels edificis
existents estan per sota de l’alçada de la sortida de l’aigua al mar. Així mateix, i com
a conseqüència de les sentències núm. 772 i 802 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que van declarar nul el Pla parcial sector 3 Pomeres-Barenys, va donar
origen a un acord entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salou per la
redacció d’un projecte constructiu d’endegament del Barranc de Barenys, projecte
que ha estat aprovat en data 9 de maig de 2019 per l’Agència Catalana de l’Aigua,

3.01.03. Decrets llei

12

BOPC 529
3 de febrer de 2020

donant solució a la problemàtica plantejada, l’execució del qual resulta urgent, atesa
la problemàtica exposada de continues inundacions.
Ateses les situacions plantejades i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar
disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya;
La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha
de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració
d’urgents i convenients.
Aquest Decret llei conté dos articles, una disposició addicional i una disposició
final d’entrada en vigor. L’article 1 dona resposta a les necessitats financeres inajornables de determinades entitats del sector públic, i es considera adient preveure
l’autorització dels avals i les garanties que siguin necessaris per al 2020 i l’article 2
corregeix una mancança detectada en el text refós de la legislació sobre aigües que
perjudica l’interès públic des del moment que l’ens que executa les obres ha d’endeutar-se per finançar-les. Finalment la disposició addicional conté una autorització als
efectes d’iniciar amb urgència la tramitació d’un expedient administratiu respecte
d’un projecte constructiu que, pel greu risc d’inundació que tractar de pal·liar, resulta inajornable.
A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb
la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:
Article 1. Previsions en matèria financera

1.1. S’autoritza el Govern, en les condicions i els termes que fixa la Llei 4/2017,
del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, des de
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre es mantingui la situació de pròrroga
pressupostària al llarg del 2020, perquè faci ús d’operacions d’endeutament en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi el que autoritza la Llei
esmentada, incrementat pels imports que derivin dels programes d’endeutament que
s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.
1.2. Pel que fa a les operacions d’endeutament de les entitats del sector públic:
a) S’autoritza l’Institut Català de Finances a fer ús, durant el 2020, de l’endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, en qualsevol modalitat, per
finançar les seves operacions de capital, amb la limitació que el saldo de deute viu
a termini de reemborsament superior a un any el 31 de desembre de 2020 no superi
el límit de 4.000.000.000,00 d’euros.
b) S’autoritza l’ens d’abastament d’aigua Ter-Llobregat a fer ús, durant el 2020,
de l’endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, que pot augmentar per l’import que derivi de l’assumpció dels passius financers de la Generalitat de Catalunya subrogats el 2012 de l’extinta ATLL pública, fins a un màxim de
374.522.094,82 euros.
1.3 Les entitats que, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes,
hagin estat classificades en el sector Administració pública de la Generalitat no poden formalitzar operacions que comportin un increment d’endeutament respecte del
que tenien autoritzat el 31 de desembre de 2019, llevat dels casos següents:
a) El Consorci Hospitalari de Vic, que pot augmentar el seu deute per l’import
que derivi del procés d’integració de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu en el Consorci per mitjà de l’aportació d’actius i passius, fins a un màxim de
5.648.718,50 euros.
b) L’entitat de dret públic que assumeixi la prestació dels serveis públics de salut a
la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència, que pot augmentar el seu deute per l’import que derivi de l’assumpció dels passius financers derivats de la construcció de
l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, fins a un màxim de 53.902.681,01 euros.
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c) Aquest import es podrà incrementar pel valor de mercat de les operacions de
cobertura associades a la construcció de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
d) L’entitat Parc Científic de Barcelona, que pot augmentar el seu deute per l’import del refinançament de les quotes vençudes dels préstecs rebuts per l’entitat en
virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any
2000, fins a un màxim de 30.587.000 euros.
e) L’entitat Fira 2000, SA, que pot augmentar el seu deute fins a un màxim de
38.225.000 euros.
1.4. S’autoritza el Govern, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre
es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2020, a autoritzar
els avals següents:
a) S’autoritza el Govern a concedir l’aval de la Generalitat en substitució dels
avals concedits per l’Institut Català de Finances a operacions de crèdit i cobertura
de risc de tipus d’interès d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, o
afegir al seu aval en superposició de garantia dels que va conferir al seu dia l’Institut
Català de Finances, sigui de forma global o operació per operació.
b) S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2020, a les operacions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració general
de l’Estat al Parc Científic de Barcelona en virtut de les convocatòries dirigides a
parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000, o al seu refinançament per altres entitats. L’import màxim d’aquest aval és de 55.500.000,00 d’euros.
c) S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2020, a les operacions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració general
de l’Estat al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000. L’import
màxim d’aquest aval és de 6.200.000,00 euros.
d) S’autoritza el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global, el
2020, de 25.000.000 d’euros, en garantia de les operacions financeres que subscriguin les cooperatives amb secció de crèdit inscrites en el Registre General de Cooperatives. Aquestes operacions financeres han de tenir com a objecte el retorn a llurs
titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sempre que els socis hagin acordat la baixa de la secció de crèdit corresponent abans de formalitzar l’aval. Aquest
aval cobreix com a màxim el 75 % de l’operació de finançament, i els membres del
consell rector de la cooperativa n’han de garantir, en tot moment, el percentatge
complementari, ampliant aquestes garanties als socis de la cooperativa i a la cooperativa mateixa, si així ho determina l’entitat que atorga el finançament en funció del
risc de cada operació.
e) S’autoritza el Govern a prestar l’aval a Circuits de Catalunya, SL, enfront del
contracte promotor amb Formula One World Championship Limited (FOWC), per
tal de garantir el pagament dels drets contractuals per organitzar el gran premi de
Fórmula 1 per a l’any 2020. Aquest aval no pot superar els 24.807.292,20 dòlars
americans.
f) S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor de les entitats del sector públic
de la Generalitat que formen part de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei davant de
qualsevol instància, o contraaval davant l’entitat financera garant, en el marc de les
actuacions de comprovació i inspecció de l’impost sobre el valor afegit que duu a
terme l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. L’import màxim d’aquest aval
no pot superar els 50.000.000 d’euros.
g) S’autoritza el Govern a prestar l’aval davant els òrgans de l’Administració
Tributària estatal o contraaval davant l’entitat financera garant, fins a un màxim de
12.000.000 d’euros, per tal de garantir els fraccionaments, ajornaments o suspensió
dels actes de gestió tributària en relació amb la constitució de drets de superfície i
drets d’arrendament relacionats.
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h) En el cas de modificació, refinançament o substitució d’operacions d’entitats
de dret públic i societats mercantils totalment participades per la Generalitat, amb
aval de la Generalitat o sense, s’autoritza el Govern a atorgar l’aval de la Generalitat
a les operacions que es produeixin resultants de les modificacions, el refinançament
o la substitució.
i) S’autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
a prestar l’aval, durant l’exercici 2020, a favor de les entitats financeres que hagin
signat el corresponent conveni de col·laboració i en garantia del risc dels préstecs
formalitzats per estudiants universitaris per finançar l’import de la matrícula universitària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 4.000.000 d’euros.
1.5. S’autoritza el Govern, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i mentre
es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2020, a autoritzar les
garanties següents:
a) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una
quantia màxima global de 50.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances (ICF) per atorgar préstecs per al foment del comerç i el desenvolupament del
sector industrial. A aquest efecte el Departament d’Empresa i Coneixement ha de
tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec
als pressupostos del Departament d’Empresa i Coneixement.
b) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una
quantia màxima global de 13.000.000 d’euros, a favor de l’ICF per atorgar préstecs
per al finançament a pimes i autònoms de les empreses agràries, agroalimentàries,
forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura de Catalunya. A aquest efecte el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha de tenir formalitzat un
conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
c) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una
quantia màxima global de 12.418.126,10 euros, a favor de l’ICF per atorgar préstecs
per al finançament de les empreses de l’economia social de Catalunya. A aquest
efecte el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha de tenir formalitzat
un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
d) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una
quantia màxima global de 5.703.772 euros, a favor de l’ICF per atorgar préstecs per
al finançament de projectes culturals. A aquest efecte el Departament de Cultura ha
de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb
càrrec als pressupostos del Departament de Cultura.
e) S’autoritza l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a prestar garantia, durant
l’exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 42.500.000 euros, a favor de
l’Institut Català de Finances (ICF) per atorgar préstecs per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb comunitats de propietaris. A aquest efecte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un
fons de garantia amb càrrec als pressupostos de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Article 2. Modificacions del text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre

2.1. S’afegeix la lletra e a l’article 73.1 del text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya, amb el text següent:
«e) Tipus d’interès.»
2.2 Es modifica l’apartat 6 de la disposició addicional dissetena del text refós de
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
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«6. La quota de l’amortització de la fase 1 del col·lector de salmorres del Llobregat es detalla en l’annex 8. Aquesta quota es determina segons el mètode francès, en
funció de les dades reals d’inversió certificades amb relació a l’exercici, considerant
un període d’amortització de vint-i-cinc anys i el més baix dels dos tipus d’interès
euríbor a dotze mesos més cinc-cents punts bàsics, o bé el valor assignat en el darrer
contracte de finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Addicionalment, es revisa també per a l’explotació en funció de les despeses
reals certificades pel prestador del servei i dels cabals efectivament abocats.»
Disposició addicional

S’autoritza els departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i de
Territori i Sostenibilitat a adoptar durant el període de pròrroga de la Llei 4/2017,
del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, els
acords i mesures que siguin necessaris per a la tramitació del projecte de mitigació
del risc d’inundació al barri de la Salut del terme municipal de Salou (Tarragonès)
clau LME.00101/01.P-AP19-02 i per dur a terme les expropiacions necessàries per
a l’execució d’aquest projecte.
Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 21 de gener de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i
Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
Antecedents del Decret Llei

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 21.1.2020.
2. Comunicat al secretari del Govern.
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008.
4. Informe jurídic.
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’igualtat per al
Cos de Mossos d’Esquadra
250-01052/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 55436 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 30.01.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 55436)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió en el punt 1

1. Aprovar, abans de finalitzar el primer trimestre del 2020, el Pla d’igualtat per
al Cos de Mossos d’Esquadra.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió en el punt 2

2. Aprovar, abans de finalitzar el primer trimestre del 2020, un protocol per a
la prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament sexual per al Cos de Mossos
d’Esquadra.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i d’addició en el punt 3

3. Fomentar el nombre d’efectius femenins en totes les escales i categories però
especialment, com en altres àmbits, la presència de dones en càrrecs de comandament.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició en el punt 4

4. Establir un pla de treball continuat en matèria d’igualtat d’acord amb les directrius establertes per la Comissió per la Igualtat de Gènere que permeti incorporar la
perspectiva de gènere en l’estructura i organització d’aquest cos policial, treballant
per eliminar conductes i estereotips dins de l’estructura i la cultura organitzacional,
principalment aquells que limitin el desenvolupament professional i l’accés als llocs
de responsabilitat.

Proposta de resolució sobre l’accés dels mitjans de comunicació
privats als ajuts públics
250-01079/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56770; 56831; 56872).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les quotes de producció derivades
del contracte programa de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals subscrit amb el Govern de la Generalitat
250-01080/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56771; 56833; 56873).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació d’un bus exprés entre l’Alt
Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona
250-01081/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56772; 56834; 56874).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la condemna a la inacció intencionada
del Govern davant d’accions il·legals que vulneren el lliure exercici
del dret a la llibertat de moviments emparat per la Constitució i el
Tractat de la Unió Europea
250-01082/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 56835; 56875).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els talls viaris a l’autopista AP7 i la
carretera NII a la Jonquera
250-01083/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 56836; 56876).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de mesures urgents amb
relació a la Cartera de serveis socials pel que fa a les polítiques
d’infància i adolescència
250-01085/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 56837; 56877).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els delictes d’odi
250-01086/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56773; 56838; 56878).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la qualitat de vida de
les persones amb malaltia celíaca
250-01087/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56774; 56839; 56879).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el disseny d’una plataforma de
simplificació de tràmits davant l’Administració per als comerciants
250-01088/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 56840; 56880).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la laïcitat de l’escola catalana
250-01089/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56775; 56841; 56881).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències
d’atenció primària a Premià de Mar
250-01090/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 56842; 56882).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la limitació del transport aeri per a fer
front a l’emergència climàtica
250-01091/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56776; 56843; 56883).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els efectes de la digitalització intensiva
sobre l’economia, el treball i les dones treballadores
250-01092/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56777; 56844; 56884).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació d’un pla d’incentius
autonòmics per al vehicle elèctric
250-01093/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 56845; 56885).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’accés als
tractaments psicoterapèutics en el sistema sanitari públic per als
menors que pateixen abusos sexuals
250-01094/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 56846; 56886).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la coordinació entre els Mossos
d’Esquadra i els serveis de vigilància privada a les estacions de tren,
metro i autobusos
250-01095/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 56847; 56887).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa del model lingüístic i de
l’escola pública catalana
250-01096/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56778; 56848; 56889).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’acord de Ryanair amb els treballadors
de l’aeroport de Girona
250-01097/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56779; 56849; 56888).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de
l’Institut de Tiana
250-01098/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56780; 56850; 56890).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els serveis sanitaris al Ripollès
250-01099/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56781; 56851; 56891).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el desè aniversari de la Carta dels drets
fonamentals de la Unió Europea
250-01100/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 56852; 56892).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la judicialització del patrimoni per part
d’Aragó per a espoliar el Museu de Lleida
250-01101/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56782; 56853; 56893).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada del tancament de l’Escola
Montigalà, de Badalona, i la construcció del nou edifici
250-01102/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56783; 56854; 56894).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’opacitat i la manca de transparència
del pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01103/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 56855; 56895).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa del Museu de Lleida i la
unitat de la seva col·lecció
250-01104/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56784; 56856; 56896).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la situació dels serveis de salut mental a
Santa Coloma de Gramenet
250-01105/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56785; 56857; 56897).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés als locals buits de l’Institut
Català del Sòl
250-01106/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56786; 56858; 56898).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al Centre Penitenciari de
Mas d’Enric
250-01107/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56787; 56859; 56899).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de la presència policial a
l’àrea bàsica policial de Santa Coloma de Farners
250-01108/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 56860; 56900).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el mal estat de l’aigua a la
desembocadura de la riera del Vendrell
250-01109/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 56788; 56861; 56901).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.02.2020 al 06.02.2020).
Finiment del termini: 07.02.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la condemna de l’adoctrinament i de la
creació de llistes negres ideològiques en diversos centres educatius
i sobre la defensa dels drets dels menors que pateixen assetjament i
discriminació
250-01153/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 56147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Maialen Fernández Cabezas, diputada 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 para condenar el adoctrinamiento, la creación de listas negras ideológicas en varios centros educativos de
la Generalitat y en defensa de los derechos de los menores y sus familias que sufren
acoso y discriminación, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con
el siguiente texto:
Exposición de motivos

Durante el mes de noviembre del 2019 a los alumnos de 3º 4º de ESO del Instituto El Morell se obligó por parte del profesorado a responder por escrito a una encuesta en la que se formulaban preguntas de contenido ideológico y políticcomo, por
ejemplo, «si el alumno se identificaba con el movimiento independentista», o «hasta
qué punto te sientes independentista».
La encuesta con el título «Aculturació i Aculturació lingüística dels descens de
migrants. Reptes i potencialitats per a l’aprenentatge lingüístic i la inclusió lingüística i socioeducativa», consta de una primera hoja en la que se indicaba que la participación en el estudio era voluntaria, pero la realidad es que, a la práctica, esto no
ha sido así y los alumnos fueron obligados a contestar a la encuesta. Además, debían
de rellenar poniendo su nombre y apellidos el documento anexo grapado al cuerpo
de la encuesta. Esto significa que los datos personales de los menores y los de sus
progenitores quedaban ligados a una serie de datos completamente personales como
son el lugar de nacimiento y profesión o trabajo de los padres.
Por lo que respecta al contenido de la encuesta, se les pregunta a los menores con
frases y afirmaciones claramente intencionadas políticamente y con términos propios del nacionalismo independentista, como por ejemplo, «en qué grado se siente
los menores más próximos a la independencia o no» y realizando diferencias entre
Cataluña y España como si se tratase de dos realidades diferentes.
Ante la negativa de algunos alumnos de realizar una encuesta tan claramente politizada, parte del profesorado les habría indicado que al formulario y que era obligatorio y que en caso contrario serían castigados sin salir al patio.
Estas conductas de los responsables de los centros educativos que han permitido
estas encuestas, han vulnerado los derechos de los menores y la normativa básica en
materia de protección de datos personales de los menores y de sus progenitores que
han visto vulnerados principios básicos de neutralidad en las varias aulas catalanas.
Dado que no ha existido información previa ni el consentimiento previo y obligatorio de los progenitores, cuarenta familias y han decidido proteger a sus hijos,
reclamando explicaciones y actuaciones concretas a las administraciones públicas
educativas que, por sí misma y de oficio, tendrían que ser las primeras interesadas
en esclarecer los hechos y las pruebas presentadas por los progenitores y llevar a
cabo las medidas oportunas para garantizar la neutralidad en las aulas catalanas.
Estos injustificables hechos vulneran los principios y derechos fundamentales
más esenciales que reconoce y garantiza la Constitución Española. Así, por ejemplo,
se habrían visto gravemente vulnerados el derecho al libre desarrollo de los meno3.10.25. Propostes de resolució
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res, con exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento o el derecho
fundamental a la no discriminación o derecho a la igualdad e, incluso, el derecho
fundamental a la privacidad. En este sentido, la normativa no ya constitucional sino
comunitaria prohíbe con carácter absoluto que se puedan recabar datos personales
que revelen opiniones o convicciones políticas (vid. Art. 9 Ley Orgánica de Protección de Datos y art.9 de Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
En este sentido, no puede ser más claro el artículo 9 de la LOPD, a fin de evitar
situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen
racial o étnico.
Por todo ello, es intolerable que las máximas autoridades autonómicas escolares
no solamente permitan, sino que fomenten actuaciones vulneradoras de derechos y
libertades fundamentales de menores, contraventoras no solamente de la Constitución Española sino de los principios y valores que España comparte con los Estados
Miembros de la Unión Europea.
Cuarenta familias catalanas se han visto obligadas a instar al amparo del Defensor del Pueblo debido a la vulneración de los derechos que sufren muchos menores
en las aulas de centros educativos de Cataluña.
Finalmente, hemos sabido que dicha encuesta ideológica se ha llevado a cabo
en otros institutos públicos de diferentes municipios concretamente el IES Eduard
Fontserè (L’Hospitalet de Llobregat), IES Numància y IES Terra Roja, (Santa Coloma de Gramenet), IES Intermunicipal del Penedès (Sant Sadurní d’Anoia), IES Pablo Picasso y IES El Cairat (Esparreguera), IES Baix a Mar (Vilanova i la Geltrú,
IES Ermets Senda (Gerona) y IES Institut Ciutat de Balaguer (Balaguer).
Por todo ello, ante la gravedad de los hechos ocurridos y la vulneración de los
derechos de los menores, falta de neutralidad y el desamparo que sufren un gran
número de menores dentro de algunas escuelas catalanas, el Grup Parlamentari de
Ciutadans presentamos la siguiente:
Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a:
1. Que se lleven a cabo las medidas y diligencias de investigación por parte del
Departament d’Educació para el esclarecimiento de los hechos denunciados por más
de 40 familias con el objetivo de depurar las irregularidades administrativas que se
deriven de los hechos y se proceda en su caso a la apertura de los correspondientes
expedientes sancionadores de los responsables tanto de Serveis Territorials como
del Departament d’Educació.
2. Condenar la vulneración de los derechos de los alumnos según los artículos
16 y 18 de la Constitución, y el incumplimiento predeterminado normativa de protección de datos que debe cumplir los responsables de los centros educativos en las
aulas catalanas.
Parlamento, 16 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, Maialen Fernández Cabezas, diputadas, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la creació de programes i campanyes en
matèria de dret laboral
250-01154/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 56303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

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 resolució sobre la creació de programes i campanyes en matèria de dret laboral, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb
el text següent:
Exposició de motius

El 40% dels treballadors i treballadores a Catalunya es desenvolupen la seva feina en condicions precàries caracteritzats per salaris baixos, inseguretat i ingressos
insuficients per a sostenir les despeses de la llar. Així ho han assegurat diversos estudis dels sindicats, que han denunciat l’empitjorament de condicions laborals des
de l’inici de la crisi econòmica.
A més, es destaca que el «precariat» incideix de forma més aguda en els qui han
accedit de manera recent al mercat laboral.
La lluita contra la precarietat laboral és una tasca que requereix de la participació de tots i totes.
Catalunya necessita d’una inspecció de treball forta i, així com d’organitzacions
sindicals i de representants de treballadors i treballadores organitzades, però a més
d’això, es fa fonamental que els propis treballadors i treballadores tinguin un coneixement bàsic de quins són els seus drets.
La realitat és que els i les joves catalanes entren al mercat laboral amb bons coneixements tècnics i teòrics sobre diversos àmbits, però amb grans desconeixements
en matèria de dret laboral.
Una societat informada i conscienciada és una societat protegida. Per això, es fa
necessari que els joves de Catalunya estiguin informats i tinguin un coneixement
bàsic en matèria de dret laboral, perquè quan entrin al mercat laboral siguin capaços
de reconèixer qualsevol situació de vulneració de drets, i les actuacions necessàries
en cas d’explotació, vulneració de drets o precarietat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Implementar un programa educatiu català per a joves a partir dels 16 anys des
d’una perspectiva pràctica i participativa, en matèria de dret laboral.
2. Realització, en col·laboració amb les organitzacions sindicals, de campanyes
d’informació i sensibilització sobre els drets laborals dels treballadors i treballadores a través dels mitjans de comunicació.
3. Crear, en col·laboració amb les organitzacions sindicals, un espai web que reculli tot tipus d’informació detallada en matèria de dret laboral, així com un espai
de resolució de dubtes sobre drets laborals, així com altres temàtiques de l’àmbit de
treball.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP
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Proposta de resolució sobre la connexió ferroviària de l’aeroport de
Barcelona - el Prat
250-01155/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 56344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert
Horcas, 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 connexió ferroviària de l’aeroport Josep Tarradellas
Barcelona - el Prat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori,
amb el text següent:
Exposició de motius

Actualment està en construcció la nova connexió ferroviària amb les terminals
T1 i T2 de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - el Prat. Davant de la futura posada en marxa del servei d’aquest nou accés ferroviari a l’aeroport, la connexió a
través de la prolongació de la línia R4 i el manteniment de l’actual connexió de la
R2 Nord de Rodalies es presenta com a l’opció més avantatjosa per diverses raons.
La connexió a través de la R4 i la R2 Nord amb l’aeroport tindria una major freqüència de trens amb destí a l’aeroport, amb un tren cada 10 minuts en hora punta,
el que suposaria una millor connexió per als usuaris i usuàries.
Avui les ciutats del Vallès Oriental ja estant connectades amb l’aeroport a traves
de la línia R2 Nord, el fet de connectar també amb la R4 permetria connectar a les
ciutats del Vallès Occidental amb l’aeroport, un milió més de persones tindrien accés directe a l’aeroport.
Aquesta proposta oferiria una opció de transport millor connectada amb la resta
de línies de Rodalies i la resta de serveis ferroviaris.
Una llançadora específica a l’aeroport sobresaturaria la xarxa de Rodalies i podria suposar la reducció d’altres serveis.
Per altra banda, la nova estació de l’aeroport permetria una millor rotació dels
trens de la línia R4, el que redundarà també en benefici del sistema.
L’actual operador de les línies de rodalies Renfe, ja compta amb els materials i
els recursos tècnics i humans per a iniciar el servei de forma immediata, en el moment que es posi en marxa la nova infraestructura, i no suposarà realitzar una nova
inversió en l’adquisició de nous trens, així com sol·licitar capacitat per a manteniment de tallers i vies d’estacionament. I addicionalment contractar els recursos humans necessaris.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a utilitzar les línies R4 i R2 Nord de
Rodalies per a la connexió a les terminals T1 i T2 a l’aeroport Josep Tarradellas
Barcelona - el Prat
Palau del Parlament, 21 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas,
diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la necessitat de dotar el Cos de Mossos
d’Esquadra de la indumentària adequada per als dies de pluja
250-01156/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 56420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez
Martín, 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 la necesidad de dotar al Cuerpo de Mossos d’Esquadra de la indumentaria adecuada para el ejercicio de sus funciones los días de lluvia, para que
sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La borrasca Gloria azotó con fuerza todas las provincias de Cataluña desde el
pasado día 19 de enero. Protección Civil ya alertaba máxima protección en algunas
zonas de Cataluña ya que dejó alrededor de 300 litros por metro cuadrado en varios
puntos del Vallès Oriental, Girona y Terres de l’Ebre.
Los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra que han estado trabajando a pie
de calle, concretamente los agentes que tenían encomendadas labores de tráfico y
los que tenían encomendadas labores de seguridad ciudadana, al no tener los uniformes de servicio adecuados –ya que no están impermeabilizados– han acabado
empapados.
El día 21 de enero hubo varios accidentes. Concretamente, dos de gran envergadura que ocurrieron en la AP-7 entre Figueras y la Jonquera y otro en la AP-7 a
la altura de Tarragona. En el primero se vieron tres camiones implicados, y en el
segundo se han visto implicados dos camiones, uno de los cuales transportaba mercancías peligrosas. En ambos casos, gracias a la profesionalidad de los efectivos
tanto del Cuerpo de Mossos d’Esquadra como de Bomberos, se ha podido solventar
la situación en un tiempo aceptable.
Lo anterior implica que, a los agentes que han estado asistiendo y interviniendo
en estas operaciones con la máxima profesionalidad posible, no se les puede dar por
parte de los poderes públicos este trato denigrante, ya que la última renovación de
vestuario y de materiales que tiene a su disposición el Cuerpo de Mossos d’Esquadra tuvo lugar a principios de los años 80.
No tiene ningún sentido que cuando las condiciones meteorológicas son tan adversas y los agentes tienen que cumplir funciones de estas características no tengan
la indumentaria adecuada para poder desarrollar con total normalidad su trabajo y
más cuando otros cuerpos como el de Bomberos, sí que gozan de la indumentaria
adecuada impermeable al agua.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern a:
1. Dotar a los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra de la indumentaria
completa, donde se incluya concretamente una chaqueta impermeabilizada adecuada para las funciones que deban desarrollar en el exterior los días de lluvia, y así
equiparar estas dotaciones a las exigidas por los estándares europeos.
2. Destinar una partida presupuestaria suficiente y con carácter de abierta y ampliable, para hacer efectiva esta nueva dotación de indumentaria.
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3. Presentar, en el plazo de un año, un informe sobre el cumplimiento de esta
resolución.
Palacio del Parlamento, 22 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín,
diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre la conversió de la línia R4 del servei de
rodalia en llançadora a l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01157/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 56493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per fer de
l’R4 de Rodalies la llançadora a l’aeroport de El Prat, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

El passat 23 de desembre de 2019, el conseller de Territori i Sostenibilitat va
anunciar que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya prestaria el nou servei de
tren a l’aeroport de Barcelona. Le obres d’aquesta nova línia, que estan en execució,
les està realitzant Adif i es preveu que acabin el 2020. Es tracta d’un ramal que unirà
l’estació de El Prat amb la T2 de l’aeroport.
El Govern de la Generalitat, doncs, ha declarat la línia ferroviària com a servei
públic i dóna la prestació del servei a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
amb la previsió d’una freqüència de 15 minuts entre tren i tren i intercanviadors amb
les parades de metro en la Línia 9 del metro.
Però una vegada més, el Govern de la Generalitat ha pres una decisió sense tenir en compte el territori, en aquest cas, el Vallès Occidental, ni el que hi diu el Pla
d’Infraestructures Ferroviàries 2008-2015 que preveia la connexió ferroviària amb
les terminals T1 i T2 de l’aeroport d’el Prat a través de la prolongació de la línia R4
de Rodalies.
La prolongació de la línia R4 permetria un enllaç amb més freqüències a l’aeroport del Prat, oferiria una opció de transport millor connectada amb la resta de
línies de Rodalies i de serveis ferroviaris i donaria cobertura a un major nombre de
població.
Per altra banda, l’operadora RENFE estaria preparada a nivell de recursos materials i humans per fer-se càrrec de manera immediata d’aquest servei, amb un estalvi i una eficiència superior a d’altres opcions.
Així mateix, el territori, representat en aquest cas pel Consell d’Alcaldies del
Vallès Occidental s’han expressat a favor d’aquesta opció com la més òptima, eficient i eficaç.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aturar el projecte de tren llançadora i la cessió de gestió a FGC fins que no
es consensuï amb els actors implicats la millor solució de mobilitat ferroviària per
arribar a l’aeroport d’el Prat
3.10.25. Propostes de resolució
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2. Establir una mesa de treball entre el Govern de la Generalitat i el Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental per abordar la possibilitat que l’R4 sigui la llançadora
amb les dues terminals de l’aeroport de El Prat.
Palau del Parlament, 23 de gener de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de l’aeroport de
Barcelona - el Prat
250-01158/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 56494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per aturar
l’ampliació de l’aeroport de El Prat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

L’aeroport de el Prat rep cada any més de 50 milions de passatgers i és uns dels
aeroports amb més trànsit aeri de la península ibèrica. L’any 2019 ha marcat un nou
record amb 52,6 milions de passatgers. Alguns actors, començant per el president
d’AENA, aposten perquè l’aeroport continuï creixent fins arribar als 70 milions de
passatgers anuals, i consideren que cal ampliar l’aeroport del Prat per fer-ho possible.
Qualsevol pla de futur de l’aeroport ha de garantir la preservació de la seva convivència amb l’entorn urbà, mediambiental i agrícola en el qual conviu. No es pot
ampliar més l’aeroport sense comprometre el delicat equilibri territorial i ambiental
assolit. A més a més, a això cal incloure l’actual context d’emergència climàtica i la
necessitat d’avançar en la transició ecològica i la descarbonització de l’economia. En
aquest sentit, la Declaració d’Impacte Ambiental de l’Aeroport té dues dècades i cal
revisar-la donant compliment als acords de París i incorporant la reducció d’emissions del sector aeronàutic, donant lloc a una revisió del Pla Director.
La possibilitat d’ampliar la llargada de la tercera pista de l’Aeroport del Prat i
per tant de construir a la llacuna de la Ricarda no respectaria aquests principis. No
s’ajusta a l’actual context d’emergència climàtica i destruiria l’equilibri territorial
assolit, fruit d’un consens molt ampli. La Ricarda està catalogada com un espai de
protecció inclòs a la Red Natura 2000, i per tant un espai protegit per una figura
regulada per la UE. Segons ha expressat el director del Centre de Recerca i Aplica
cions Forestals és la llacuna més natural del delta del Llobregat i conserva importants zones de vegetació pròpia de les marismes i aus protegides.
La tercera pista es va plantejar així, amb el traçat i recorregut actual, perquè no
pot ser més llarga, això forma part d’aquell consens. Allargar-la destruiria un espai
natural únic, a més d’un patrimoni cultural insubstituïble. També vulneraria el dret
de la ciutadania a gaudir d’un litoral recuperat i apreciat que cada estiu visiten milers de persones de tota l’àrea metropolitana. Finalment tindria importants impactes
ambientals tant a nivell d’emissions de C02 com de contaminació acústica.
Així mateix és altament probable que aquesta opció sigui viable dins de la legislació mediambiental de la UE.
Davant la situació d’emergència climàtica que pateix el planeta no sembla adient
ampliar infraestructures aeronàutiques, més aviat, en posar límits i treballar alterna3.10.25. Propostes de resolució
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tives que optimitzin les infraestructures existents per ser respectuoses amb el medi
ambient i donin resposta a la demanda de la ciutadania. Tanmateix cal treballar en
alternatives de transport i utilitzar mitjans de transport amb menys impacte ambiental, com podria ser el transport ferroviari en desplaçaments on hi hagi alternativa en
viatges de menys de 1000 km.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer les gestions necessàries per aturar qualsevol projecte d’ampliació de l’aeroport que impliqui un augment il·limitat de passatgers i en conseqüència un augment
del trànsit aeri.
2. Iniciar de forma urgent els treballs per crear un sistema aeroportuari català
integrat que doni resposta a tot el territori.
3. Fer les gestions necessàries per a iniciar els treballs per millorar la connectivitat amb transport públic dels aeroports de Reus, Girona i l’aeroport de El Prat generant les sinèrgies necessàries per a fer un sistema aeroportuari integrat
4. Revisar en els propers 6 mesos el Pla Director Urbanístic de l’Aeroport de El
Prat, obsolet actualment, per donar resposta a les necessitats actuals.
5. Fer les gestions necessàries per limitar els vols de menys de 1000 km amb alternativa ferroviària.
Palau del Parlament, 17 de gener de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública
i d’un centre d’urgències d’atenció primària als terrenys de l’Institut
Català del Sòl a Mollet del Vallès
250-01159/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 56495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la
construcció d’una residència pública i un Centre d’Urgències d’Atenció Primària als
terrenys de l’Incasòl a Mollet del Vallès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

Atès que les persones grans són un col·lectiu molt important a la ciutat de Mollet
i la perspectiva pels propers anys és d’un important increment de les persones de
més de 65 anys i especialment un sobreenvelliment amb un increment de les persones de més de 75 anys, totes elles amb unes necessitats, en molts casos, específiques.
Atès que el procés d’envelliment és un dels principals reptes del canvi demogràfic i
s’ha de tenir present a l’hora de planificar les polítiques públiques per a les persones
grans de demà, però també d’avui.
Mollet és una ciutat que de forma gradual però inexorable està envellint, aquest
és un fenomen comú a tot Catalunya, Espanya i Europa, fins aquí res de nou. En
aquest moment, dels 51.000 habitants de Mollet del Vallès, més de 8.500 tenen 65
anys o més, però en els propers 15 anys, el nombre se situarà al voltant de les 15.000
3.10.25. Propostes de resolució
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persones. Davant aquesta situació cal una actuació i planificació en totes aquelles
matèries que afecten a la gent gran.
Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut) la ràtio recomanada és de 5
llits per cada 100 habitants de 65 anys o més, la situació és patent, Mollet hauria de
comptar amb un mínim de 425 llits, el que suposa a data d’avui, un dèficit de 167
llits. Aquest diferencial és brutal però res comparable al dèficit que s’assolirà en els
propers 15 anys, que serà de 492 llits. (Segons l’anàlisi de la piràmide d’edat de la
nostra població)
Atès que cal garantir l’accés a una plaça pública de centre residencial per a totes
les persones grans que ho requereixin, al mateix temps que cal una important revisió del model de residències, extremadament mercantilitzat, perquè aquestes esdevinguin una llar amb alts nivells de qualitat i amb una atenció molt més humanitzada i personalitzada. Atès que amb l’edat apareixen problemes de la vista, l’oïda,
bucodentals, dels peus, etc., i tots ells repercuteixen en la salut en general i en definitiva en les condicions de vida.
La Generalitat és l’administració competent en la matèria i en últim terme la
responsable de dotar de places i residències públiques el territori. Lamentablement,
amb una nul·la actuació i falta estructural de recursos i voluntat política, ha fet realitat una política de creació de places públiques en residències inexistent, combinada
per l’aposta en concertar places amb residències privades.
Ateses les reivindicacions dels veïns i veïnes, entitats, plataformes i partits polítics de Mollet del Vallès per aconseguir una residència pública en els terrenys on
s’havien d’ubicar els Jutjats que finalment han optat per una altra ubicació; així com
un CUAP a la mateixa ubicació.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Iniciar els treballs per iniciar el projecte als terrenys on hi havia previst la
construcció dels jutjats, de manera urgent, la construcció d’una nova residència de
gent gran, de titularitat i gestió 100% pública que doni resposta a la necessitat
de places a la zona.
2. Iniciar els treballs per iniciar el projecte de construcció d’un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) als mateixos terrenys.
Palau del Parlament, 23 de gener de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’afectació de la borrasca Gloria
250-01160/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 56505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Matías Alonso Ruiz, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernández Cabezas, diputada 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 la afectación de la borrasca Gloria en la Comunidad
Autónoma de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió de Medi Ambient
i Sostenibilitat, con el siguiente texto:
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Exposición de motivos

La borrasca Gloria, desde el pasado día 19 de enero, amenazó con fuertes vientos, lluvias, oleaje y nieve en todas las provincias de Cataluña. Además, según informaciones de prensa, este devastador temporal ha dejado hasta la fecha en Cataluña,
diez personas fallecidas y cuatro desaparecidos.
Los destrozos materiales que ha ocasionado este temporal, han alcanzado desde inundaciones en plantas bajas, múltiples carreteras cortadas, cientos de vecinos
desalojados, etcétera. En definitiva, ha provocado múltiples desperfectos materiales
en todo el territorio.
No han sido baladís, los riesgos medioambientales que ha causado la borrasca Gloria, que alcanzan desde el desbordamiento de ríos y rieras como los hechos
acaecidos en la provincia de Girona, que ha sufrido el desbordamiento del río Ter a
su paso por Bescanó, el río Tordera a la altura del municipio de Tordera y Palafolls
y el río Fluvià en Olot; o el mantenimiento al límite de los cauces de muchos ríos
como es el caso del río Onyar el cual se ha tenido que hacer un desembalse al pantano de Susqueda.
Asimismo, la borrasca que ha actuado de forma intensa en Cataluña durante cuatro días seguidos, ha causado graves desperfectos sobre todo en la zona del Delta del
Ebro donde el agua salada ha inundado 3.000 hectáreas de arrozales de la comunidad de regantes y de caminos agrícolas que probablemente provocará la pérdida de
las próximas cosechas. También han resultado gravemente afectados los municipios
del Baix Llobregat y del Maresme tanto en los cultivos de la zona como en las infraestructuras agrícolas.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña:
1.1. Reconoce y agradece el esfuerzo y la dedicación de todos los voluntarios
y servidores públicos de la Administración Autonómica de la Generalitat y de las
Administraciones Locales en las labores de prevención y evacuación por los fuertes
vientos y lluvias que ha provocado la borrasca Gloria.
2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern a:
2.1. Mostrar su agradecimiento y reconocimiento público a los voluntarios, servidores públicos que han ayudado a realizar las labores de protección civil en Cataluña.
2.2. Mostrar su agradecimiento y reconocimiento público a los voluntarios y
servidores públicos que han llevado a cabo tareas de protección civil en el resto de
España tras el devastador temporal ocasionado por la borrasca Gloria.
2.3. Elaborar un Plan Específico de Evaluación y Reparación de los Daños ocasionados a los ciudadanos por el devastador temporal ocasionado por la borrasca
Gloria.
2.4. Asumir el compromiso de que los representantes que correspondan por razón de su materia del Govern, comparezcan a petición propia en sede parlamentaria
para exponer las consecuencias de la catástrofe que se ha producido.
2.5. Instar al Gobierno de España la evaluación y, en su caso, a la declaración de
las zonas afectadas como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (zona catastrófica).
2.6. Establecer una línea específica y extraordinaria dentro de los presupuestos
autonómicos de la Generalitat de Cataluña para la íntegra reparación de los daños
causados por el temporal con cargo al Fondo de Contingencia de la Generalitat de
Cataluña.

Fascicle segon
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2.7. Reforzar con carácter excepcional las líneas regulares de autobuses en aquellos lugares en los que han quedado afectadas las líneas ferroviarias tras el temporal
incluso en los casos que la movilidad ya ha sido restablecida.
Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, Matías
Alonso Ruiz, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el dany mediambiental ocasionat per la
borrasca Gloria al delta de l’Ebre
250-01161/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 56506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Matías Alonso Ruiz, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernández Cabezas, diputada 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 daño medioambiental ocasionado por la borrasca
Gloria en el Delta del Ebro, para que sea sustanciada ante la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El Delta del Ebro es una realidad natural muy frágil que necesita un equilibrio
de todos los elementos que intervienen, que son: el río junto con los sedimentos que
arrastra, la acción marina, todos los factores ambientales y la acción humana.
El hombre y todo el conjunto de fenómenos naturales anteriores, han colaborado en que el Delta del Ebro sea como lo hemos conocido hasta ahora: poblaciones,
grandes extensiones de cultivos de arroz, sistemas de riego, canales, caminos, salinas, turismo, piscicultura, pesca y marisqueo, además del Parque Natural imprescindible para fauna migratoria y sensible. Se puede sumar también a esta realidad
la gestión de plagas y especies invasoras que se ceban especialmente en este medio,
como el caracol manzana, el mosquito tigre, la mosca negra, el mejillón cebra, la
almeja asiática, el cangrejo americano y por último, más recientemente, el cangrejo
azul.
Sin necesidad de entrar en el debate de las causas de una evidente regresión del
Delta y de las medidas necesarias para la corrección de esta tendencia, la borrasca
Gloria ha provocado un grave temporal de mar y lluvias que, a la sazón, ha visto
agravados sus efectos negativos por la fragilidad de este entorno natural antropizado
que es el Delta del Ebro.
Los graves efectos de la borrasca Gloria se han visto concretamente en la entrada
de agua de mar en al menos tres kilómetros de la línea de costa, que ha provocado
hasta el momento una inundación con agua salada de muchas hectáreas de cultivo,
además de múltiples daños a la red de canales de riego, de una grave afectación de
infraestructuras generales y playas, además de haber provocado la pérdida de artes
de pesca junto con la destrucción de instalaciones de piscicultura. En los próximos
días conforme proceda la evaluación de daños de forma más exhaustiva, con toda
probabilidad irán surgiendo muchos más elementos afectados.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern a:
3.10.25. Propostes de resolució
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1. Realizar una evaluación específica de los daños ocasionados por el temporal
en el Delta del Ebro y elaborar un plan específico de recuperación en colaboración
con las Administraciones Locales.
2. Establecer una línea específica y extraordinaria de ayudas para la íntegra reparación de los daños causados por el temporal con cargo al Fondo de Contingencia
de la Generalitat de Cataluña.
Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, Matías
Alonso Ruiz, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a lluitar contra
la bretxa salarial
250-01162/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 56679 i 56829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures
per lluitar contra la bretxa salarial, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
d’Economia i Hisenda, amb el text següent:
Exposició de motius

La desigualtat salarial entre homes i dones en l’àmbit laboral és una realitat, tal
com posa de manifest, l’informe sobre Evolució de la bretxa salarial de gènere 2016,
de la Generalitat on s’estableix que el salari mitjà de les dones (21.110 euros anuals)
és un 23,4% inferior al dels homes (27.572 euros).
Les dones encara són víctima de dos fenòmens en el mercat laboral:
– D’una banda, el que es coneix com a «sòl enganxós», que les situa majoritàriament en els nínxols de treball menys reconeguts i a la part baixa de l’escala salarial
(un 25% cobren 11.795 euros o menys, mentre que només un 10% dels homes guanyen menys d’aquesta quantitat);
– I per altra banda, el que es coneix com a «sostre de vidre», és a dir, la dificultat
d’accés als llocs de presa de decisions, ja que les dones més ben remunerades reben
de mitjana un sou anual de més de 9.000 euros inferior al dels seus companys.
Des del Grup Parlamentari de Ciutadans defensem la necessitat de promoure activament la igualtat de gènere, aprofundint en els programes per impulsar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, lluitant contra la discriminació i fomentant
l’ocupació, la formació de les dones i les bones pràctiques a totes les empreses i entitats perquè s’aconsegueixi un major grau d’igualitarisme.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Obrir un debat entre els agents socials i econòmics amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la necessitat i avantatges d’identificar les possibles bretxes salarials en
les organitzacions.
2. Iniciar una campanya de sensibilització orientada a empreses i entitats que
expliqui els avantatges d’identificar la possible existència de bretxa salarial i la necessitat d’implementar polítiques de transparència que facilitin informació sobre els
criteris utilitzats per a establir la remuneració dels treballadors.
3.10.25. Propostes de resolució
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3. Dissenyar un Sistema de Transparència Salarial (STS) per a empreses i entitats que permeti facilitar una informació objectiva i estandarditzada sobre la remuneració dels treballadors, amb la finalitat de poder establir indicadors que permetin
identificar les diferències injustificades de remuneració i que permetin avaluar el
compliment de la normativa d’igualtat dels treballadors en el si de l’organització
analitzada.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla urgent per
a cobrir les vacants de pediatres a Salt
250-01164/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 56734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per implementar un
pla urgent per cobrir les vacants de pediatres del municipi de Salt, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

L’Equip d’Atenció Primària de Salt, en el municipi de Salt, ofereix assistència de
primer nivell al Centre d’Atenció Primària Jordi Nadal i Fàbregas, el Centre d’Atenció Primària Alfons Moré i Paretas i els consultoris locals d’Aiguaviva, Bescanó,
Estanyol, Vilanna, Fornells de la Selva i Vilablareix. Té una població de referència
d’unes 41.500 persones.
Dintre de les diferents especialitats mediques els treballadors de l’Àrea Bàsica de
Salut de Salt concretament els pediatres han vist minvats en un 40% la seva plantilla
els seus companys. Aviat tres professionals més deixaran l’equip i els 3.000 pacients
que tenen assignats els repartiran entre els altres cinc professionals de pediatria, assumint un 50% més de càrrega assistencial.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Implementar un pla urgent per cobrir les vacants de pediatria de l’àrea de Salt.
2. Fer l’estudi de càrregues assistencials que demanen els facultatius.
3. Garantir el compliment dels dos terços de jornada dedicats a l’assistència i el
terç restant a poder realitzar docència, recerca, etc. relacionada amb el lloc de treball.
Palau del Parlament, 27 de gener de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a
atenuar la greu situació del servei d’urgències de l’Hospital General
de Sant Boi de Llobregat
250-01165/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 56735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució instant a prendre mesures
urgents per atenuar la situació greu que pateix la unitat d’urgències a l’Hospital General de Sant Boi de Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de
Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El Servei d’Urgències de l’Hospital General de Sant Boi de Llobregat, està vivint un col·lapse diari. Els treballadors expliquen que comencen el matí amb molts
pacients que haurien d’estar ingressats i, que per falta de llits disponibles, segueixen
essent atesos a les urgències una vegada que els facultatius han indicat ja l’ingrés.
Aquesta és una situació que fa temps que dura i que cal solucionar. La situació
s’agreuja perquè aquesta falta de drenatge dels pacients dificulta l’atenció urgent per
manca d’espai amb demores en l’atenció de pacients que excedeixen els protocols.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Fer tots els canvis i prendre totes les mesures necessàries a l’Hospital General de Sant Boi de Llobregat, per revertir de forma immediata aquest col·lapse a la
unitat d’urgències.
2. Reconèixer i agrair el treball que realitza tot el conjunt del personal que treballa en el Servei d’Urgències de Sant Boi de Llobregat.
Palau del Parlament, 27 de gener de 2020.
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la reforma de la carretera TV-3141 de
Reus a Cambrils
250-01166/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 56736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament,
presenten la Proposta de resolució sobre la reforma de la carretera TV-3141 de Reus
a Cambrils, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el
text següent:
Exposició de motius

El 2010 es va presentar un projecte inicial per l’acondicionament de la carretera
TV-3141 de Reus a Cambrils, que va ser objecte d’al·legacions per part dels Ajunta3.10.25. Propostes de resolució
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ments de Reus i Cambrils. Aquestes al·legacions anaven en el sentit de fer una vorera
i carril bici amb arbrat al llarg de la carretera. També va fer al·legacions l’associació
de veïns de la Urbanització Blancafort (Reus) per construir aquesta vorera i carril
bici en el tram inicial que porta fins a la seva urbanització (uns 400 m).
Finalment, aquest projecte va quedar reduït a unes actuacions en tres rotondes de
la carretera TV-3141, sense una millora integral.
El tram de via que va de la Urbanització Blancafort i Club Tennis Monterols és
curt (aquests 400 m. aprox.) però és molt perillós per vianants o bicicletes perquè
en alguns trams el voral es redueix a menys de 20 cm. Per altra banda, és un tram en
què hi ha moltes retencions en sentit Reus perquè s’arriba a una de les rotondes d’accés a la T-11 i hi ha molt trànsit, com passava no fa gaire en la rotonda de la T-11
següent a la carretera de Riudoms.
Per solucionar aquesta qüestió en aquell punt, es va fer un desdoblament de l’accés a aquesta rotonda sentit Reus que facilitava l’accés a la via que discorre paral·lela a la T-11 sentit Tarragona i que acaba a la rotonda de la via TV-3141. En part, per
aquest fet, acaba sent el punt d’accés a la T-11 de les persones que volen incorporar-se a la T-11 sentit Tarragona venint de Reus per Misericòrdia i Avda Riudoms, de
Riudoms i poblacions veïnes i de la carretera TV-3141 venint de Cambrils.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Donar compliment a l’acord entre representants de l’Ajuntament de Reus la
Generalitat de Catalunya i l’AAVV de la Urbanització Blancafort de Reus per a
construir una vorera i carril bici entre la rotonda de la T-11 que connecta amb la TV3141 i l’accés al Club de Tennis Reus Monterols i la Urbanització Blancafort, dotant
convenientment el pressupost de 2020.
2. Projectar el desdoblament del carril en sentit Reus en aquest mateix tram per
tal de facilitar l’accés dels vehicles a la T-11.
3. Realitzar un projecte de millora integral d’aquesta carretera per tal que tingui
vorera, carril bici i arbrat fins a connectar amb el vial del Cavet a Cambrils.
Palau del Parlament, 17 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra
Ollé, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el pagament pendent dels imports
acordats als municipis afectats pels aiguats de l’octubre del 2018
250-01167/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 56737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria
Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució el pagament pendent dels diners acordats als municipis
afectats pels aiguats de l’octubre del 2018, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Territori, amb el text següent:
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Exposició de motius

Entre els dies 18 i 21 d’octubre de 2018 es va produir a la costa mediterrània una
forta llevantada que va afectar especialment 27 municipis de les Terres de l’Ebre:
Alcanar, l’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Amposta, Batea, Benifallet, Bot, Deltebre, Freginals, Godall, La Galera, La Sénia, Mas
de Barberans, Masdenverge, Paüls, Roquetes, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume
d’Enveja, Santa Bàrbara, Tivenys, Tortosa, Ulldecona i Vinebre.
La zona es va declarar com a afectada greument per una emergència de protecció
civil, i un cop avaluats els danys, es va anunciar que els municipis afectats rebrien
un total de 6.904.279,62 euros, segons els danys acreditats.
Aquest diners havien de servir per a executar obres de reparació d’infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats.
La gestió d’aquests ajuts li corresponia al Govern de la Generalitat, segons el
conveni que va signar amb el Govern d’Espanya, el qual ja va fer la tasca tècnica de
valoració dels danys i ha transferit els diners. Però hores d’ara, els municipis afectats
no han rebut les quantitats que els corresponen.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer efectiu el pagament dels diners que corresponen a cada municipi afectat
pels aiguats de l’octubre del 2018, segons el conveni signat amb el Govern d’Espanya.
2. Complementar l’import aportat pel Govern d’Espanya, que correspon al 50%
dels danys ocasionats, amb el 50% restant.
Palau del Parlament, 23 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra
Ollé, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a Salt
250-01168/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 56738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rafel Bruguera Batalla, 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 de pediatres a Salt, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Salt té una realitat sociosanitària molt complexa
i amb una gran vulnerabilitat. Els professionals sanitaris es troben amb una elevada
rotació de la població, amb el desconeixement de l’idioma i amb un gran nombre de
persones que pateixen pobresa extrema. Aquesta ABS està dins de l’ABS del Gironès que compta amb vuit equips de pediatria formats per personal mèdic i d’infermeria. D’aquests, sis treballen a Salt i cada un d’ells assumeixen la cura d’uns mil
dels vuit mil infants que hi ha per atendre.
En els darrers mesos hi ha hagut la baixa de dos pediatres que encara no s’han
substituït i el mes de febrer està previst que una altra metgessa es jubili. Aquesta si3.10.25. Propostes de resolució
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tuació ha comportat que la resta de pediatres han assumit un 50% més de la càrrega
assistencial fent hores extres sense que es vegin recompensades econòmicament.
Una vegada més, els professionals sanitaris estan fent un sobreesforç per donar el
millor servei assistencial als seus pacients sense rebre cap contrapartida per part de
la Generalitat de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Cobrir immediatament les places de pediatria que han quedat descobertes a
l’Àrea Bàsica de Salut de Salt. En cas que les places quedin descobertes, s’insta el
Govern a recompensar econòmicament a l’equip de pediatria per l’augment de pacients que tenen a causa de la no substitució de les baixes.
2. Elaborar un estudi per avaluar el mapa de pediatres a l’Àrea Bàsica de Salut de
Salt, identificant les mancances i les iniquitats territorials, el grau de càrrega assistencial i incorporant la planificació de cobertura de les necessitats que hi ha a Salt.
Palau del Parlament, 10 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Bruc
250-01169/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 56739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
l’assistència sanitària al Bruc, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de
Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El municipi del Bruc, amb una població de 2.144 habitants, compta amb un Centre d’Atenció Primària. Fins l’any 2017 el CAP comptava amb dos metges de família, un pediatre i 3 infermers i 3 auxiliars administratius. El primer trimestre del
2017 el Govern de la Generalitat va reduir els horaris dels dos metges de família,
del personal infermer i del pediatre. Actualment el CAP compta amb un pediatra
que visita vuit hores a la setmana distribuïdes en una tarda i un matí i dos metges de
família que visiten, un tres dies al matí i l’altre dos dies a la tarda. En cas d’urgència,
fora d’aquest horari, els veïns i veïnes han de desplaçar-se fins el CAP de Collbató o
fins el CUAP de Sant Andreu de la Barca.
Aquesta reducció horària ha portat molts problemes als pacients que tenen medicació crònica, baixes mèdiques, visites domiciliàries i urgències i que tenen problemes de mobilitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

3.10.25. Propostes de resolució

40

BOPC 529
3 de febrer de 2020

1. Destinar els recursos necessaris per garantir que el consultori mèdic del Bruc
compti amb un metge de família i un pediatre de dilluns a divendres.
2. Ampliar els professionals sanitaris en la zona del Baix Llobregat Nord per garantir una millora en l’accessibilitat i els temps d’espera.
Palau del Parlament, 23 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits

Proposta de resolució sobre la reordenació sanitària del Garraf
250-01170/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 56741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la reordenació sanitària del Garraf, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El 8 de gener de 2010 es signava entre la Generalitat, la consellera Marina Geli,
i el Consorci Sanitari del Garraf, el protocol marc d’intencions i col·laboració per
promoure el Pla de reordenació hospitalària del Garraf. Aquest protocol naixia del
pla estratègic conjunt entre el Consorci Sanitari del Garraf i el Servei Català de la
Salut amb dos trets fonamentals: la construcció d’un nou centre hospitalari destinat
a l’atenció especialitzada al municipi de Vilanova i la Geltrú i la reforma de l’Hospital-residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes per reconvertir-lo en un centre
sociosanitari. A partir de la signatura del conveni, els responsables del l’àmbit territorial del CatSalut i del Consorci Sanitari del Garraf van elaborar els plans funcionals d’acord amb els criteris generals del Departament de Salut. Aquests plans
determinaven l’estructura i la dimensió dels dos nous centres hospitalaris que serien
la base tècnica per desenvolupar el Pla de Reordenació Hospitalària.
Un any després de l’acord entre administracions, es va adjudicar el concurs d’idees per construir l’hospital, amb la redacció de l’avantprojecte per part de l’estudi d’arquitectura Brullet de Luna, quedant pendent la redacció del projecte bàsic i
executiu.
Al llarg d’aquests darrers 10 anys s’ha reiterat des del la comarca, els municipis
i el Consorci Sanitari del Garraf que es desencallés el projecte i la inversió necessària per a la reordenació hospitalària comarcal. El darrer compromís adquirit per
part de la Generalitat, amb el conseller Comín, per a desenvolupar el nou hospital,
implicava la fusió dels ens sanitaris comarcals del Garraf i Alt Penedès que durant
el passat any, 2019, es feia efectiu amb la creació del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf.
La situació dels serveis i l’atenció hospitalària que viu el Garraf i l’Alt Penedès
requereix amb urgència concretar les inversions necessàries a curt i mig termini per
a poder garantir un servei acurat a les necessitats de la població.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
3.10.25. Propostes de resolució
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1. Fer, durant aquest any 2020, la redacció del projecte bàsic i executiu del nou
Hospital a Vilanova i la Geltrú i del projecte de reforma de l’Hospital de Sant Camil
de Sant Pere de Ribes per a convertir-lo en centre sòcio-sanitari, ja sigui amb mitjans tècnics propis de la Generalitat o dotant la partida pressupostària per al concurs
de redacció tècnica.
2. A partir de 2021, fer la dotació pressupostària pertinent per a l’execució de les
obres i posada en funcionament dels dos equipaments: el nou hospital de Vilanova i
la Geltrú i el sòcio-sanitari de Sant Camil a Sant Pere de Ribes.
3. Que en el decurs del període fins al termini de les obres d’execució es garanteixin les inversions i millores necessàries per a que el bon funcionament de tots els
serveis que es presten als centres hospitalaris de l’actual Consorci Sanitari de l’Alt
Penedès i Garraf.
Palau del Parlament, 27 de gener de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,
GP CatECP

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2019, sobre la
Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a
l’exercici del 2017
256-00037/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 56411 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 29.01.2020

L’Informe de fiscalització 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del
Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (del 04.02.2020 al 17.02.2020).
Finiment del termini: 18.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2020.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2019, sobre el
Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici
del 2017
256-00038/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 56412 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 29.01.2020

L’Informe de fiscalització 23/2019, sobre el Consorci de Castelldefels Agents de
Salut, corresponent a l’exercici del 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (del 04.02.2020 al 17.02.2020).
Finiment del termini: 18.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2020.

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

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
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 56237 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 176.1 i 115.2 del
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat que demana el
retorn de la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari (tram. 270-00002/12).
Esmena
SP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposta de proposició de llei.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14.

Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS
Reg. 56678 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, Portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 67 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Ignacio Martín Blanco, Noemí de la Calle Sifré han estat designats membres
de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució
Espanyola a Catalunya.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 470/XII, sobre la connexió
entre la Pobla de Claramunt i la carretera C-15
290-00434/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 56667 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 470/XII, sobre la
connexió entre la Pobla de Claramunt i la carretera C-15 (tram. 290-00434/12), us
informo del següent:
El document tècnic es troba en la última fase de redacció atès que s’ha hagut de
realitzar una anàlisi complexa que ha requerit l’execució de diferents proves tècniques.
Així, i d’acord amb la situació actual, la previsió de lliurament d’aquest document és a finals del primer trimestre de 2020, incloent-hi la part econòmica.
Barcelona, 17 de gener de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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290-00527/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 56726 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 572/XII, sobre el
desplegament i l’aplicació de la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals
(tram. 290-00527/12), us informo del següent:
Actualment s’està desenvolupant la segona fase del procés de concertació, que es
porta a terme amb agents socials i amb representants dels departaments de la Generalitat de Catalunya, per implementar la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i
qualificació professionals.
Concretament, s’està treballant per al desplegament de les nou prioritats per a
l’impuls del Sistema de Formació i Qualificació Professionals que permetrà implementar la Llei 10/2015 del 19 de juny, de formació i qualificació professionals sobre
els següents àmbits temàtics: governança de l’agència; centres integrats; informació
i orientació; prospecció, planificació i ordenació; pràctiques: dual i distància; catàleg
i acreditacions; i qualitat i avaluació.
La posada en funcionament de l’Agència Pública de Formació i Qualificació
Professionals de Catalunya tindrà lloc amb l’aprovació del seus estatuts per part del
Govern de la Generalitat de Catalunya.
El 21 de febrer està previst que la Comissió Rectora del Sistema de formació i
qualificació professionals aprovi la proposta d’estatuts que permetrà iniciar la tramitació del Decret corresponent.
Barcelona, 23 de gener de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 608/XII, sobre el Pla
d’atenció integral a la infància i l’adolescència
290-00560/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 56370 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 608/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència.
L’òrgan encarregat del desplegament del Pacte per a la infància és la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, tal com recullen les seves funcions. En la darrera
sessió plenària de la Taula Nacional, celebrada el 29 d’octubre de 2019, es va presentar la proposta de disseny del nou Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència
(plantejat per al període 2021-2024), així com la proposta de pròrroga del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018. Amb aquestes dues propostes
es busca mantenir una continuïtat i una coherència amb el conjunt de les polítiques
4.50.01. Compliment de resolucions
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i estratègies que s’estan duent a terme i que han de confluir en el disseny i desplegament del nou Pla Integral, el qual haurà d’incloure accions que donin resposta a les
noves necessitats detectades i incorporar la perspectiva de gènere.
El Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018, ja avaluat, s’ha
prorrogat i és d’aplicació actual. Actualment, mitjançant la Comissió Tècnica de la
Taula Nacional s’efectua el seguiment del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018 per seguir treballant aquells aspectes que no s’han assolit al
cent per cent.
Les polítiques públiques d’atenció a la infància, adolescència i joventut assumeixen una responsabilitat social envers el conjunt de la població infantil i juvenil de
Catalunya; perquè aspirem a una societat millor, hem de garantir un conjunt de mesures destinades a facilitar actuacions proactives per a la promoció dels seus drets,
la prevenció de situacions de risc social i l’atenció i protecció, si escau, en el casos
previstos legalment, defensant l’interès superior de l’infant.
El contingut del nou Pla es basa en actuacions conjuntes entre diversos departaments, actuacions particulars de les diferents unitats o departaments, que contribueixen al desplegament de les polítiques públiques i en un sistema d’indicadors de
resultat i impacte.
Aquest nou Pla, per al període 2021-2024, integrarà accions del Pla Estratègic de
Serveis Socials, del futur Pla Nacional de Joventut de Catalunya (amb el qual haurà
d’anar alineat i coordinat), de l’Agenda Catalana 2030 i del Sistema d’Atenció a la
Infància i Adolescència (actualment en fase de revisió).
Per altra banda, el nou Pla Integral també haurà de donar resposta als àmbits d’igualtat i atenció a fills i filles de dones víctimes de violència masclista, a les necessitats de l’àmbit familiar, a les propostes del Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya (CNIAC), a les necessitats per prevenir la pobresa infantil i
a les necessitats d’atenció a la salut mental i les addicions. Així mateix, haurà d’incorporar els resultats de l’instrument d’avaluació de la inversió en infància, construït
per UNICEF i que es troba en fase de contrastació per part del Departament de la
Vicepresidència, Economia i Hisenda. Aquest instrument és pioner a Europa ja que
garanteix la comparabilitat de resultats en base a una homogeneïtzació dels criteris
de mesura.
El futur Pla Integral continuarà amb el seguiment de les accions dissenyades en
el pla anterior, que corresponen als eixos estratègics de Participació i promoció de
drets; Prevenció; Protecció; Maltractament, abús sexual i violència masclista; No
discriminació i Planificació, organització i coordinació.
Aquest nou Pla volem que sigui un instrument d’impuls i desplegament de les
polítiques públiques i socials en matèria d’infància, adolescència i joventut i, per
aquest motiu, s’inscriu dins la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut (SIAJ).
És absolutament necessari fixar com a punt de partida l’infant i l’adolescent en el
centre d’interès i amb visió de continuïtat cap a l’edat adulta, passant per l’etapa on
es comença a decidir el projecte de vida, la joventut.
Per aconseguir una intervenció holística i satisfactòria, cal posar èmfasi en el fet
que l’objectiu va més enllà del sistema de protecció. Volem desplegar conjuntament
amb tots els agents implicats, les accions precises per a què de forma transversal i
integral, puguem assolir aquesta fita. Volem defensar en el ple sentit de la paraula,
els drets dels infants i els adolescents en el seu conjunt com a part fonamental de la
societat de la qual formen part.
Barcelona, 14 de gener de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Control del compliment de la Resolució 631/XII, sobre la Carta
catalana per als drets i les responsabilitats digitals
290-00584/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 56281 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 631/XII, sobre la
Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals (tram. 290-00584/12), us
informo del següent:
El passat 23 de desembre de 2019 vaig sol·licitar al president de la Comissió de
Polítiques Digitals i Administració Pública la compareixença en comissió de la directora general de Societat Digital, juntament amb una representació del grup de
treball, per tal que puguin presentar la Carta per als Drets i les responsabilitats digitals a dita Comissió.
Barcelona, 22 de gener de 2020
Jordi Puigneró i Ferrer, de Polítiques Digitals i Administració Pública

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 45/XII, sobre contaminació,
qualitat de l’aire i salut pública
390-00045/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 56668 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment als apartats a) i g) de la Moció 45/XII, sobre
contaminació, qualitat de l’aire i salut pública (tram. 390-00045/12), us informo del
següent:
Pel que fa al punt a), la normativa estableix que, per redactar una proposta de
Llei, el pas previ és efectuar una consulta pública prèvia que reculli els suggeriments
de ciutadans i entitats. El dia 2 de desembre va finalitzar la consulta i es procedirà a
analitzar els comentaris rebuts i a la redacció de la proposta de Llei.
Quant al punt g), el Departament de Territori i Sostenibilitat renova periòdicament l’inventari d’emissions de la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric
de la conurbació de Barcelona. Actualment, s’està treballant amb l’any de referència
2017 del qual només resta finalitzar les emissions associades al transport marítim.
Tots els inventaris es realitzen desagregant els sectors següents: transport terrestre,
indústria, transport marítim, transport aeri, sector domèstic, sector institucional i
domèstic. Durant l’any 2020 està prevista l’actualització de l’inventari de Catalunya que incorporarà les emissions associades al Port de Tarragona i als ports de la
Generalitat dels que es disposi la informació necessària per efectuar els inventaris.
Barcelona, 23 de gener de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 117/XII, sobre la Carta catalana
per als drets i les responsabilitats digitals
390-00117/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 56282 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 29.01.2020

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 117/XII, sobre la Carta catalana per
als drets i les responsabilitats digitals (tram. 390-00117/12), us informo del següent:
El passat 23 de desembre de 2019 vaig sol·licitar al president de la Comissió de
Polítiques Digitals i Administració Pública la compareixença en comissió de la directora general de Societat Digital, juntament amb una representació del grup de
treball, per tal que puguin presentar la Carta per als Drets i les responsabilitats digitals a dita Comissió.
Barcelona, 22 de gener de 2020
Jordi Puigneró i Ferrer, de Polítiques Digitals i Administració Pública

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Mesa
d’Educació de Persones Adultes de Catalunya davant la Comissió
d’Educació perquè informi sobre la situació de l’educació per a
adults
356-00683/12
SOL·LICITUD

Presentació: Xavier Quinquillà Durich, del GP JxCat, Jordi Albert i Caballero, del
GP ERC, Marc Parés Franzi, del GP CatECP, Carles Riera Albert, del SP CUP-CC
(reg. 55657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 29.01.2020.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre les
línies principals dels pressupostos de la Generalitat per al 2020
355-00122/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 16 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 29.01.2020, DSPC-C 423.
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Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença en ponència d’una representació d’Arrels amb relació
al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00467/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no-discriminació», el 20.01.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de Sicar Adoratrius
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la nodiscriminació
353-00469/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no-discriminació», el 20.01.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació
Assís Centre d’Acollida amb relació al Projecte de llei per a la igualtat
de tracte i la no-discriminació
353-00480/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no-discriminació», el 20.01.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de
Salut Mental Ponent amb relació al Projecte de llei per a la igualtat
de tracte i la no-discriminació
353-00491/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no-discriminació», el 20.01.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de Creu Roja
Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i
la no-discriminació
353-00494/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no-discriminació», el 20.01.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de Càritas
Diocesana de Barcelona amb relació al Projecte de llei per a la
igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00500/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no-discriminació», el 20.01.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat
Catalana de Pediatria amb relació a la Proposició de llei de mesures
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00512/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 24.01.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat
Catalana de Victimologia amb relació a la Proposició de llei de
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00513/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 24.01.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Secció
d’Infància i Adolescència del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el
tractament del maltractament infantil
353-00518/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 24.01.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació
Catalana de Psicopedagogia i Orientació amb relació a la
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del
maltractament infantil
353-00519/12
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00011/12; 352-00988/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament
del maltractament infantil», 24.01.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació
Mans Petites amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00524/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 24.01.2020.

Compareixença en ponència d’una representació d’Aldees Infantils
SOS Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a
la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00528/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 24.01.2020.

Compareixença del secretari d’Administracions Locals i de Relacions
amb l’Aran davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar
sobre les activitats i els projectes de la Secretaria
357-00374/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el
29.01.2020, DSPC-C 420.

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

51

BOPC 529
3 de febrer de 2020

4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 56796

A la Mesa del Parlamento

Los diputados abajo firmantes, integrantes del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 16.1.c y 23.c de la Ley 2/2009,
de 12 de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias, solicitan dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre la adecuación al Estatuto y a la Constitución del
Decreto Ley 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el Decreto ley 17/2019,
de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, y de
forma especial de los preceptos que a continuación se detallan:
Fundamentos jurídicos

La presente solicitud se fundamenta en el artículo único del mencionado decreto ley.
Artículo único. Modificación del artículo 2.1 del Decreto Ley 17/2019, de 23 de
diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.
Se modifica el apartado 2.1 del Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de
medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, que queda redactado de la
manera siguiente:
«2.1 se modifica la letra d del artículo 3 de la Ley del derecho a la vivienda, que
queda redactada de la manera siguiente:
d) Vivienda vacía: la vivienda que permanece desocupada permanentemente, sin
causa justificada, por un plazo de más de dos años. A este efecto, son causas justificadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación
de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida
de población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio
judicial pendiente de resolución. La ocupación sin título legítimo no impide que se
pueda considerar vacía una vivienda.»
Dicho artículo opera una modificación del artículo 2.1 del Decreto Ley 17/2019,
de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda consistente en eliminar los supuestos en los que los propietarios hubiesen iniciado acciones judiciales para recuperar la efectiva posesión en caso de ocupación ilegal
como excepción a la consideración de un inmueble como vivienda vacía.
«d) Vivienda vacía: la vivienda que permanece desocupada permanentemente,
sin causa justificada, por un plazo de más de dos años. A este efecto, son causas
justificadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de
pérdida de población y el hecho de que la propiedad o la posesión de la vivienda sea
objeto de un litigio judicial pendiente de resolución. La ocupación sin título legítimo
no impide que se pueda considerar vacía una vivienda, salvo en el caso de que la
persona propietaria acredite haber iniciado las acciones judiciales oportunas para
la recuperación efectiva de la posesión antes de cumplirse el plazo para considerar
la vivienda vacía.
Es decir, que el inicio de acciones judiciales por parte de los propietarios de inmuebles para recuperar la posesión de los mismos contra los poseedores inmediatos
por ocupación ilegal no sería una causa justificada suficiente para entender que no
se está incumpliendo el deber de destino efectivo a vivienda del inmueble. Evidentemente, la eliminación de dicha causa justificada implica que los ciudadanos que
por, el mero hecho de ser propietarios, sufran la ocupación ilegal de sus inmuebles
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son injustificadamente equiparados a los que incumplan el deber de destino a la
función de vivienda de sus inmuebles. Y es que es evidente que los ciudadanos que
sufren una ocupación o desposesión sin título por terceros sufren una grave vulneración de sus facultades y derechos como propietarios de un inmueble a raíz de las
acciones ilegales de los ocupantes. Vulneraciones que no solamente les privan de
dichas facultades y derechos desde el punto de vista del derecho propiedad y/o cualquier derecho que le faculte para el uso y disfrute del inmueble sino que los sitúa
en una situación de imposibilidad objetiva de cumplimiento de la función social de
vivienda del inmueble bien mediante su aprovechamiento personal bien mediante el
aprovechamiento de terceros con los que libre y voluntariamente concluya los negocios jurídicos que faculten para un uso y disfrute idóneo para el cumplimiento de la
función social de vivienda.
Salta a la vista de cualquier jurista que, desde la perspectiva de la función social
de la vivienda como carga legal con la que deben pechar los propietarios o derechohabientes sobre bienes inmuebles, no se encuentran objetivamente en la misma situación
jurídica aquellos ciudadanos que incumplen deliberada, negligente o desidiosamente
su deber de destinar un inmueble a la función social de vivienda y la de aquellos ciudadanos que se encuentran en una situación de imposibilidad objetiva de dar cumplimiento al mencionado deber. Precisamente cuando dicha imposibilidad deriva bien de
los ilícitos de terceros que al ocupar ilegalmente el bien inmueble impiden el disfrute
personal o de terceros mediante negocios jurídicos voluntarios bien por el periculum
in mora de la tutela judicial efectiva necesaria para recuperar una posesión de la que
se han visto privados por el ilegal proceder los indeseados ocupantes.
En definitiva, al incluir las situaciones de imposibilidad objetiva de cumplimiento del deber de destinar a la función social de vivienda de un inmueble debido a su
ocupación por tercero en la definición de vivienda vacía en el fondo pretende equiparar injustificadamente la mera propiedad de un inmueble a situaciones objetivas
de incumplimiento imputable al propietario y/o derechohabiente del inmueble. O lo
que es lo mismo, se está estableciendo una injustificada, innecesaria y desproporcionada restricción a la propiedad en sí puesto que la misma se equipara a situaciones de incumplimiento de la función de vivienda de los inmuebles. Si la ocupación
ilegal por definición excluye la posibilidad de ocupar por parte del propietario o de
un tercero contra su propia voluntad cómo es posible sostener que la norma no está
abriendo la puerta a una especie de responsabilidad objetiva basada en la mera titularidad formal de un inmueble y no en el incumplimiento de su destino la función
de vivienda de los inmuebles.
Además, no debe olvidarse que la delimitación e inclusión de supuestos de imposibilidad objetiva de cumplimiento del deber de destino a la función de vivienda
acarrea la consideración de utilización anómala de una vivienda. Al respecto, debe
tenerse en cuenta que el artículo único del Decreto Ley modifica indirectamente el
artículo 3 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, el cual
define lo que se considerará como vivienda vacía.
Dicha norma prevé que los supuestos definidos como vivienda vacía sean utilizaciones anómalas1 de un inmueble a los cuales se anudan una serie de medidas
administrativas claramente restrictivas del derecho a la propiedad (art. 33 CE) y
del derecho a la libertad de empresa (art. 38). Así, por ejemplo, se somete a ambos
derechos a las siguientes actuaciones restrictivas: la apertura de un expediente administrativo declarativo del carácter de vivienda vacía con el consiguiente deber de
colaboración del propietario (art. 41.32 Ley 18/2007), se impone un deber de regis1. Artículo 41: Detección de utilizaciones y situaciones anómalas de las viviendas: 1. Son utilizaciones anómalas de una vivienda o de un edificio de viviendas: a) La desocupación permanente, definida por el artículo 3.d.
2. 3. La administración competente, si tiene constancia de que una vivienda o un edificio de viviendas se utiliza de forma anómala o un inmueble se halla en situación anómala, debe abrir el oportuno expediente administrativo para realizar los actos de instrucción necesarios para determinar, conocer y comprobar los hechos sobre
los que debe dictar la resolución.
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tro de inscripción en un registro público (disposición adicional vigesimocuarta Ley
18/2007), se somete a riesgo de expropiación forzosa por causa de interés social (art.
15 de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la
vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial) o se impone un deber de
contratación obligatoria de alquiler en determinadas condiciones (art. 16 de la Ley
4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de
las personas en riesgo de exclusión residencial).
Siendo incontrovertido que las anteriores cargas, procedimientos y deberes suponen una evidente restricción del derecho a la propiedad privada y del derecho a la
libertad de empresa es necesario que las mismas deban responder a una necesidad
objetiva y razonable y deben ser necesarias, proporcionadas y razonables.
Al respecto, bien es cierto que el mandato constitucional a los poderes públicos
de procurar una vivienda digna a los ciudadanos puede ser una razón objetiva y razonable a los efectos de imponer restricciones a ambos derechos de reconocimiento
constitucional (derecho de propiedad y derecho de libertad de empresa). Ahora bien,
no menos cierto es que las mismas ni serían necesarias, ni serían proporcionadas
ni serían razonables cuando se aplicasen a supuestos de imposibilidad objetiva de
dar cumplimiento a la función de vivienda a consecuencia de una ocupación ilegal
que impidiese objetivamente al propietario y/o derechohabiente dar cumplimiento
de manera voluntaria a dicho deber precisamente porque esa situación no le es imputable al mismo sino a los terceros que ilegalmente ocupan el inmueble. Ello, claro
está, siempre que el propietario pudiese acreditar fehacientemente que ha iniciado
diligentemente las acciones para la recuperación de la posesión que le permitiesen
dar cumplimiento a dicho deber.
En palabras del propio Consell Consell de Garànties no creemos que una regulación restrictiva de la libertad de empresa que incluye e iguala injustificadamente
supuestos de incumplimiento de la función social de vivienda y supuestos de imposibilidad de cumplimiento supere l’escrutini de la constitucionalitat de les mesures
restrictives que afectin la llibertat d’exercici d’una activitat empresarial que, en definitiva, suposen una limitació a la lliure competència, no pot situar-se per sota del
test aplicable a altres drets constitucionals, de manera que ha de consistir en tot cas
en un judici de ponderació i raonabilitat complex i exhaustiu que sospesi les circumstàncies i efectuï la corresponent avaluació comparativa entre mitjans i finalitats,
tenint en compte tots els factors implicats.
Y es que para los supuestos de ocupación ilegal de un bien inmueble que impida
objetivamente al propietario dar cumplimiento a la función social de vivienda no
es ya que existan otras medidas menos restrictivas como la imposición de la carga
de iniciar las acciones para recuperar la posesión efectiva, que también, sino que ni
siquiera se cumplen con los requisitos de necesidad ni de proporcionalidad estricta.
Y es que la propia situación de ocupación ilegal impide, por causas no imputables
al sujeto gravado, la afectación inmediata del uso y disfrute del inmueble al cumplimiento de la función social de vivienda digna, el cual debería pechar sin culpa o
intencionalidad alguna con cualesquiera de las medidas restrictivas anteriormente
indicadas. Además, el beneficio que se obtiene a costa de tan grande sacrificio como
es el de equiparación a situación de incumplimiento imputable al propietario es a
lo sumo la procura de una vivienda no digna para los ilegales ocupantes. Y es que
no debemos olvidar que, en los casos de ocupación, se generan dos efectos antisociales que diezman cualquier posible beneficio del acceso a una vivienda sin título
habilitante. En primer lugar, en muchas ocasiones la propia inexistencia de título
habilitante impide, incluso a los que ocupan por encontrarse en una situación de
necesidad, el efectivo disfrute de una vivienda en condiciones de dignidad (calidad
del inmueble, de los suministros básicos, etc.). En segundo lugar, que el efecto de la
ocupación ilegal no solamente diezma el derecho de propiedad del propietario afectado, sino que, por definición, excluye de facto a terceros potenciales que pudiesen
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intentar procurar su acceso a la vivienda digna por métodos legales y voluntarios.
Por ello, consideramos que la equiparación de las situaciones de imposibilidad objetiva de cumplimiento a la función de vivienda a situaciones de incumplimiento
objetivo y subjetivamente imputable de la misma ni siquiera satisface el canon de
necesidad en el sentido de que existe una necesaria relación de causalidad entre el
fin perseguido y la restricción de la propiedad impuesta.
Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president; Lorena Roldán Suárez, portavoz; Marina
Bravo Sobrino, portavoz adjunta; Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu,
Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran Román, José
María Cano Navarro, Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, Carmen de
Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, Mercè Escofet Sala, Antonio
Espinosa Cerrato, Jorge Feijóo Suñol, Maialen Fernández Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, Joan García González,
Dimas Gragera Velaz, Manuel Losada Seivane, Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martí Pachamé Barrera, Javier Rivas
Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Alfonso Sánchez Fisac,
Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler
González, Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes, Laura
Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs

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

4.70.10.

Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «La repre
sentació dels estereotips de gènere en la publicitat de joguines
(televisió lineal i plataformes d’intercanvi de vídeos) durant la
campanya de Nadal 2019-2020»
337-00025/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 56186 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 29.01.2020

Al president del Parlament

Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe La representació dels estereotips de gènere en la publicitat de joguines (televisió lineal i plataformes d’intercanvi de vídeos)
durant la campanya de Nadal 2019-2020, i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 20 de gener de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya titulat «El
tractament informatiu de la publicació de la Sentència 459/2019 del
Tribunal Suprem i els fets que se’n van derivar. Període del 14 al 19
d’octubre de 2019»
337-00026/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 56547 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 29.01.2020

Al president del Parlament

Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe El tractament informatiu de la publicació
de la Sentència 459/2019 del Tribunal Suprem i els fets que se’n van derivar. Període
del 14 al 19 d’octubre de 2019, i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 23 de gener de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio del gener a l’abril del
2019
337-00027/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 56742 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 29.01.2020

Al president del Parlament

Molt Honorable President,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a
la televisió i a la ràdio. Gener-Abril 2019, i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 23 de gener de 2020
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Resolució del Síndic de Greuges sobre l’afectació de drets
fonamentals i la distribució competencial, a partir d’algunes normes
contingudes en el Reial decret llei 14/2019, del 31 d’octubre, pel
qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública
en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i
telecomunicacions
337-00028/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES
Reg. 56593 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.01.2020

Al president del Parlament

Senyor,
El 5 de novembre de 2019 va entrar en vigor el Reial decret llei 14/2019, de
31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en
matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions,
aprovat en el darrer Consell de Ministres. El 28 de novembre la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats va convalidar el Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre.
Una primera lectura del Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, posà de manifest com, en la pràctica, es tracta d’un paquet de mesures que permet al Govern de
l’Estat, entre d’altres, prendre el control de qualsevol xarxa de telecomunicacions i,
a la llarga, d’Internet, sense intervenció judicial ni audiència prèvia en els supòsits
d’amenaça immediata i greu per a l’ordre públic, la seguretat nacional, la seguretat
pública o la salut pública, i quan es prevegin greus problemes econòmics o operatius
a altres operadors (que poden ser agents privats) o usuaris de serveis de comunicacions electròniques.
En aquest context, crida l’atenció que algunes de les disposicions d’aquesta norma porten la legislació de l’estat cap a un preocupant “retorn” a la idea de “l’ordre
públic” com a criteri per validar l’aplicació de mesures de limitació de drets i llibertats fonamentals i a la censura de la comunicació i la informació.
A la vista de les reflexions que em suscità una primera aproximació al contingut
del Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, vaig acordar l’obertura de l’Actuació
d’ofici de referència en el marc de la qual vaig emetre la resolució que adjunto.
A partir de les consideracions que s’exposen en la resolució, he arribat al convenciment que el Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures
urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions conté disposicions que poden resultar
contràries a preceptes constitucionals relatius a l’ordre competencial i a la regulació
i garantia dels drets fonamentals, i d’altres que limiten l’exercici d’alguns dels drets
i llibertats fonamentals regulats en el Títol I de la CE sense que es pugui constatar
una necessitat imperiosa que justifiqui aquesta limitació.
En concert, considero que:
1. Els articles 6.ú i 6.cinc, en allò que fa referència a la facultat d’«intervenció»
que atribueix a l’Estat, és inconstitucional perquè vulnera l’article 9.3 CE en tant que
produeix ingerències en l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques
sense complir amb els requisits constitucionals requerits (qualitat normativa i a les
garanties dels ciutadans).
3. Els articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, les disposicions addicionals única i transitòries primera i segona i la disposició final primera no s’ajusten als requeriments establerts a
l’article 86.1 CE que regula la possibilitat del Govern de dictar disposicions legislatives provisionals en forma de Decrets llei.
4. Els articles 3.ú i 3.dos, en la redacció que dona als articles 9.2.c i 10.2.c de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra4.70.10. Altres comunicacions
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cions públiques, i per connexió, la disposició transitòria primera, apartat 1, i la disposició final primera, apartat 2 afecten les competències de la Generalitat de l’article
159 EAC i no troba empara en l’article 149.1.18 i .29 CE.
Adjunto una còpia de la resolució de l’expedient AO-00210/2019 emesa en el
marc d’aquesta actuació d’ofici per a què en sigueu coneixedors i per a què, en
el marc de les vostres competències, considereu la possibilitat de promoure el recurs
d’inconstitucionalitat contemplat l’article 162 CE i 32 de la Llei Orgànica 2/1979, de
3 d’octubre, del Tribunal Constitucional.
Agrairé que em feu saber la vostra posició davant d’aquesta resolució i les mesures que s’adoptaran sobre el cas.
Atentament,
Barcelona, 24 de gener de 2020
Rafael Ribó, Síndic de Greuges
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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