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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 735/XII del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra
la corrupció
255-00010/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 48, 07.02.2020, DSPC-P 85

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de febrer de 2020, ha debatut les
propostes de resolució presentades pels grups i subgrups parlamentaris, subsegüents
al debat sobre la corrupció estructural, sistemàtica i institucionalitzada a Catalunya
tingut els dies 5 i 7 de febrer.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament,
ha adoptat la següent
Resolució
I. Els valors republicans que han de guiar un nou país

1
La cultura de la transparència i de la lluita contra la corrupció en un país nou
1. El Parlament de Catalunya manifesta que la voluntat d’un país nou ha de compartir la cultura de la transparència i de la lluita contra la corrupció, ha d’enfortir els
mecanismes per a prevenir la corrupció i no pot ésser partícip de la transmissió de
privilegis jurídics o polítics basats en l’herència o en favors deguts.
2. El Parlament de Catalunya constata que el bon funcionament de les institucions és el millor sistema de prevenció, persecució i erradicació de la corrupció
i que, amb aquest objectiu, Catalunya adoptarà els estàndards internacionals més
avançats per a garantir en tot moment la proscripció de la corrupció en tots els àmbits. Un nou país passa per aplicar investigacions d’ofici i tolerància zero davant la
corrupció.
3. El Parlament de Catalunya defensa que els valors republicans de dignitat, llibertat i democràcia són valors lligats als de meritocràcia, honestedat en la gestió
pública, salvaguarda de l’interès general i gestió responsable, i són irrenunciables en
la construcció d’un país nou. Sense transparència no pot haver-hi confiança i sense
confiança no hi ha autèntica democràcia, com tampoc n’hi ha en la vulneració reiterada i intencionada dels drets judicials dels ciutadans, que pot ésser considerada
corruptiva.
4. El Parlament de Catalunya defensa que la reivindicació de l’esperit públic i de
la virtut cívica són fonaments del govern que reivindica una moral pública, transparent i basada en l’exigència i que rebutja prendre les institucions com un negoci o
com una defensa d’interessos particulars.
2
Impuls i seguiment de l’Estratègia de lluita contra la corrupció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Posar en pràctica l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la
integritat pública de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
b) Posar en marxa el Programa de suport a la implementació de l’Estratègia de
lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública de l’Administració
de la Generalitat i del seu sector públic.
c) Crear una espai de participació ciutadana per a controlar la posada en pràctica
de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública de
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
1.10. Acords i resolucions
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d) Lliurar-li una memòria anual d’avaluació de l’Estratègia de lluita contra la
corrupció i d’enfortiment de la integritat pública de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
3
Participació en la lluita contra la corrupció i en l’enfortiment de la integritat pública
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Crear les aliances necessàries per a reforçar la lluita contra la corrupció i
l’enfortiment de la integritat entre els agents públics, privats i socials implicats en
aquesta matèria.
b) Impulsar un procés participatiu previ sobre els continguts de les aliances de
lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública.
c) Potenciar mecanismes de col·laboració i participació dels ens locals en l’elaboració
del pla específic en l’àmbit local de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública, i facilitar-ne l’aplicació, respectant el principi d’autonomia local.
4
Cimera contra la Corrupció
1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’acollir a la seu de la cambra, en
el termini de noranta dies, la primera edició de la Cimera contra la Corrupció, es
compromet a posar tots els mitjans administratius, tècnics i institucionals necessaris a disposició de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, sorgit del Pacte social
contra la corrupció.
2. S’ha de convidar a participar a la Cimera contra la Corrupció, si més no, els
signants del Pacte social contra la corrupció, subscrit el 9 de desembre de 2015 al
Parlament de Catalunya, i també representants dels organismes de control següents:
Sindicatura de Comptes, Oficina Antifrau, Síndic de Greuges, Comissió de Garantia
del Dret d’Accés a la Informació Pública, Agència Tributària de Catalunya i Fiscalia
Anticorrupció de Catalunya.
3. La Cimera contra la Corrupció ha de tenir per objectiu:
a) L’avaluació i el seguiment de l’estat d’execució de les mesures consensuades en
el marc del Pacte social contra la corrupció i en el si de la Comissió d’Estudi de les
Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, aprovades
pel Parlament el 5 d’abril de 2017.
b) L’elaboració d’un pla de treball per a la materialització de les mesures més urgents en la lluita contra les causes estructurals de la corrupció, que fixi les prioritats
i un calendari d’aplicació.
c) La creació d’una comissió executiva per al desplegament del pla de treball.
5
La lluita contra la corrupció com a objectiu central de l’acció política
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer de la lluita contra la corrupció un objectiu central de l’acció política de
govern.
b) Comprometre’s a perseguir i erradicar qualsevol pràctica corrupta que es pugui donar en l’Administració de la Generalitat.
II. Bon govern

6
Impuls de pràctiques de bon govern i de la qualitat dels serveis públics
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir que en tots els processos selectius impulsats per l’Administració de
la Generalitat es respectin escrupolosament els principis d’igualtat, mèrit, capacitat
i publicitat, com a fonament de la imparcialitat dels treballadors públics.
1.10. Acords i resolucions
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b) Implantar el currículum cec en els seus processos de selecció de personal de
caràcter temporal, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals, amb la intenció d’afavorir la igualtat d’oportunitats i evitar possibles prejudicis per raó de gènere,
origen, edat o aspecte.
c) Impulsar el millorament continu de la qualitat dels serveis públics en el marc
d’una administració més inclusiva, oberta, innovadora, digital i eficient, que sigui
alhora propera als ciutadans.
d) Impulsar de nou la creació de les cartes de serveis, amb l’objectiu que els
ciutadans coneguin què poden esperar i exigir dels serveis que presta la Generalitat.
7
La corrupció i la qualitat democràtica de les institucions de l’Estat
1. El Parlament de Catalunya, respecte a la corrupció sistèmica de les institucions de l’Estat i la seva incidència en la qualitat democràtica:
a) Constata la corrupció sistèmica de les institucions de l’Estat, que no garanteix
l’exercici de drets i llibertats amb plenes garanties.
b) Constata l’atac dels poders de l’Estat a les institucions catalanes en general i
al Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya en particular, i denuncia la
voluntat d’aquests poders de deslegitimar les institucions de Catalunya, com s’ha fet
palès darrerament amb l’actuació de la Junta Electoral Central.
c) Constata la utilització de les institucions per part dels diferents governs de
l’Estat per a perseguir i criminalitzar el moviment independentista i els seus líders
polítics i civils.
d) Rebutja i condemna l’ús de fons públics per part dels governs de l’Estat per a
boicotejar l’acció exterior de la Generalitat i per a dur a terme campanyes de desprestigi de Catalunya, en una actuació que atempta contra l’interès general i contra
la competitivitat de l’economia catalana.
e) Rebutja i condemna l’ús de fons públics i de personal dels cossos i forces de
seguretat de l’Estat per a controlar i perseguir il·legalment fora de Catalunya els representants polítics catalans.
f) Rebutja i condemna l’operació orquestrada pels poders de l’Estat per debilitar
els serveis públics i per desestabilitzar l’economia catalana mitjançant pràctiques il·
lícites que involucren les anomenades «clavegueres de l’Estat».
g) Denuncia el paper del rei d’Espanya en l’operació duta a terme durant el mes
d’octubre del 2017 per a afavorir el trasllat fora de Catalunya de seus socials de multinacionals, amb què va renunciar al seu paper neutral.
h) Denuncia la ingerència dels poders de l’Estat per a impedir que el Parlament
de Catalunya exerceixi la funció de control de la monarquia per mitjà de la creació
d’una comissió d’investigació sobre la corrupció de la Casa Reial espanyola en les
seves relacions econòmiques amb altres països, com l’Aràbia Saudita.
i) Denuncia la persecució exercida contra la Mesa del Parlament per a impedir
i limitar la celebració de determinats debats en seu parlamentària.
2. El Parlament de Catalunya, amb la voluntat de millorar la integritat i la transparència i d’aconseguir un exercici acurat de l’activitat política, que reforci la credibilitat de les institucions i la confiança que hi tenen els ciutadans:
a) Expressa que, per a avançar en matèria de transparència i bon govern, els partits polítics amb representació al Parlament, i les entitats que hi estan vinculades,
com a part fonamental de l’arquitectura democràtica, han d’incrementar llur compromís en la lluita contra la corrupció.
b) Constata que cal aprofundir en el desenvolupament del marc normatiu català
per tal d’ampliar els mecanismes de retiment de comptes de les institucions, de protecció de les persones alertadores i de publicitat en matèria de subvencions i contractació pública, i també la resta d’obligacions que estableixen tant la Llei 19/2014,
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de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com la legislació europea, a fi de poder vetllar amb més cura per l’interès general.
c) Constata la necessitat de modificar el Reglament de la cambra, amb l’objectiu
d’ampliar les funcions de la Comissió de l’Estatut dels Diputats per tal que, públicament i amb transparència, pugui:
1r. Analitzar eventuals comportaments no ètics o d’ètica dubtosa, com també el
manteniment de contactes poc transparents o indeguts amb grups d’interès.
2n. Dur a terme un control rigorós del registre d’activitats i béns, comparant les
diferències entre l’inici i la fi del mandat.
3r. Dur a terme un control més estret dels possibles conflictes d’interès i de les
«portes giratòries».
d) Constata la conveniència d’implantar al Parlament un sistema de formació
continuada en matèria d’ètica i bones pràctiques, conflictes d’interès, bon govern,
codis ètics, infraccions, sancions, deures i incompatibilitats.
e) Insta el Govern a continuar adoptant actuacions concretes en matèria de lluita
contra la corrupció, especialment en el marc de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública, i a continuar desenvolupant mecanismes de col·laboració i coordinació entre el Govern, el Parlament i les entitats locals
amb aquest objectiu.
f) Insta el Govern a vetllar pel compliment estricte del règim d’incompatibilitats
dels alts càrrecs i del personal eventual del Govern amb relació a les activitats que
exerceixin fora de l’acció de govern.
8
Impuls de mesures per a lluitar contra la corrupció a l’Estat
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les accions necessàries davant
del Govern de l’Estat per a:
a) Limitar els aforaments polítics.
b) Modificar el Codi penal pel que fa al finançament dels partits polítics i ampliar els terminis de prescripció de les infraccions. Aquesta reforma ha d’incloure el
delicte relacionat amb l’enriquiment il·lícit de càrrecs públics que, sense intervenir
directament en els delictes de corrupció, hagin obtingut un benefici d’aquests casos,
i també un tipus agreujat de prevaricació administrativa en les contractacions públiques, tràfic d’influències, suborn i fraus a l’Administració quan es facin a través
de partits polítics.
c) Treballar coordinadament amb el Govern de l’Estat per a endurir les condicions d’incompatibilitat dels servidors públics en la dedicació professional a activitats privades i endurir les sancions per incompliment.
d) Impulsar, en el marc dels espais de col·laboració entre el Govern de l’Estat i
la Generalitat, accions per a reforçar la lluita contra els «càrtels» en la contractació
pública.
e) Impulsar la derogació de l’article 324 de la Llei d’enjudiciament criminal, que, a
la pràctica, ha comportat un impediment per a la investigació de casos de corrupció.
f) Dotar els jutjats de recursos suficients per a la investigació de casos de corrupció.
9
Millora de la gestió del règim d’incompatibilitats i dels conflictes d’interès
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Vetllar pel compliment de la Llei 21/1987, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, i del Codi de conducta dels alts càrrecs i
personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del sector públic, garantint-ne l’avaluació amb la col·laboració d’experts independents, i impulsar
mesures de reforç d’aquest compliment.
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b) Identificar els mecanismes de control intern en matèria de conflictes d’interès,
en l’àmbit de la funció pública, per al conjunt de servidors públics, inclosos els alts
càrrecs i el personal directiu, dotar-los de recursos i garantir llur independència funcional per a l’exercici de les funcions assignades.
c) Elaborar una guia per a tots els empleats públics i assessorar de manera personalitzada els alts càrrecs, el personal directiu, els comandaments i el personal d’àmbits de risc, per tal d’evitar els conflictes d’interès i les possibles incompatibilitats
en l’actuació pública.
d) Elaborar un protocol de coordinació entre els òrgans de control o informació
interns i externs per a la gestió dels conflictes d’interès.
e) Garantir, avançant en codis de conducta vinculants, que els càrrecs públics i els
alts càrrecs de les administracions públiques de Catalunya, compleixen escrupolosament la legalitat vigent en matèria de compatibilitats i prevenció de la corrupció, i
també establir una avaluació d’idoneïtat prèvia al nomenament dels alts càrrecs
i el personal directiu.
f) Posar fi a les «portes giratòries» i, en aquest sentit, reforçar i ampliar el règim
d’incompatibilitats per tal que els membres del Govern i els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat no puguin prestar serveis a entitats privades que hagin
resultat afectades per decisions en què els dits membres del Govern i alts càrrecs
hagin participat durant l’exercici llur càrrec o que hagin estat relacionades amb llur
gestió.
10
Aprofundiment de la transparència de les activitats d’influència dels grups d’interès
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Avaluar el marc legal dels grups d’interès, amb la finalitat de detectar els punts
que es puguin aprofundir o millorar.
b) Elaborar i presentar al Parlament, en el termini de sis mesos, un projecte de
llei de les activitats de representació d’interessos davant les administracions públiques de Catalunya. Aquesta iniciativa normativa s’ha d’elaborar amb la màxima
participació possible dels grups d’interès registrats, ha d’introduir millores que permetin una supervisió eficaç de llur activitat, per mitjà, en particular, d’una millor
definició de l’àmbit objectiu i subjectiu d’aplicació, i ha d’incloure solucions que
permetin de simplificar els procediments, oferir una millor atenció a la diversitat de
situacions o característiques específiques dels grups d’interès i disposar d’un règim
sancionador adequat. Així mateix, aquesta iniciativa ha d’incloure propostes que
millorin la traçabilitat de les activitats d’influència dels grups d’interès en el procés
d’elaboració de polítiques públiques i en altres processos de presa de decisions administratives, i també propostes d’ampliació de la informació sobre els objectius, el
finançament i el personal al servei dels grups d’interès, en particular quan aquestes
persones hagin tingut responsabilitats en el sector públic.
c) Adoptar les mesures institucionals corresponents, normatives o d’una altra
naturalesa, per a garantir el seguiment i la transparència de les activitats d’influència dels grups d’interès en els procediments d’elaboració de normes legals o reglamentàries (petjada normativa), amb la finalitat que tota la ciutadania pugui conèixer
aquestes activitats i llur resultat efectiu.
d) Aplicar a les persones que ocupin llocs amb rang de subdirector general o assimilats, tant de l’Administració de la Generalitat com del seu sector públic, els mateixos criteris corporatius de seguiment, supervisió i transparència que s’apliquen a les
relacions o els contactes entre els grups d’interès i els alts càrrecs i el personal directiu
de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. El projecte de llei a què fa
referència la lletra b ha de valorar la conveniència d’estendre les obligacions aplicables
a les agendes dels alts càrrecs i d’altres responsables públics a la resta de personal al
servei de l’Administració, en particular quan es tracti de persones titulars de llocs de
comandament o que tinguin atribuïdes funcions susceptibles d’activitats d’influència,
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i també la conveniència d’obrir la possibilitat que siguin els servidors públics els qui
sol·licitin deixar constància de les relacions amb els grups d’interès, i ha d’incorporar
les propostes corresponents.
11
Transparència i bon govern als municipis
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Posar a disposició dels ens locals els recursos necessaris perquè puguin complir la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i tots els seus processos d’aplicació als municipis.
b) Promoure, en coordinació amb les entitats municipalistes, mesures perquè
els ajuntaments estableixin plans estratègics per a l’aplicació de la Llei 19/2014 i
l’avaluació anual del grau de compliment, especificant el calendari i el pressupost
d’aquestes mesures.
c) Facilitar, amb les mesures de suport al món local, que els ajuntaments mantinguin actualitzats els portals de transparència i puguin garantir el dret d’accés de la
ciutadania a la informació pública.
d) Posar a disposició dels ajuntaments les eines necessàries per a elaborar cartes de
serveis municipals en què s’estableixi l’organització i la forma de gestió del servei, la
identificació dels responsables de la gestió, els estàndards mínims de qualitat, els indicadors i els instruments per a avaluar-ne l’aplicació, les condicions d’accés, els drets
i deures dels usuaris, i el règim econòmic (les taxes i els preus públics aplicables). Les
cartes de serveis han de tenir caràcter de reglament local.
e) Promoure i consolidar els codis de bon govern local i de conducta, que han de
contribuir a consolidar pautes de comportament dels càrrecs electes amb l’objectiu
de configurar una ètica pública comuna.
f) Promoure la creació d’una bústia ètica anònima i de bon govern com a canal
facilitador de la comunicació de conductes de l’Administració municipal en l’ús
correcte dels recursos públics, la resolució dels conflictes d’interès, i l’objectivitat
i la neutralitat de la gestió pública en l’exercici de les competències municipals en
general.
III. Gestió pública

12
Regeneració de la gestió pública
El Parlament de Catalunya es referma en la necessitat de regenerar la gestió pública i lluitar contra la corrupció. És una obligació política i social i un deure moral
de totes les forces polítiques democràtiques, i s’ha de treballar amb el màxim consens possible per a assolir propostes concretes per a una major transparència. No es
poden consentir ni pràctiques ni actituds que deterioren la confiança dels ciutadans
envers les institucions i la política com una forma honesta de resoldre els problemes
de la societat. La millora de la qualitat democràtica ha de posar fi a la sensació entre
els ciutadans d’impunitat creixent, que acaba generant frustració i desmoralització
col·lectiva i una crisi de confiança en les institucions. Els dèficits en la transparència
i en l’accés a la informació pública sovint han comportat un espai adient per a les
pràctiques de corrupció.
13
Avançar cap a una administració més professional, capaç i independent
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir una delimitació clara entre els càrrecs polítics i els càrrecs de l’Administració de caràcter tecnicoadministratiu, que han d’ésser ocupats per professionals
solvents, amb garantia d’independència i amb una carrera de servei pública definida.
Aquesta delimitació amb relació als servidors públics pot esdevenir un dels instruments més eficaços per a satisfer els interessos generals en l’Administració pública.
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La professionalitat i la seguretat en el lloc de treball dels treballadors al servei de
les administracions públiques contribueixen, per tant, a reforçar la regeneració democràtica, com també ho fa la motivació d’aquests treballadors.
b) Reduir el nombre d’interins, dotar de més publicitat i transparència la promoció i l’accés a la funció pública i motivar adequadament els servidors públics en el
desenvolupament de llurs responsabilitats. Només així es pot lluitar contra les tensions i les temptacions a què poden estar sotmesos alguns treballadors públics, massa
dependents dels possibles arbitris de llurs superiors, massa vulnerables a les pressions i massa indefensos per a aturar els eventuals abusos.
c) Fomentar els concursos públics per a cobrir les places de gestió i direcció de
centres i institucions públiques dependents de la Generalitat i a reduir els nomenaments discrecionals basats estrictament en la confiança política.
14
Reforma del sector públic
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Presentar un projecte de llei que reorganitzi i simplifiqui l’Administració de la
Generalitat, que posi en el centre la millora de la governança i la qualitat en la prestació dels serveis públics i que permeti garantir l’equilibri i l’equitat social i inter
generacional. Es necessita una administració pública diferent de la que hem conegut
sempre, tot i les millores fetes; una administració basada en valors, amb una forta
orientació cap als ciutadans, propera, transparent, participativa i col·laboradora, amb
iniciativa, emprenedora i amb capacitat d’avançar-se a les necessitats i per a treballar en xarxa, tant internament com externament.
b) Presentar un projecte de llei de la funció pública de Catalunya, que s’haurà d’elaborar a partir del diàleg amb els agents socials i del consens parlamentari per a millorar-ne l’eficiència i haurà de minorar la inestabilitat en els llocs de treball, dotar de
publicitat i transparència l’accés a la funció pública i motivar adequadament els servidors públics en el desenvolupament de llurs responsabilitats dotant-los de més professionalització, tant en el nivell directiu com tècnic i administratiu. Els empleats públics,
funcionaris o no, són fonamentals per a garantir uns bons serveis públics als ciutadans.
c) Aprovar un estatut del directiu públic que garanteixi la professionalització dels
directors executius de les entitats públiques per mitjà d’un procediment que n’asseguri la idoneïtat.
d) Aprovar una regulació més estricta de les incompatibilitats, ampliant-ne l’àmbit
subjectiu d’aplicació a presidents i consellers d’institucions i empreses públiques, no
establert específicament, i fent especial atenció a les situacions de caràcter patrimonial.
15
Gestió economicofinancera
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir un sistema corporatiu de comptabilitat pública per a les entitats del
sector públic i els centres amb autonomia econòmica.
b) Iniciar els treballs per a l’aprovació d’un avantprojecte de llei de finances públiques.
c) Estandarditzar el procés recaptatori i de comptabilització d’ingressos dels departaments i entitats de la Generalitat integrats al sistema Gecat.
IV. Sistema judicial

16
Evitar la corrupció en el sistema judicial i garantir la separació de poders
1. El Parlament de Catalunya entén que la credibilitat del poder judicial és essencial per a poder combatre la corrupció i que un poder judicial ideologitzat en la seva
cúpula, creixentment qüestionat pels sistemes legals de garanties de drets europeus
i internacionals, i que abusa del seu monopoli de la interpretació de la llei per a per1.10. Acords i resolucions
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seguir i empresonar rivals polítics, és un obstacle important en la lluita contra la
corrupció.
2. El Parlament de Catalunya considera imprescindible una reforma del poder
judicial que serveixi per a:
a) Corregir el biaix ideològic de la cúpula judicial de l’Estat, allunyant la influència política en la provisió i selecció dels membres dels tribunals superiors i dels òrgans de govern judicials, d’acord amb les recomanacions dels informes i avaluacions
del Consell d’Europa. En definitiva, s’ha de despolititzar l’elecció de la presidència
i dels membres del Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial,
el Consell d’Estat, el Tribunal de Comptes i el Defensor del Poble, i també de les
institucions anàlogues de les comunitats autònomes.
b) Homologar la justícia espanyola amb els estàndards internacionals i europeus,
complint les recomanacions dels informes europeus del Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco), que han denunciat repetidament el perill de politització i biaix ideològic de les decisions judicials de l’Estat espanyol i han requerit que, per a evitar-ho,
es duguin a terme les actuacions següents:
1a. Despolititzar institucions com la Fiscalia o els òrgans d’avaluació dels comptes dels partits polítics i els membres del Tribunal Constitucional per a garantir el
màxim control i fiscalització de les formacions polítiques i els càrrecs electes, i assegurar-ne la total transparència i la rendició de comptes a la societat.
2a. Establir consensuadament un sistema d’elecció professional i no partidista
dels membres dels òrgans que acompleixen tasques d’avaluació.
3a. Fixar per llei criteris objectius per al nomenament d’alts càrrecs de la judicatura.
4a. Ampliar el període de caducitat dels procediments disciplinaris contra magistrats.
5a. Garantir que la comunicació entre el fiscal general de l’Estat i el Govern es
faci de manera transparent, per escrit i amb la publicitat adequada.
6a. Establir un codi ètic per a possibles conflictes d’interessos de fiscals i un procediment específic per als processos disciplinaris als membres del Ministeri Fiscal.
c) Establir un compromís clar del sistema judicial espanyol amb el sistema de garanties de drets humans i les institucions judicials europees, ratificant el Protocol 16
de la Convenció europea de drets humans, per a ampliar les facultats consultives del
Tribunal Europeu de Drets Humans i assegurar sentències conformes –i no pas contràries– als estàndards europeus.
d) Promoure l’establiment de criteris clars per a determinar l’organisme competent en causes que afecten múltiples imputats, aforats i no aforats, en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem.
e) Avançar en la regulació de les «portes giratòries» i les condicions de retorn
al poder judicial dels qui han acomplert activitats privades o responsabilitats polítiques.
f) Garantir un control just i democràtic dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, començant per la derogació immediata de la Llei de secrets de l’Estat, que ha
estat utilitzada sistemàticament per a garantir la impunitat de diverses actuacions
irregulars tant del Cos de Policia Nacional com de la Guàrdia Civil, l’exèrcit o el
Ministeri de Defensa.
3. El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat amb el vicepresident
tercer del Govern de l’Estat, Pablo Iglesias, davant la declaració institucional sense
precedents de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial que
només pretén silenciar les veus crítiques amb la deriva autoritària, repressiva i antieuropea de la cúpula judicial de l’Estat.
17
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Politització del sistema judicial
1. El Parlament de Catalunya constata que un poder judicial independent i no
polititzat és un pilar fonamental per a garantir un sistema democràtic que asseguri
l’exercici en plenitud de drets i llibertats, i manifesta que la societat catalana pateix
els efectes d’un sistema judicial mancat d’independència i polititzat, defectes agreujats en la cúpula judicial.
2. El Parlament de Catalunya denuncia la manca d’independència i imparcialitat
del Consell General del Poder Judicial en l’exercici de les seves competències i els
seus intents d’ingerència en el poder executiu, com fa palès el seu darrer comunicat.
3. El Parlament de Catalunya rebutja els mecanismes de composició del Consell
General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Comptes.
4. El Parlament de Catalunya rebutja i condemna la utilització del Tribunal de
Comptes per a perseguir els líders polítics independentistes per la via patrimonial.
5. El Parlament de Catalunya manifesta la persecució política que duu a terme
l’Audiència Nacional, hereva del Tribunal d’Ordre Públic franquista, i en demana
la dissolució.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a denunciar, mentre es perpetuï la
situació, la manca d’independència i d’imparcialitat del sistema judicial, i l’ús partidista i polític que se’n fa, i a exigir les reformes necessàries per a capgirar aquesta
situació i per a aconseguir una desjudicialització que posi fi a l’actual persecució i
repressió política.
V. Subvencions i contractació públiques

18
Subvencions
El Parlament de Catalunya, per a reduir el risc de corrupció en l’àmbit de les subvencions públiques, insta el Govern a incrementar la possibilitat que els ciutadans
coneguin les subvencions concedides i la finalitat de cadascuna d’aquestes, estenent
el Registre d’ajuts i subvencions (Raisc) a totes les administracions públiques de Catalunya i estandarditzant els procediments de planificació i gestió de subvencions.
19
Contractació pública
El Parlament de Catalunya insta el Govern a implantar les consultes preliminars
al mercat en l’àmbit de la contractació pública, preparant models i exemples i assessorant les unitats administratives de contractació per a garantir el principi de llibertat d’accés a les licitacions.
20
Transparència i control de la contractació en els serveis d’atenció a les persones
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer, en compliment del que estableix la Moció 93/XII del Parlament de Catalunya, sobre la inacció social del Govern, una auditoria de la gestió de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència al llarg dels darrers deu anys, mitjançant la contractació d’una entitat externa i independent, amb l’objectiu d’assegurar la protecció de la infància i l’adolescència.
b) Dotar de transparència els centres tutelars, i exigir amb aquest objectiu a les
entitats gestores dels centres residencials d’acció educativa i d’educació intensiva
que rendeixin comptes de les aportacions públiques rebudes, per mitjà de la presentació d’una memòria econòmica i d’activitats, i també dels plans de contingència,
les retribucions de cadascun dels professionals del centre en relació amb la seva
categoria professional i les despeses anuals de funcionament del centre desglossats
per conceptes (la despesa en reforma, ampliació i millora dels espais del centre, si
s’escau, i la despesa en higiene, subministraments, alimentació i roba dels menors
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i altres despeses). La memòria s’ha de presentar durant el primer semestre de l’any
següent, i és de publicació preceptiva.
c) Potenciar els òrgans i mecanismes de control públic de la gestió de totes les
entitats proveïdores del sistema sanitari integral d’utilització pública, sigui quina sigui la fórmula d’associació publicoprivada o el percentatge de participació dels ens
locals o de l’Administració de la Generalitat.
d) Implantar òrgans o mecanismes de control i auditoria interna en les estructures organitzatives d’aquelles entitats proveïdores del sistema sanitari integral d’utilització pública en què actualment no sigui un imperatiu legal, com a mecanisme
fonamental per a la prevenció i la detecció d’irregularitats, cercant un equilibri correcte entre el control eficaç i la flexibilitat en la gestió, i estipular mecanismes i protocols de control extern en aquells casos en què la complexitat organitzativa o de
titularitat de les entitats proveïdores del sistema sanitari integral d’utilització pública
no permeti d’implantar òrgans o mecanismes de control i auditoria interna.
e) Potenciar els òrgans i mecanismes de vigilància del compliment de la normativa de contractació pública i dels seus principis, en la mesura que siguin aplicables,
sobre totes les entitats proveïdores del sistema sanitari integral d’utilització pública,
sigui quina sigui la fórmula d’associació publicoprivada o el percentatge de participació dels ens locals o de l’Administració de la Generalitat.
f) Potenciar els mecanismes de transparència, informació pública i rendició de
comptes sobre la gestió i els resultats en salut de totes les entitats proveïdores del sistema sanitari integral d’utilització pública, sigui quina sigui la fórmula d’associació
publicoprivada o el percentatge de participació dels ens locals o de l’Administració de
la Generalitat, i en aquest sentit:
1r. Recuperar, i en el futur mantenir, la publicació periòdica de les dades de la
Central de Balanços del Servei Català de la Salut, que es va interrompre, amb dades
referides al 2017, l’any 2018.
2n. Recuperar, i en el futur mantenir, la publicació periòdica de totes les dades i
tots els apartats que consten en la Central de Resultats de l’Observatori del Sistema
de Salut de Catalunya, que en alguns casos no s’actualitzen des del 2009.
3r. Establir una plataforma de publicació d’indicadors de benchmarking útils per
a la gestió sanitària que comprengui totes les entitats proveïdores del sistema sanitari, sigui quina sigui la fórmula d’associació publicoprivada o el percentatge de participació dels ens locals o de l’Administració de la Generalitat.
g) Crear, per mitjà de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, un canal que agiliti el lliurament de la documentació de tots els procediments
sobre els quals la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha
emès informe vinculant i favorable sobre el dret d’accés a la informació dels diputats.
21
Control en la contractació i en les subvencions públiques
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reforçar la transparència i la difusió pública de tots els processos de licitació
i adjudicació, publicant en temps real tota la documentació i facilitant per mitjà del
Portal de Transparència el seguiment obert de tots els procediments de selecció i
adjudicació. La presentació dels procediments i dels contractes s’haurà de fer de manera clara per a garantir-ne el control.
b) Reforçar la claredat dels requisits i les condicions que configuren la demanda
pública i a garantir-ne la publicitat.
c) Garantir una major restricció en la utilització dels procediments extraordinaris, com els d’urgència, obligant en aquesta direcció a publicar l’acord en què es
justifica llur necessitat.
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d) Reforçar la transparència publicant tots els contractes formalitzats, amb l’única excepció de les parts del contracte que poden incidir sobre dades confidencials
de l’empresa adjudicatària.
e) Garantir la màxima claredat possible en els criteris per a valorar les ofertes,
inclosos els possibles criteris subjectius, regulant les possibles excepcions i establint
clarament els criteris previs de requisits i condicions per a participar en la licitació.
f) Regular la publicació dels contractes, dels convenis i de les subvencions obtingudes als webs corporatius de les empreses privades que contracten amb el sector
públic de la Generalitat.
g) Iniciar una reforma legislativa perquè totes les institucions, entitats i empreses que reben recursos públics essencials per a desenvolupar llur activitat adeqüin
llurs processos de contractació a la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
h) Iniciar una reforma legislativa per a prohibir a l’Administració pública contractar, durant un temps no inferior a tres anys, amb empreses els directius o el personal de les quals hagin estat condemnats per casos de corrupció o de finançament
il·legal de partits polítics, o amb empreses que hagin estat declarades responsables
civils subsidiàries, encara que el personal condemnat ja no hi treballi.
VI. Transparència

22
Transparència i rendició de comptes
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Posar en marxa un espai web en el Portal de Govern Obert que permeti un
accés fàcil a tota la informació relativa als alts càrrecs i directius públics de l’Administració de la Generalitat i del sector públic que ha de constar en els portals de
transparència.
b) Publicar en el Portal de Govern Obert tota la informació relativa a l’aplicació
de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública.
c) Publicar les avaluacions i auditories dels serveis públics.
d) Publicar la consolidació de comptes de la Generalitat i de les entitats del seu
sector públic.
e) Publicar els resultats del Pla d’actuacions de control de la Intervenció General
de la Generalitat i del seu sector públic.
23
Desplegament efectiu de la Llei de la transparència
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reformar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a ampliar, entre altres qüestions, el dret d’accés
a la informació pública a totes les persones i per a potenciar i millorar la regulació
del registre dels grups d’interès.
b) Aplicar el règim sancionador de la Llei 19/2014.
c) Presentar la informació de manera comprensible i amb formats reutilitzables.
VII. Alertadors i ètica pública

24
Protecció dels alertadors i anonimització de bústies ètiques
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Posar en marxa un sistema integral de protecció dels alertadors interns i externs de l’Administració de la Generalitat.
b) Anonimitzar les bústies ètiques del codi de conducta d’alts càrrecs i personal
directiu públic i de contractació pública, i també la bústia de denúncies de males
pràctiques en matèria de funció pública i altres d’entitats del sector públic.
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25
Democràcia de qualitat i nova gestió de l’ètica pública
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar un pacte nacional contra la corrupció amb la participació dels partits polítics, els sindicats, les patronals, les entitats, el món local, la Sindicatura de
Comptes i l’Oficina Antifrau, amb l’objectiu de continuar millorant la transparència, la integritat i el govern obert de l’Administració, i proposar els canvis legislatius
que calgui.
b) Aprovar el Codi ètic del servei públic de Catalunya. Als efectes d’aquest codi,
són servidors públics tant les persones que treballen en les administracions i els respectius sectors públics com les que treballen en organitzacions privades i entitats
que fan efectius serveis públics pel compte d’aquells.
c) Professionalitzar i estructurar la gestió de l’ètica i desenvolupar els instruments que conformen un marc d’integritat.
d) Crear continguts i eines al llarg de l’etapa de l’educació obligatòria que abordin la integritat pública i posin l’èmfasi en la necessitat de seguir conductes íntegres
i de defensa del bé comú.
e) Crear un contingut formatiu bàsic en integritat i ètica pública, obligatori per a
tots els servidors públics, inclosos els alts càrrecs i el personal directiu.
f) Personar-se com a acusació particular i perseguir proactivament tots els casos
d’ús indegut de patrimoni públic per corrupció i frau fiscal.
g) Complir la llei i desplegar els reglaments corresponents pel tal que cap alt
càrrec de la Generalitat i del seu sector públic i d’ens, entitats, organismes i societats participats majoritàriament per la Generalitat no cobri més que els consellers
del Govern.
26
Alertadors
El Parlament de Catalunya constata que els alertadors són importants en la lluita
contra la corrupció i el frau i que llur protecció és un element imprescindible per a
evitar represàlies professionals i personals. El 26 de novembre es va publicar al Diari
Oficial de la Unió Europea la Directiva 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen
sobre infraccions del dret de la Unió, i que els estats han de transposar com a molt
tard el 17 de desembre de 2021. La publicació de la directiva coincideix en el temps
amb la tramitació al Parlament de Catalunya de la Proposició de llei de protecció
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat, de manera que
és pertinent acabar els treballs que han de portar a disposar al llarg de l’any 2020
d’aquesta nova llei.
27
Llei d’alertadors de casos de corrupció
1. El Parlament de Catalunya es compromet a agilitar els treballs de la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per tal que es transposi
la Directiva europea 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret
de la Unió.
b) Establir bústies ètiques que garanteixin l’anonimat dels denunciants de possibles casos de corrupció.
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VIII. Organismes de control

28
Impuls de la investigació, col·laboració i coordinació amb els organismes de control
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reforçar les unitats de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra que
treballen en la investigació en l’àmbit de la lluita contra la corrupció.
b) Potenciar i millorar les relacions de col·laboració entre tots els organismes
encarregats de fer complir la llei i de perseguir-ne i jutjar-ne la vulneració (Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, Oficina Antifrau, Fiscalia Anticorrupció i
jutjats i tribunals), promovent, quan escaigui, la transmissió d’informació i el treball
transversal dels diferents serveis.
c) Incentivar i facilitar la col·laboració i incorporació a les institucions públiques
d’experts en matèria econòmica, financera i comptable per a agilitar les investigacions en els àmbits més necessaris i, alhora, comptar amb la participació de personal amb coneixement especialitzat en el camp de la tecnologia, la informàtica i les
comunicacions.
29
Òrgans de control
El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar els seus òrgans de control intern i extern dotant-los dels recursos adequats per a garantir la independència
i l’eficàcia en el compliment de llurs funcions.
30
Enfortiment dels òrgans de control
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Dotar de recursos suficients l’Oficina Antifrau de Catalunya i la Sindicatura
de Comptes.
b) Reforçar el Cos de Mossos d’Esquadra i l’Agència Tributària de Catalunya en
els àmbits de la lluita contra la corrupció, la delinqüència econòmica i el frau fiscal.
31
Organismes de control independents
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Suprimir progressivament la interinitat en els llocs de treball d’interventors,
per a garantir que els qui ocupen aquestes places no estiguin subjectes a eventuals
represàlies laborals derivades d’un exercici correcte de llurs funcions.
b) Oferir la màxima col·laboració a les investigacions dels organismes de fiscalització externs i complir les recomanacions que aquests organismes li presentin.
c) Articular un mecanisme àgil de consulta, per mitjà de l’Autoritat Catalana de la
Competència, que faciliti a les taules i organismes de contractació recomanacions per
a evitar pràctiques col·lusòries, és a dir, acords entre empreses i administracions per a
impedir, restringir o falsejar la competència, i evitar també la pràctica fraudulenta del
trossejament de contractes per a evitar els mecanismes de control.
d) Impulsar i facilitar la investigació per part dels organismes de fiscalització externs dels casos d’enriquiment no explicable pel que fa als ingressos que constin en
les declaracions periòdiques de béns dels càrrecs públics.
e) Impulsar la modificació legislativa de la forma d’elecció dels responsables dels
organismes de fiscalització externs, a fi de garantir que són elegits per llurs mèrits personals i professionals acreditats al llarg de la vida i no per les connexions polítiques
amb què comptin, de manera que en cap cas no s’arribin a donar situacions en què es
protegeixi els qui van afavorir-ne el nomenament.
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IX. Frau fiscal

32
Control del frau fiscal
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Controlar, per mitjà de l’Agència Tributària de Catalunya, la declaració d’actius situats a l’estranger per a la detecció del frau fiscal.
b) Detectar, per mitjà de l’Agència Tributària de Catalunya, el frau fiscal a través
de delictes vinculats a la corrupció, i viceversa.
c) Perseguir el frau fiscal derivat de la corrupció enfortint la coordinació entre
l’Agència Tributària de Catalunya i el Cos de Mossos d’Esquadra.
33
Fiscalitat transparent, justa i progressiva, i lluita contra l’evasió fiscal
1. El Parlament de Catalunya mostra el seu compromís amb una fiscalitat transparent i progressiva, que asseguri el manteniment de l’estat del benestar i garanteixi
la igualtat d’oportunitats; una fiscalitat que, en un context de mobilitat internacional
del capital, ha de tenir necessàriament una dimensió supranacional per tal de taxar
el capital i el patrimoni de les capes més riques de la societat.
2. El Parlament de Catalunya es reafirma en la necessitat de fer servir les institucions europees com a punta de llança d’aquesta fiscalitat supranacional i reclama contundència envers les pràctiques insolidàries dels estats membres que fan del
dúmping fiscal llur principal política econòmica.
3. El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupació per l’opacitat i la
manca d’exemplaritat fiscal de la Casa Reial espanyola, denuncia les obstruccions
dels principals partits monàrquics i de l’activisme judicial que han impedit que s’investigués aquesta opacitat al Congrés espanyol i al Parlament de Catalunya i es
reafirma en la necessitat d’una comissió d’investigació al Congrés dels Diputats sobre les pràctiques fiscals de la Casa Reial.
4. El Parlament de Catalunya, per tal de vetllar pel prestigi i el bon nom de les
institucions catalanes, considera que cal exigir explicacions i la màxima transparència a qualsevol membre dels diferents governs de la Generalitat que hagi estat investigat per incompliment de les obligacions tributàries.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat:
a) La publicació de la llista de persones que es van acollir a l’amnistia fiscal de
l’any 2012.
b) L’elaboració i l’execució d’un pla d’inspecció fiscal als evasors fiscals que
s’hagin acollit a una amnistia fiscal i de fiscalització específica de possibles indicis
d’altres il·legalitats, especialment en el cas de persones relacionades amb l’Administració pública i amb la Casa Reial espanyola.
c) La derogació del decret llei de l’Estat que va permetre el trasllat exprés d’empreses amb seu a Catalunya l’octubre del 2017, amb mesures legislatives que en corregeixin les conseqüències i evitin accions similars.
d) L’adopció de les mesures pertinents perquè l’Agència Estatal d’Administració
Tributària faciliti de manera periòdica i sistemàtica a l’Agència Tributària de Catalunya informació de tots els contribuents catalans, amb totes les dades, necessària
per a detectar el patrimoni domiciliat a l’estranger.
X. Partits polítics i entitats jurídiques

34
Transparència i supervisió de les entitats jurídiques
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar el desplegament de les funcions de supervisió, inspecció i sanció de
les fundacions i de les associacions d’utilitat pública, mitjançant la creació, si es1.10. Acords i resolucions
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cau, d’un programa de suport a l’exercici d’aquestes funcions amb l’objecte de dotar
dels recursos tècnics i humans necessaris el Protectorat de Fundacions i l’Òrgan de
Supervisió de les Associacions Declarades d’Utilitat Pública per a desplegar les funcions que els han estat atribuïdes.
b) Elaborar una guia de criteris amb la finalitat d’aportar un marc metodològic
per a les fundacions i associacions subjectes a la legislació catalana, per tal d’establir uns criteris i regular unes bones pràctiques per a l’aplicació obligatòria del percentatge legalment establert que els simplifiqui la càrrega administrativa i, alhora,
la verificació del compliment normatiu.
c) Promoure l’increment de la transparència de les entitats jurídiques, com les
associacions i fundacions, per a facilitar que la ciutadania tingui accés a la informació relativa a les persones que les han constituïdes o que n’integren els òrgans
de govern, a llurs activitats principals i llur retorn social i als comptes anuals de les
entitats que estan obligades a presentar-los, i també col·laborar en aquest increment
de la transparència.
35
Partits polítics i fundacions transparents i lliures de corrupcions
1. El Parlament de Catalunya fa una crida a les forces polítiques amb representació a la cambra perquè adoptin un compromís ferm contra la corrupció i a favor de
la transparència i la democràcia i es comprometin, amb aquests objectius, a:
a) Adoptar plans de prevenció de riscos de corrupció i aprovar codis de conducta
exigents i de tolerància zero envers la corrupció.
b) Crear canals de denúncia segura dins les organitzacions respectives per a tal
de protegir els possibles alertadors.
c) Respectar la presumpció d’innocència i evitar qualsevol acusació de corrupció
sense fonament per interessos partidistes, que acaben protegint els corruptes en generalitzar una sensació de corrupció constant i estesa arreu.
2. El Parlament de Catalunya demana que els partits polítics facin extensius els
compromisos de bones pràctiques a les fundacions que hi són vinculades, atesos els
antecedents que indiquen que han estat i encara són, potencialment, espais especialment crítics que alguns partits han fet servir per a estructurar trames de finançament irregular o de cobrament de comissions públiques, i per això també fa una
crida als partits polítics perquè s’assegurin que les esmentades fundacions presentin
regularment llur comptabilitat, d’una manera transparent, completa i exhaustiva, a
la Sindicatura de Comptes.
3. El Parlament de Catalunya fa una crida a les forces polítiques amb representació a la cambra perquè es comprometin a treballar per impulsar les reformes legislatives que codifiquin els compromisos de bones pràctiques per mitjà de les iniciatives
següents:
a) Vetllar perquè la llei electoral de Catalunya:
1r. Reguli amb major detall i claredat els conflictes d’interessos dels càrrecs electes.
2n. Incrementi la transparència en el finançament de les campanyes electorals.
3r. Adopti mesures d’estalvi que redueixin el cost de la campanya, com enviaments conjunts i estandarditzats de la propaganda electoral.
4t. Protegeixi els càrrecs electes davant d’interferències judicials d’arrel ideològica, i asseguri que la inhabilitació d’un càrrec electe per condemna penal només es
faci efectiva en cas de sentència ferma d’un òrgan judicial.
b) Vetllar per l’aprovació d’una llei de transparència de partits i fundacions que:
1r. Faci extensiva a les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública les
obligacions de transparència, fiscalització, limitacions legals i sistemes de control
financer aplicables als partits, en garanteixi el màxim control financer, incrementi
la prevenció de qualsevol tipus de comptabilitat connivent amb partits i organitzacions afins i faci impossible un ús il·legítim d’aquest tipus d’associacions, sia per a
obtenció il·legal d’ingressos, sia per a evasió fiscal, entre altres pràctiques corruptes.
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2n. Condicioni l’accés al finançament públic de les fundacions vinculades a partits polítics a l’elaboració de protocols anticorrupció supervisats per l’Oficina Antifrau de Catalunya.
3r. Reguli la participació en la vida pública de persones investigades i processades per casos de corrupció.
36
Sistema de partits transparent i ètic
1. El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar la tramitació de la llei
del règim electoral.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir més transparència i limitar l’endeutament i les despeses electorals, i
establir un sistema de finançament basat en les aportacions públiques i les aportacions limitades de militants i simpatitzants. Tot això s’ha de fer en coordinació amb
el Govern de l’Estat.
b) Reduir la despesa electoral impulsant una publitramesa única de totes les candidatures que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya.
c) Promoure la publicació en els webs dels partits polítics dels deutes totals amb
entitats bancàries i la forma de retornar-los.
d) Establir i impulsar un codi ètic dels càrrecs electes obligatori, amb un òrgan
supervisor i un règim sancionador per als casos d’incompliment.
e) Aplicar i complir l’acord sobre un codi de conducta política amb relació al
transfuguisme.
37
Compromís institucional de lluita contra la corrupció
El Parlament de Catalunya, compromès amb l’erradicació de les pràctiques corruptes en la política catalana, convida les formacions polítiques, els agents socials
i econòmics, les institucions fiscalitzadores i el món local a enviar a la societat un
missatge de compromís, ferm i absolut, amb la lluita contra tota forma de corrupció. En aquest sentit, el Parlament treballarà perquè es fixin compromisos comuns
de lluita contra les pràctiques corruptives, s’assoleixin propostes de millores en tots
els àmbits de la societat i es faci una anàlisi d’una millora normativa i de l’acció de
control amb l’objectiu de recuperar la confiança dels ciutadans.
XI. Mitjans de comunicació públics

38
Mitjans públics exemplars
1. El Parlament de Catalunya constata que la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals no ha programat cap contingut específic sobre els casos de corrupció
política, de frau i d’evasió d’impostos que són motiu de processos judicials que afecten l’expresident Jordi Pujol.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, per a garantir la credibilitat dels
mitjans de comunicació públics de Catalunya, a prendre les mesures necessàries
per a garantir llur missió de servei públic i el rigor informatiu que exigeix el llibre
d’estil de la Corporació pel que fa a les aparicions i el tractament de l’expresident
Jordi Pujol, encausat per diversos escàndols de presumpta corrupció que l’afecten
personalment a ell i afecten també membres de la seva família, i a contextualitzar la
informació i oferir diversos elements de judici als ciutadans. Cal tenir present que el
Parlament de Catalunya va retirar a l’expresident Jordi Pujol el tractament de molt
honorable, l’oficina institucional, la pensió vitalícia i altres títols.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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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 l’exempció de copagament als menors orfes
tutelats per l’Administració i de la modificació de la Llei 14/2010, dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
202-00070/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 57625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley sobre la exención de copago a los menores huérfanos tutelados por la Administración y de modificación de la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y
la adolescencia i sol·licita que d’acord amb l’article 138 del Reglament es tramiti pel
procediment de lectura única.
Exposición de motivos

La legislación actual en materia de infancia permite situaciones discriminatorias
que van en contra de los principios recogidos en la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, al obligar a los menores huérfanos a contribuir en el
coste de los servicios sociales que reciben, con el importe de la prestación o pensión
que tengan derecho a percibir los menores o los adolescentes tutelados por parte de
la Administración.
Ello es así, en base a lo regulado en la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los Derechos y las Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia que establece en su Disposición Adicional Séptima lo siguiente:
« el importe de las prestaciones o pensiones que causen los niños o los adolescentes que se encuentran bajo tutela o guarda de la Generalidad queda afectado a
subvenir los gastos derivados de la atención del servicio público que reciben solamente en relación con el cumplimiento de las obligaciones alimenticias en favor de
los hijos, según lo establecido por la normativa en materia de seguridad social»
Esta práctica, que en definitiva supone un copago impuesto al menor huérfano,
supone una clara discriminación respecto a aquellos menores tutelados que sí cuentan con sus padres vivos, que, con independencia de su capacidad económica, no
deben contribuir al coste de estos servicios, y sorprende que la beneficiaria sea la
Administración, que es quien tiene el deber de garantizar la protección de todos los
menores y adolescentes, proporcionándoles el apoyo económico y moral necesario.
Es por ello que esta proposición de ley tiene como objeto eliminar esta práctica
abusiva y discriminatoria realizada por la Generalitat de Cataluña y suprime el contenido regulado en la Disposición Adicional Séptima con la finalidad de que los menores y jóvenes tutelados por la Generalitat de Catalunya, titulares de pensiones de
la Seguridad Social, no hayan de contribuir al mantenimiento del coste del servicio
social que reciben. Asimismo, la presente proposición de ley regula el procedimiento que la Administración de la Generalitat de Cataluña deberá seguir en relación a
la gestión de la prestación o pensión de la Seguridad Social que tengan derecho
a percibir los menores o los adolescentes a su cargo.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans, presenta la siguiente:
3.01.02. Proposicions de llei
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Proposición de ley sobre la exención de copago a los menores
huérfanos tutelados por la administración y de modificación de la
ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia
Artículo único. Adición de una nueva disposición adicional a la Ley
14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia
Disposición adicional (nueva). Afectación de las prestaciones recibidas
por los menores o adolescentes huérfanos tutelados por la Generalitat
de Cataluña

1. Los menores o adolescentes huérfanos que son beneficiarios de una prestación
o pensión de la Seguridad Social están totalmente eximidos de subvenir a cualesquiera gastos derivados de la atención que, por causa de su orfandad, reciben por
parte de la Generalitat.
2. El importe de las prestaciones o pensiones de que son beneficiarios los menores o adolescentes huérfanos será depositado en una cuenta bancaria de sólo ingreso
a nombre del menor o adolescente. No se permitirá la disposición de dichas prestaciones o pensiones hasta el momento que finalicen las medidas de tutela o guarda
a cargo de la entidad tutelar y siempre y cuando se haya diseñado un plan personalizado de vida y formación con el concurso de la Dirección General de Infancia y
Adolescencia.
Disposición derogatoria

Queda derogada cualquier disposición adicional de rango igual o inferior que sea
contraria a lo regulado en la presente ley. En particular, queda derogada la disposición adicional séptima a la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la
infancia y la adolescencia.
Disposición transitoria

La Generalitat de Cataluña establecerá un procedimiento que tenga como objetivo reembolsar el total de las prestaciones o pensiones de la Seguridad Social no recibidas por los menores o adolescentes tutelados por la Generalitat de Cataluña, que
tengan como máximo 21 años a 31 de diciembre del 2020, a causa de lo establecido
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 14/2010, de 27 de mayo.
Disposición final primera

El Gobierno de la Generalitat desarrollará reglamentariamente en el plazo máximo de tres meses la normativa necesaria para la efectividad de esta ley.
Disposición final segunda

Esta ley entra en vigor al día siguiente de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña a excepción de las medidas que supongan un
aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el presupuesto
vigente, que no entrará en vigor, en la parte que suponga una afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en vigor de la presente
normativa.
Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs
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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 la laïcitat de l’escola catalana
250-01089/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 56348; 58132 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.02.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 56348)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió de part del punt 1

1. Impulsar la modificació de la Llei d’Educació de Catalunya amb l’objectiu de:
a) Incorporar la laïcitat com un dels principis rectors del sistema educatiu
de Catalunya.
b) Establir en l’article que regula el currículum que l’alumnat assoleixi un
coneixement de la realitat natural i social fonamentat en la raó i la ciència,
així com permetre a l’alumnat una obertura al món sense continguts
confessionals a l’aula.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 58132)

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

1. Estudiar la modificació de la Llei d’Educació de Catalunya amb l’objectiu de:

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
ESMENES PRESENTADES
Reg. 57876 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 11.02.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 57876)

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

Potenciar la coordinación entre el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, las compañías operadoras y los servicios de vigilancia privada en infraestructuras como las
estaciones de tren, metro y autobuses mediante el diseño e implementación de protocolos preventivos para aquellas fechas y horarios de mayor afluencia de personas,
además de determinadas zonas de ocio en las que puede existir mayor riesgo para el
mantenimiento del orden público con los oportunos dispositivos planificados.
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Proposta de resolució sobre la defensa del model lingüístic i de
l’escola pública catalana
250-01096/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 56346; 58133 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.02.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 56346)

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

2. Dona suport al model d’escola comuna de Catalunya, com a model compromès amb la cohesió social, que garanteix una societat més cohesionada, democràtica
i lliure, i que no separa els nens i nenes i els i les joves per la seva llengua d’origen.
Un model que ha de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament obligatori, així com un ús funcional d’una tercera
llengua.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 3

3. Rebutjar qualsevol tipus d’iniciativa que pugui trencar el model d’escola comuna que cerqui dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra
de l’Estatut de Catalunya i de la Llei d’Educació, i s’oposa a qualsevol instrumentalització de l’escola o de la llengua amb finalitats electoralistes, que posi en risc la
convivència als centres educatius o a la societat.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De modificació del punt 4

4. Vetllar per un correcte assoliment de les competències lingüístiques que marca
la normativa, aportant els recursos materials i humans, així com l’assessorament i
suport necessaris als centres educatius, tot respectant la seva autonomia i el criteri
pedagògic dels docents.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
De modificació del punt 5

5. Reitera el compromís amb l’escola comuna com a eina clau per a la cohesió
social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa i constata que són necessaris
més recursos per garantir-ho.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 58133)

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

1. Insta al Govern de la Generalitat a seguir treballant per millorar el finançament
de l’educació pública catalana amb l’objectiu d’assolir el 6% del PIB de despesa.
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Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de
l’Institut de Tiana
250-01098/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 58134 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.02.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 58134)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 3

en un únic punt
Donar compliment al conveni signat amb l’Ajuntament de Tiana amb lleialtat
institucional i en els termes pactats.

Proposta de resolució sobre l’aturada del tancament de l’Escola
Montigalà, de Badalona, i la construcció del nou edifici
250-01102/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 58124 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.02.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 58124)

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

1. Aprovar, conjuntament amb l’Ajuntament de Badalona, la ubicació definitiva
de l’escola Montigalà garantint la continuïtat del seu projecte educatiu.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió

2. Paralitzar de forma immediata qualsevol proposta de tancament de l’actual
escola Montigalà fins que sigui absolutament necessari per a l’inici imminent de les
obres de la nova escola.
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Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al Centre Penitenciari de
Mas d’Enric
250-01107/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 58125 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 11.02.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 58125)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar en funcionament de manera immediata l’ascensor del Centre Penitenciari de Mas d’Enric, per
tal de garantir l’accessibilitat del Centre.

Proposta de resolució sobre l’increment de la presència policial a
l’àrea bàsica policial de Santa Coloma de Farners
250-01108/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 57877 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 11.02.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 57877)

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

Prendre les mesures escaients a la ABP Selva Interior per donar l’òptim servei
dins del seu àmbit d’acció territorial i millorar la seguretat de la comarca de La Selva, i més concretament en el municipi de Riells i Viabrea.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme
Guasch i Darné, de Figueres
250-01177/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 57413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido en los artículos 167 y 168 del
Reglament del Parlament, presentan la Propuesta de resolución sobre la construcción de l’Escola Carme Guasch i Darné a Figueres, para que sea sustanciada ante la
Comissió d’Educació, con el texto siguiente:
Exposición de motivos

La escuela Carme Guasch i Darné de infantil y primaria abrió sus puertas en el
año 2006 en una ubicación provisional y hasta el día de hoy ha realizado toda su actividad lectiva en barracones a la espera de que la Generalitat de Cataluña construya
un edificio definitivo donde albergar todas las instalaciones.
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La escuela Carme Guasch inició su actividad con dos grupos de P3 y cuatro profesores, actualmente es un centro de dos líneas de P3 a 6º de primaria. La comunidad educativa está formada por 453 alumnos de infantil y primaria, un equipo de 28
docentes y una AMPA muy implicada en el proyecto educativo.
La escuela ya suma 14 años haciendo clases en barracones. Tanto el profesorado como las familias, especialmente durante los últimos 4 años, han reivindicado
insistentemente la necesidad de abandonar los barracones y trasladarse a un nuevo
edificio definitivo.
El pasado 15 de noviembre el Departament de Justícia formalizó el traspaso del
antiguo centro penitenciario de Figueres al Departament d’Educació para la construcción de la nueva escuela Carme Guasch i Darné, un requisito indispensable para
poder ubicar el nuevo centro educativo. La construcción de la escuela se debía realizar en los terrenos adyacentes al antiguo centro penitenciario cerrado en el año
2010, a lo que se sumarían otros usos que se darían al antiguo recinto que permitirían dinamizar toda el área residencial suponiendo una notable mejora del espacio
urbano y de la calidad de vida de los vecinos del barrio. Un cambio de criterio arbitrario de la sección local de ERC con su llegada al gobierno municipal, respecto a
la posición que siempre había mantenido de impulsar el centro en la antigua prisión,
ha bloqueado la construcción del nuevo centro educativo que ahora, además de no
contar con proyecto por parte del Departament, tampoco tiene cedidos los terrenos
donde se debe construir.
El Ayuntamiento de Figueres debe además asumir la redacción del proyecto, que
tiene un coste de 325.000 euros, pero debe ser el Departament d’Educació quien pilote, impulse y ejecute este proceso.
A pesar de los reiterados anuncios tanto por parte del Ayuntamiento como de la
Generalitat, la realidad es que todavía no existe ni un compromiso ni un calendario firme y concreto sobre la construcción de este esperado y necesario equipamiento educativo en la ciudad de Figueres, además que las decisiones del nuevo gobierno municipal
de ERC-PSC solo han conseguido que se deba volver al punto de partida bloqueando y
retrasando encontrar soluciones y conseguir que el nuevo centro se haga una realidad.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Intensificar los mecanismos de coordinación y colaboración entre los departamentos de la Generalitat implicados en el proyecto de la escuela Carme Guasch i
Darné y el Ayuntamiento de Figueres con el objetivo de determinar el terreno donde debe construirse la nueva escuela y realizar todos los trámites necesarios para la
cesión del terreno al Departament d’Educació.
2. Intensificar los mecanismos de coordinación y colaboración entre los departamentos de la Generalitat implicados en el proyecto de la escuela Carme Guasch
i Darné y el Ayuntamiento de Figueres con el objetivo de tener redactado el ante
proyecto, el proyecto básico y ejecutivo, el estudio de seguridad y salud y cualquier
otro estudio que sea necesario antes de finalizar el año 2020.
3. Incluir el proyecto de la escuela Carme Guasch i Darné, de Figueres (Alt Empordà) en el Plan de Infraestructuras Educativas.
4. Incluir una partida en el presupuesto de 2020 para la construcción de la escuela Carme Guasch i Darné.
5. Asegurar la puesta en funcionamiento del centro escolar para el inicio del curso 2021-2022.
Palau del Parlament, 3 de febrer de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Héctor Amelló Montiu, diputat, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques
de Tarragona
250-01178/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 57585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles
Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament,
presenten la Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques de
Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text
següent:
Exposició de motius

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona ha alertat de la manca
d’infermeres que hi ha a les comarques de Tarragona. A més, l’informe del Consell
General de la Infermeria mostra que Tarragona es troba entre les pitjors províncies
en ràtio d’infermeres per habitant, amb 475 professionals per cada 100.000 habitants, molt per sota de les 536 infermeres de la mitjana espanyola.
La sobrecàrrega de treball que pateix actualment el col·lectiu d’infermeres perjudica la qualitat assistencial. Segons el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Tarragona la situació és molt semblant als hospitals i als centres d’atenció primària. Als
hospitals hi ha professionals que estan atenent fins a catorze pacients de forma simultània.
El Col·legi també ha alertat de la temporalitat dels contractes de les infermeres.
Hi ha professionals que fa més de deu anys que es troben en situació de temporalitat,
moltes vegades, amb contractes per caps de setmana o de mes en mes.
El col·lectiu d’infermeria és un dels col·lectius que més ha patit les retallades
pressupostàries que ha portat a terme el Govern en els darrers anys. Una vegada
més, els professionals estan fent un sobreesforç per donar el millor servei a les persones sense rebre cap contrapartida per part del Govern de la Generalitat. En aquest
cas, les infermeres a les comarques de Tarragona estan donant la millor assistència
als seus pacients a costa de la seva salut.
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. Destinar els recursos necessaris per augmentar les places d’infermeria als centres hospitalaris i als centres d’atenció primària de les comarques de Tarragona per
arribar, en el termini d’un any, a la ràtio mitja espanyola de 536 infermeres per cada
100.00 habitants.
2. Millorar la situació laboral del col·lectiu d’infermeres de les comarques de
Tarragona per evitar la temporalitat dels seus contractes.
Palau del Parlament, 28 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Sant Cugat del
Vallès
250-01179/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 57586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, 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 l’atenció sanitària a Sant Cugat del Vallès, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

L’any 2016 el Departament de Salut va anunciar la sortida del sistema sanitari
públic de l’Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès. Aquesta decisió
va provocar un augment en les llistes d’espera de la Mútua de Terrassa, actualment
l’hospital de referència pels habitants de Sant Cugat del Vallès. El mes de març de
2016 el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va aprovar una moció per demanar al Govern de la Generalitat un hospital de referència de proximitat, per evitar
el col·lapse de la Mútua de Terrassa, que encara a dia d’avui, fa que els veïns i veïnes de Sant Cugat pateixin una gran pressió assistencial i llargues llistes d’espera.
L’organització de l’assistència sanitària està condicionada pels canvis demogràfics i socials del territori. El municipi de Sant Cugat ha patit un creixement de la
seva població, com també els municipis de Rubí i Castellbisbal, per això, els serveis
d’assistència sanitària d’aquesta zona del Vallès Occidental s’haurien d’actualitzar
i donar solució a la manca d’atenció sanitària que pateixen els pacients.
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. Presentar, en el termini de tres mesos, les inversions en atenció sanitària previstes per la zona de Sant Cugat del Vallès, Rubí i Castellbisbal.
2. Elaborar un informe per valorar la construcció d’un nou hospital de referència
que garanteixi una assistència sanitària de qualitat per als habitants de la zona de
Sant Cugat del Vallès, Rubí i Castellbisbal.
Palau del Parlament, 29 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas,
diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a Girona
250-01180/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 57587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, 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
Fascicle segon
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la Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a la ciutat de Girona,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent:
Exposició de motius

Des de fa dos cursos la baixada de la natalitat a la ciutat de Girona comença a
reflectir-se a la matrícula de P3. La pujada de natalitat que va haver-hi durant molts
anys a la ciutat no va comportar un augment de línies de P3, sinó que la Generalitat
va optar per pujar les ràtios a les aules de primària i secundària. Actualment, amb
aquest descens de la natalitat, és un bon moment perquè la Generalitat disminueixi
la ràtio base a les escoles públiques de la ciutat per tal de garantir una millora en la
qualitat de l’educació pública.
Però, en lloc d’aquesta aposta per la millora de la qualitat educativa, el Departament d’Educació ha optat per reduir línies, que en alguns casos comportaran el
tancament d’escoles a mig termini.
A la ciutat de Girona hi ha cinc escoles, Dalmau Carles, Font de la Pólvora, Balnadrau, Marta Mata i Montfalgars, que han estat avisades de què tenen la possibilitat de perdre línies, que comportarà la pèrdua de plantilles, projectes i recursos.
El Govern de la Generalitat no ha informat al Consell Municipal d’Educació
(CEM) de la seva intenció de tancar diferents línies de P3 a la ciutat de Girona. A la
manca de planificació educativa, s’ha de sumar la falta de consens amb un Consell
que està treballant molt activament per evitar la segregació escolar a la ciutat.
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. Mantenir l’oferta pública actual de P3 als centres escolars de la ciutat de Girona, per millorar la qualitat educativa i garantir l’equitat entre els diferents centres
escolars de Girona.
2. Garantir la ràtio 20-25 a les classes per tal de garantir la qualitat de l’educació.
3. Elaborar una planificació escolar a la ciutat de Girona, consensuada amb la
comunitat educativa i l’Ajuntament, abans del proper curs escolar per definir les línies, les ubicacions i construccions escolars.
Palau del Parlament, 29 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola Portitxol, de
Torroella de Montgrí
250-01181/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 57790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, 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 para impulsar la
ampliación de l’Escola Portitxol, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto:
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Exposición de motivos

L’Estartit cuenta con una sola escuela de educación infantil y primaria: L’Escola
Portitxol. El proyecto educativo abrió sus puertas en el año 1991 y ha evolucionado
en paralelo a como lo ha hecho la sociedad en l’Estartit.
La escuela ha pasado de ser un pequeño centro educativo de pueblo a ser un centro
en expansión y diverso. Una escuela que comenzó con una oferta de una línea de P3
en Educación Infantil y que a día de hoy dispone de una oferta completa de Educación Infantil y Primaria; con una plantilla de trabajadores que ronda los 23 profesores, unos 250 alumnos y otros colaboradores que conforman la comunidad educativa.
La realidad es que este crecimiento del centro que ha conllevado la realización
de diversas obras y ampliaciones de la escuela, también ha incluido la instalación de
barracones que albergan las dos líneas de P3.
L’Estartit no ha parado de crecer durante los últimos años y con ellos las necesidades de servicios básicos e infraestructuras como son una guardería nueva, un
centro de atención primaria, o el proyecto de nueva biblioteca… son un ejemplo de
esta nueva realidad de esta entidad municipal descentralitzada.
Este crecimiento también se ve reflejado en la Escola Portitxol que necesita urgentemente una ampliación de sus infraestructuras para poder acoger el crecimiento
y desarrollo de la población.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat:
1. Intensificar los mecanismos de coordinación y colaboración entre los departamentos de la Generalitat implicados en el proyecto de ampliación de la escuela
Portitxol y el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí con el objetivo de encontrar y
ceder un solar adecuado para la ampliación del centro educativo.
2. Intensificar los mecanismos de coordinación y colaboración entre los departamentos de la Generalitat implicados en el proyecto de ampliación de la escuela
Portitxol y el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí con el objetivo de tener redactado el anteproyecto, el proyecto básico y ejecutivo, el estudio de seguridad y salud
y cualquier otro estudio que sea necesario para la ampliación del centro educativo
antes de finalizar el año 2020.
3. Incluir el proyecto de ampliación l’Escola Portitxol, de l’Estartit (Baix Empordà) en el Plan de Infraestructuras Educativas.
4. Incluir una partida económica en el presupuesto de 2020 para la ampliación
de l’Escola Portitxol.
5. Asegurar que la ampliación del centro escolar estará completada para el inicio
del curso 2021-2022.
Palacio del Parlamento, 6 de febrero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

Proposta de resolució de solidaritat amb l’exvicepresident de la
República de l’Equador Jorge Glas Espinel
250-01182/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 57885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Rut Ribas i
Martí, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen
3.10.25. Propostes de resolució
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els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre la mostra de solidaritat per l’exvicepresident de la República
de l’Equador Jorge Glas Espinel, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Exposició de motius

A l’Amèrica Llatina hem pogut veure durant les últimes dècades com alguns governs han utilitzat la justícia amb finalitats polítics. Un exemple seria el cas de Jorge
Glas, exvicepresident de l’Equador empresonat des del 2017 a la presó de màxima
seguretat de Latacunga.
El 2 d’agost de 2017, Jorge Glas, Vicepresident de la República de l’Equador,
publica una carta on explica irregularitats al govern de Lenin Moreno, sent objecte
de pressions per part del President. En aquesta, exposa la seva oposició a diverses
mesures, com ara l’entrega dels mitjans de comunicació públics a mans privades i
la manipulació de les xifres econòmiques per falsificar dades de la gestió que havia
fet el govern. L’endemà, el President Lenin Moreno suspèn Jorge Glas del seu càrrec
mitjançant el Decret Presidencial número 100.
El 29 de setembre, la fiscalia sol·licita al jutge la revisió de mesures cautelars
contra l’exvicepresident. I argumenta l’obtenció de nous elements de convicció per
un suposat delicte d’associació il·lícita. El 2 d’octubre, la fiscalia formula una sol·licitud de presó preventiva per un increment del risc de fuga i per l’aparició de nous
elements de convicció.
El vespre del dia 2 d’octubre de 2017, la policia deté en senyor Jorge Glas per petició de la Fiscalia General de l’Estat, argumentant que hi ha risc de fuga.
El 21 d’octubre, l’exvicepresident de l’Equador és traslladat sense previ avís a
la presó de màxima seguretat de Latacunga, a altes hores de la nit, amb violència i
vulnerant les garanties a la seva defensa emparades a article 11.1 de la Declaració
Universal dels Drets Humans.
Per tot això, es constata que l’Exvicepresident equatorià és un pres polític. I que
ha patit una sèrie d’irregularitats durant el procés de la seva detenció i durant tot el
procediment judicial.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Mostra la seva solidaritat i suport a l’exvicepresident Jorge Glas Espinel per la
falta de garanties democràtiques en el procés judicial que està patint.
2. Demana la nul·litat del judici, a causa de totes les irregularitats existents durant
tot el procés i, per tant, exigeix la llibertat de l’exvicepresident Jorge Glas Espinel.
3. Reclama que s’abandoni la judicialització de la política equatoriana i que s’utilitzi el diàleg i les institucions democràtiques com a mecanisme de solució de en un
marc de plena garantia dels Drets Humans d’Equador.
4. Rebutja la deriva autoritària que fa servir l’actual govern de l’Equador per
combatre els rivals polítics.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Rut Ribas i Martí, diputada, GP ERC
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3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca d’un
finançament just de la cultura
302-00187/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 58080; 58243 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.02.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 58080)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre la manca d’un finançament just de la cultura (tram.
302-00187/12).
Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 5.

5. Impulsar un plan estratégico integral de la cultura « Horizonte 2030» que desarrolle políticas culturales establecidas por la Agenda 2030, cumpliendo con los
objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 58243)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca d’un finançament just de la cultura (tram. 302-00187/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya constata que el pressupost del Departament de
Cultura per al 2020, tot i tenir una pujada superior a la mitjana de departaments
del Govern, no assoleix els nivells necessaris perquè la cultura tingui un espai molt
rellevant en la societat catalana. Així mateix, constata que el dèficit fiscal es tradueix a la pràctica també en dèficit d’inversió en cultura continuat.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya constata que el pressupost de cultura 2020 representa un increment de 7,1 EUR per habitant i que se situa a prop dels 40 EUR/hab
en aquest 2020, la qual cosa representa que sobre la despesa de la Generalitat és
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d’un 1,1%. Cal accelerar aquesta tendència al creixement per acostar-se a la inversió per persona en cultura dels països més capdavanters.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar el Govern de l’Estat perquè corregeixi la manca històrica d’inversió en equipaments
culturals a Catalunya mitjançant una aportació en els propers PGE a la Generalitat
de 120 milions d’euros que permetin tirar endavant actuacions permanent endarrerides com ara la biblioteca de Barcelona o les ampliacions i millores de museus
i altres equipaments.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat perquè creï una
mesa sectorial formada pels departaments competents en matèria d’economia i de
cultura, amb representants dels diversos sectors culturals, per establir un pla pluriennal que permeti situar-nos en un temps raonable entre els països amb uns nivells
de despesa en cultura més alts.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels
joves
302-00188/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 58084; 58229; 58252 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.02.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 58084)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels joves (tram.
302-00188/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2

2. Ampliar el parc d’habitatge públic dotacional per a joves i fomentar, conjuntament amb les administracions locals, tinences alternatives d’habitatge per tal de
combatre l’especulació immobiliària.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 7 bis

7 bis. Impulsar les pràctiques remunerades per als ensenyaments de grau superior.
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Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou punt 10

10. Destinar part de l’increment pressupostari en salut mental per a la millora de
l’atenció als joves en els CSMIJ i CSMA.
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou punt 11

11. Organitzar campanyes de prevenció i sensibilització del perill que comporta l’addició al joc, adreçades als joves i aplicar estratègies de prevenció en l’àmbit
educatiu per a alumnes d’educació primària, secundària, batxillerat i llurs famílies.
Aquestes campanyes han d’ésser dissenyades des de la perspectiva de la salut pública i s’han de dotar de pressupost.
Palau del Parlament, 10 de febrer de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada,
GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 58229)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre la situació dels joves (tram. 302-00188/12).
Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 4 bis

4 bis. Incrementar la actividad inspectora a todos los autónomos para evitar situaciones de falsos autónomos y sobre todo para proteger y velar por los derechos
laborales de los jóvenes.
Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 8 bis

8 bis. Promocionar el préstamo y el intercambio de grandes obras de arte entre
los museos autonómicos y del Estado, para hacer más accesible a todos los ciudadanos la posibilidad de disfrutar de las grandes creaciones artísticas.
Enmienda 3
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 10

10. Fomentar y velar por unas universidades catalanas libres de todo tipo de
violencia y discriminación por motivo de ideología, género, orientación sexual, nacionalidad y cualesquiera otras de índole personal o social, y condenar los recientes actos de intolerancia que sufrió la entidad juvenil S’ha Acabat en la Universidad
Autónoma de Barcelona y en la Universitat Pompeu Fabra.
Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 58252)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels joves
(tram. 302-00188/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3. Reforçar el suport en l’atorgament dels ajuts al pagament del lloguer a la població menor de 35 anys. I reclamar la proporcionalitat que pertoca del Plan Estatal
de Vivienda que s’ha d’impulsar a partir de 2021 ho contempli en les seves bases,
dotant-lo dels recursos econòmics necessaris.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

4. Que la Inspecció de Treball continuï vetllant pel compliment de la normativa
laboral amb especial atenció als joves que, per exemple, conformen el sector dels
«riders».
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de refosa dels punts 5 i 6

en un únic punt
Posar en marxa un pla de retorn juvenil que inclogui mesures per millorar la
seva ocupabilitat i possibiliti la seva inserció laboral, així com el suport per les despeses del retorn.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

8. Continuar aprofundint en les millores del pressupost dedicat a Cultura a fi
d’ampliar la línia de foment del consum cultural entre els joves, com el programa
Escena25 o d’altres que es puguin dissenyar a tal fi. Així mateix, aconseguir aportacions extraordinàries en els PGE que ajudin a pal·liar la manca sistemàtica d’inversió de l’Estat en cultura a Catalunya i que permetin generar polítiques actives de
foment del consum cultural entre els joves.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Administració
de justícia
302-00189/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 58049; 58237; 58241 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.02.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 58049)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Administració de justícia (tram. 30200189/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punto 8

8. Revisar el complemento específico que reciben los funcionarios de la Administración de justicia en Catalunya, que no ha sido revisado desde 2006, con el fin de
realizar una equiparación sobre la medida de territorio del Estado español y poder
corregir la diferencia del IPC de Catalunya respecto al resto de territorios.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 9

9. Cumplir el compromiso, adquirido por el Govern de la Generalitat, de reintegrar a todos los funcionarios de la Generalitat de Cataluña el 60% de la paga extraordinaria de 2013, que todavía está pendiente de serles abonada.
Palau del Parlament, 10 de febrer de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 58237)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Administració de justícia (tram. 30200189/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 7, nou text

7. Elaborar un plan de acción entre el Departament de Justicia, el Ministerio de
Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, para incentivar a los servidores públicos de la justicia, para que escojan como destino Catalunya. Este plan debería establecer mejoras en las cargas de trabajo de los juzgados, así como incentivos en las
remuneraciones, si fuera el caso, y un programa de formación específico para el uso
del catalán en la Administración de Justicia, que fomentara su conocimiento y su uso.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units
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SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 58241)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Administració de justícia
(tram. 302-00189/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 10

10. Adoptar, en el plazo de dos meses, las medidas necesarias para que los edificios de los juzgados de Cataluña no tengan deficiencias en los sistemas de refrigeración
y climatización con el objetivo de garantizar unas condiciones laborales dignas y evitar sucesos como los acontecidos en el verano de 2019.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, diputada, SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels
menors a les escoles
302-00190/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 58239; 58244 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.02.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 58239)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels menors a les escoles
(tram. 302-00190/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 9 bis

9 bis. Elaborar i aprovar un protocol d’actuació per autoritzar estudis o investigacions que es realitzin en centres educatius que garanteixi la informació als equips
directius i els claustres, així com a assabentar les famílies, per tal de protegir el dret
de protecció dels infants.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSCUnits
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 58244)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels
menors a les escoles (tram. 302-00190/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1. Oferir dades oficials sobre l’assetjament escolar amb dades com el número de
víctimes, el número de protocols que s’obren i el seu resultat i fer les derivacions
necessàries als centres de salut.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3. Incidir en la inclusió en els projectes educatius de centre i els projectes de convivència del treball en prevenció i intervenció davant l’assetjament escolar
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

4. Incorporar l’educació afectiva i sexual des de l’etapa d’infantil i durant tota
l’educació obligatòria per tal de contribuir a evitar situacions de violència masclista i assetjament.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Reforçar els programes de formació del professorat en matèria de prevenció
de l’assetjament escolar.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

6. Promoure que els centres educatius desenvolupin programes de prevenció de
l’assetjament escolar com el TEI (Tutoria entre iguals), l’educació socioemocional,
l’educació sexual i afectiva, la resolució positiva de conflictes o les pràctiques restauratives entre d’altres.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. Seguir aplicant el protocol específic per a eradicar l’assetjament escolar al col·
lectiu LGTBI.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

8. Garantir l’aplicació del Protocol per evitar conductes d’assetjament i ciber
assetjament per eradicar l’assetjament als alumnes amb TEA.
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10. Mostrar recolzament a tots els membres de la comunitat educativa que s’han
vist assetjats i assenyalats públicament i a tots els menors que han patit qualsevol
tipus d’assetjament en l’entorn escolar.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

11. Seguir treballant des de la neutralitat política en l’àmbit educatiu i condemnar qualsevol assenyalament públic als membres de la comunitat educativa.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
302-00191/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 58140; 58238 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.02.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 58140)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior (tram. 302-00191/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 2 bis

2 bis (nou). Comparèixer amb caràcter anual per donar explicacions sobre
l’agenda europea i internacional i sobre els viatges a l’exterior del Govern, i en concret del President i dels consellers.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nova lletra c al punt 3

3 c (nou). Impulsar, en un exercici de transparència, que els càrrecs eventuals de
l’oficina dels expresidents i el coordinador de polítiques internacionals (o càrrecs
equivalents) publiquin les seves agendes de reunions i compareguin anualment al
Parlament per donar explicacions de la seva activitat.
Palau del Parlament, 10 de febrer de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 58238)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior (tram. 302-00191/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Dur a terme l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb
els principis rectors de l’acció exterior i de les relacions amb la Unió Europea continguts en l’article 3 de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea i, en particular, pel que fa a la cerca del consens polític
en les orientacions i estratègies generals de l’acció exterior i de les relacions amb la
Unió Europea, així com pel que fa al compliment del principi de lleialtat institucional mútua i la cerca de sinergies amb el Govern d’Espanya i amb les altres administracions públiques.
b) Racionalitzar la xarxa d’unitats de representació de la Generalitat a l’exterior,
de conformitat amb els principis d’eficiència i eficàcia en els que es fonamenta la
xarxa, de conformitat amb l’article 29 de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, procurant integrar les delegacions a
l’exterior, les oficines sectorials, Institut Ramon Llull, Institut Català de les Empreses
Culturals, Agència Catalana de Turisme i les oficines de la Xarxa d’Oficines Exteriors de Comerç i Inversió de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,
GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les desigualtats
territorials a Catalunya
302-00192/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 58136; 58240; 58251 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.02.2020
SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 58136)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les desigualtats territorials a Catalunya (tram. 302-00192/12).
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Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 11

11. Avaluar l’impacte territorial de les mesures i accions impulsades pel propi
Govern.
Palau del Parlament, 10 de febrer de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,
SP PPC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 58240)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre les desigualtats territorials a Catalunya (tram.
302-00192/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. Reclamar, tal com va aprovar el Ple del Parlament el 25 de juliol de 2019
a la Moció 108/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió del territori, la lluita contra el despoblament rural i els ajuts a zones que han patit incendis forestals, la
posada en ple funcionament de la Comissió Interdepartamental i la presentació de les
seves conclusions i accions. El Parlament també lamenta la manca, per part del Govern, d’un projecte integral de país, amb accions i finançament concrets, per a contrarestar la despoblació, l’empobriment i l’envelliment de moltes zones rurals.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 3 bis

3 bis. Recuperar el pressupost i serveis sanitaris perduts durant els anys de retallades als Hospitals comarcals de Catalunya com un element clau per fixar la població al territori. Presentar, durant els propers 3 mesos, un programa d’incentius
econòmics i laborals als professionals sanitaris de que treballin a les zones rurals
amb més dificultat de cobertura.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 10bis

10bis. Crear un fons de finançament extraordinari de 30 milions d’euros, a través
de l’Institut Català de Finances i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, per tal de facilitar crèdits als agricultors i ramaders afectats per la crisi
de preus i per garantir la seva viabilitat.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Definir i presentar un calendari d’inversions específic per a les Comarques de
Lleida i Comarques de l’Ebre per tal de compensar les retallades de la inversió pública del 81% i 80%, respectivament, des del 2010 essent les més grans de tot Catalunya. A més, cal tenir en compte que ambdós territoris són dels que pateixen major
despoblació.
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Presentar, en el marc de la comissió interdepartamental, una bateria de mesures
fiscals, financeres i normatives que facilitin l’activitat econòmica i la qualitat de vida
de les persones que viuen en zones amb risc de despoblació.
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Potenciar un espai de comunicació i coordinació de les accions necessàries per
lluitar contra la despoblació amb les administracions públiques de Catalunya, de
l’Estat i de la Unió Europea.
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Recuperar les ajudes al transport i al menjador escolars als nuclis agregats sense escola.
Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Recuperar el pressupost perdut del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació des del 2010 i augmentar el percentatge respecte el total del pressupost de la Generalitat de Catalunya, ja que la proposta del 2010 es situa en el percentatge més petit dels darrers 10 anys.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 58251)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les desigualtats territorials a Catalunya (tram. 302-00192/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició en el punt 1

1. Impulsar, a partir de la coordinació entre l’estratègia País Viu i la Comissió
Interdepartamental sobre despoblament rural, una Agenda Rural de Catalunya, com
a eina de governança participativa i planificació estratègica que permeti potenciar
les oportunitats del món rural i afrontar els reptes que plantegen tant les creixents
desigualtats territorials que afecten a les àrees rurals com les dinàmiques de despoblament. Aquesta Agenda Rural avançarà amb coherència amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible 2030 i es coordinarà amb la ja existent Agenda Urbana
de Catalunya.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Finalitzar durant el 2020 el desplegament de la xarxa pública de molt alta
capacitat (fibra òptica) a totes les capitals de comarca i continuar amb el desplegament a municipis amb nuclis de població de més de 50 habitants, amb la finalitat
que estiguin tots connectats el 2023.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Garantir, des del Servei Català de la Salut, una gestió integrada i equitativa
dels serveis i les rutes assistencials de tots els territoris, sigui quin sigui el gestor,
amb protocols i guies clíniques unificades, amb l’objectiu de garantir l’equitat territorial pel que fa als temps d’espera per a proves, visites d’especialista o intervencions.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Implementar, conjuntament amb les diputacions i els ajuntaments un pla de
suport financer i de manteniment per tal de garantir que tots els nuclis de població
de més de 25 habitants disposin d’un accés rodat de qualitat, per mitjà de vies asfaltades, segures i amb un manteniment adequat.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició en el punt 6

6. Instar al Govern de l’Estat espanyol a fer efectiva la transferència de les beques i ajuts universitaris pendent des de fa dècades. Dins aquest traspàs caldrà crear
un sistema d’ajuts públics per a tots i totes les estudiants que hagin de residir fora
del seu domicili per motiu dels estudis que cursen. Aquest sistema hauria de superar l’actual sistema de beques per convertir-se en un sistema universal, progressiu
segons nivell de renda i que, vinculat als resultats acadèmics, compensi, si més no
en part, les despeses de transport i allotjament dels i les estudiants durant el curs
acadèmic.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió en el punt 8

8. En el marc de la creació de l’Agència de la Natura, dotar de recursos suficients
el conjunt dels espais dels Sistema d’Espais Naturals Protegits del país, creant progressivament òrgans de gestió per a tots aquells espais que encara no en tenen.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Reactivar la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per tal de
consensuar mesures urgents adreçades a frenar la regressió i subsidència del Delta
i assegurar la sostenibilitat futura de les Terres de l’Ebre.
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

10. Culminar les accions previstes al Pla d’acció de la Fruita Dolça 2018-2020,
i seguir desplegant les actuacions per fer front a la crisi de preus de la fruita dolça a
Catalunya i assegurar un futur viable pel sector.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveu
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4.

Informació

4.48.

Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius
413-00006/12
SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES
Reg. 57762 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.02.2020

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 71.3 del
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats
a l’intergrup:
Intergrup: Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius
Alta: Natàlia Sànchez Dipp
Baixa: Maria Sirvent Escrig
Palau del Parlament, 6 de febrer de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 225/XII, sobre la unitat
d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
290-00202/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 57840 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 11.02.2020

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 225/XII, sobre la
unitat d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (tram.
290-00202/12), us informo del següent:
La segona sala d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona es va presentar públicament el 13 de desembre de 2018, va atendre el primer
pacient el 18 de desembre del mateix any i va començar a fer activitat programada
a partir del mes de gener de 2019.
Aquesta segona sala, gràcies a l’equipament tecnològic d’última generació amb
la qual va ser equipada, ha permès d’incrementar l’activitat d’hemodinàmica cardíaca entre 300 i 400 casos més a l’any, així com l’activitat d’electrofisiologia entre 70
i 100 casos anuals.
Barcelona, 20 de gener de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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290-00233/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 57841 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 11.02.2020

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 257/XII, sobre l’ús
terapèutic del cànnabis (tram. 290-00233/12), us informo del següent:
L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya l’any 2016 va deixar
de ser l’ens encarregat d’avaluar els medicaments, transferint aquesta competència a
l’Àrea del Medicament del Servei Català de la Salut, mitjançant Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica, àrea responsable, entre d’altres, d’avaluar i fer el seguiment dels resultats en salut de l’ús dels medicaments, establir criteris d’ús, emetre
informes i fer públics els criteris comuns a tot el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
Donant compliment a la Resolució, hem remès la revisió de la literatura especialitzada en l’ús terapèutic del cànnabis a la Gerència d’Harmonització Farmacoterapèutica del CatSalut, per disposar de noves evidències sobre l’eficàcia i la seguretat
dels productes que en deriven.
Recentment, la FDA (U.S. Food and Drug Administration) ha aprovat la comercialització d’un nou fàrmac, l’Epydiolex per a infants amb dos tipus d’epilèpsia greu,
la síndrome de Lennox-Gastaut (LGS) i la síndrome de Dravet, notícia apareguda en
mitjans de comunicació i especialitzats.
La informació sobre el cannabidiol i en concret el medicament Epidyolex®, en
quant a dades clíniques disponibles, la situació regulatòria i l’accés al medicament
a Catalunya, és la següent:
L’Epidyolex conté com a principi actiu cannabidiol. Epidyolex s’utilitza, igual
que el clobazam, per tractar pacients de 32 o més anys d’edat que tenen la síndrome
de Lennox-Gastaut o la síndrome de Dravet, tipus rars d’epilèpsia que es manifesta
a la infància i pot continuar fins a l’edat adulta. Els seus símptomes són diferents
tipus de convulsions, activitat elèctrica anormal en el cervell, discapacitat de l’aprenentatge i problemes de comportament. Aquestes malalties són minoritàries. L’any
2010 l’Epidyolex va ser designat com a medicament orfe per a aquestes malalties.
El principi actiu d’Epidyolex, el cannabidiol, actua sobre uns objectius que tenen
un paper en la circulació del calci en les cèl·lules. Atès que això és important per a
la transmissió de senyals elèctrics en algunes cèl·lules nervioses, i atès que les crisis
són degudes a una activitat elèctrica excessiva del cervell, s’espera que l’alteració del
moviment del calci redueixi o eviti les crisis en pacients amb el síndrome de Lennox-Gastaut o la síndrome de Dravet. També creiem que el cannabidiol actua sobre
l’adenosina, un missatger químic en el cervell que té un paper important en l’eliminació de les crisis. L’Epidyolex en formula líquida d’administració oral, amb 100 mg
de cannabidiol per ml, es subministra al pacient amb dosis inicials de 2,5 mg per
quilogram de pes corporal i dia. Després d’una setmana, la dosi s’ha d’incrementar
fins a una dosi de manteniment de 5 mg/kg dues vegades a el dia. En funció de la
resposta individual i la tolerància al medicament, es pot augmentar gradualment
la dosi fins a un màxim de 10 mg /kg dos cops al dia.
L’Epidiolex es va examinar en 4 estudis que van incloure un total de 715 pacients
amb la síndrome de Lennox-Gastaut o de Dravet, com a tractament afegit a altres
medicaments antiepilèptics que ja tenien prescrits els pacients. Els estudis van de-
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mostrar que l’Epidyolex va reduir en 14 setmanes el nombre de crisis en pacients
que estaven prenent també clobazam.
En dos d’aquests estudis, els pacients amb la síndrome de Lennox-Gastaut que
van prendre Epidyolex en combinació amb clobazam, van tenir una reducció de fins
al 64% en el nombre de crisis de caiguda (curta pèrdua de to muscular i pèrdua de
consciència, provocant caigudes brusques), en comparació amb una reducció de fins
al 31% en el cas dels pacients que van rebre placebo amb clobazam.
En els altres dos estudis realitzats en pacients amb síndrome de Dravet, la reducció del nombre de crisis convulsives (importants, amb pèrdua de consciència) va ser
del 61% en el cas dels pacients que prenien Epidyolex i clobazam, i fins a un 38% en
el cas dels pacients tractats amb placebo i clobazam.
Els efectes adversos més freqüents de l’Epidyolex (poden afectar més d’1 de cada
10 pacients) són somnolència, pèrdua de gana, diarrea, febre, cansament i vòmits.
La raó més comuna per aturar el tractament va ser l’augment dels nivells sanguinis
dels enzims hepàtics (signe de problemes hepàtics). Aquest risc pot gestionar-se amb
restriccions i amb un seguiment periòdic del fetge i es considera acceptable donada
la gravetat de les condicions i la manca de tractaments. Per tant, l’Agència Europea
de Medicaments va decidir que els beneficis de l’Epidyolex són més grans que els
seus riscos i al setembre de 2019 va recomanar autoritzar-ne el seu ús als països de la
Unió Europea, per al tractament de les convulsions associades al síndrome de Lennox-Gastaut i al síndrome de Dravet en pacients ≥ 2 anys d’edat.
El fàrmac encara està pendent de decisió de preu i finançament per part del Ministeri, tràmit imprescindible per a la seva comercialització efectiva a l’estat espanyol, i per tant, encara no està inclòs a la cartera bàsica de serveis. Per aquest motiu,
l’Epidiolex® a dia d’avui s’ha de sol·licitar com a Medicament en Situacions Especials a través de l’aplicació específica de l’AEMPS i a cost de medicació estrangera,
de 1.086,8 € l’envàs. En aquest moment no es coneix si el Ministeri concedirà preu
per a aquest medicament, ni si n’autoritzarà el finançament a càrrec del SNS. Tampoc quin seria el preu del medicament en cas afirmatiu.
Durant l’any 2019, al Servei Català de la Salut hem rebut tres sol·licituds per al
rescabalament d’Epidyolex per la via d’accés de Medicaments en Situacions Especials. Dues de les sol·licituds van ser per a pacients amb Lennox-Gastaut i una per a
un pacient amb Síndrome de West. Cal dir que per a aquesta darrera malaltia l’Epidyolex no està específicament autoritzat, però es tracta d’una malaltia molt semblant
a les altres dues. Tots tres pacients presentaven crisis epilèptiques molt freqüents i
eren refractaris a diversos tractaments farmacològics. Un cop valorats els casos es
va decidir favorablement el rescabalament excepcional per part del Catsalut a final
d’any, a l’espera de la comercialització del medicament o de la resolució de no inclusió en la cartera bàsica de serveis per part del Ministeri.
Un cop es coneguin aquestes decisions, caldrà fer-ne la implementació corresponent.
Barcelona, 23 de gener de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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290-00451/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 57842 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 11.02.2020

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 488/XII, sobre la
millora de l’atenció durant el procés de reassignació sexual (tram. 290-00451/12),
us informo del següent:
L’accessibilitat a la cirurgia de reassignació de sexe ha millorat substancialment en augmentar-se els recursos disponibles. Actualment, aquesta cirurgia es fa
a l’Hospital Clínic, a l’Hospital Germans Trias i Pujol i a l’Hospital de Bellvitge.
D’aquesta manera s’ha incrementat el volum d’activitat quirúrgica, i és que el 2019
s’ha ampliat el número d’intervencions fins a 70, 40 més de les que es podien fer
anualment fins 2018.
Tanmateix, l’assignació pressupostària destinada a aquestes operacions ha estat
de 496.651,40 euros per al 2019, un augment de 297.398,87 euros respecte a l’any
anterior.
Properament es farà una jornada de formació, dirigida als i les professionals sanitaris del sistema públic, on es parlarà de les tècniques mèdiques i quirúrgiques per
a la modificació corporal de les persones trans.
D’altra banda, les intervencions per complicacions posteriors a una vaginoplàstia, després de la pertinent, són realitzades en els hospitals contractats dintre del
programa de reassignació quirúrgica de sexe.
Per la seva part, el servei Transit disposa d’estructura i recursos necessaris per
a l’atenció i seguiment de les persones trans. L’activitat de recerca es contempla en
tots els serveis públics com una activitat dintre de l’activitat inclosa en el servei.
L’any 2016, quan va començar la reordenació de l’atenció a la transsexualitat, es va
incrementar la dotació de professionals tant de la Unitat de Trànsit del CAP Manso
com de la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic, i es va recuperar el nivell
d’activitat quirúrgica anterior a l’any 2011.
Actualment s’està desplegant el programa, s’ha incrementat el pressupost i ja
s’han començat a fer derivacions. En propers pressupostos, en funció de la disponibilitat, es considerarà la continuació de l’increment de recursos.
Barcelona, 24 de gener de 2020
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 550/XII, sobre la retirada de
l’amiant dels edificis de Badia del Vallès
290-00505/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 57755 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 11.02.2020

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 550/XII, sobre la
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retirada de l’amiant dels edificis de Badia del Vallès (tram. 290-00505/12), us informo del següent:
El compliment d’aquesta resolució s’ha vehiculat mitjançant una intensificació de
la interlocució amb les administracions implicades, que són, a banda de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya (AHC), l’Ajuntament de Badia del Vallès i el Consorci
Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (CMHB), del qual la Generalitat de Catalunya en forma part.
Pel que fa a les actuacions encaminades a la retirada de l’amiant, s’informa que
les accions previstes als balcons dels edificis afectats han vist superades les dificultats de finançament de la part corresponent als residents mitjançant l’aplicació
de la línia de préstecs bonificats impulsada per l’Institut Català de Finances (ICF) i
l’AHC per a obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges.
Així mateix, pel que fa a les previsions d’actuacions sobre altres patologies existents, s’informa que s’ha acordat amb l’Ajuntament de Badia del Vallès i el CMHB
que es dissenyarà una actuació integral, amb finançament de les diferents parts, que
inclogui la resolució de les problemàtiques detectades a les Inspeccions Tècniques
d’Edificis (ITE), incloses les contemplades al Pla Director d’Obres Revisat (PDOR)
i altres que s’acordin entre les parts.
Barcelona, 6 de febrer de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 556/XII, sobre la seguretat
als barris i les urbanitzacions de Calafell
290-00511/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 57828 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 11.02.2020

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 556/XII, sobre
la seguretat als barris i les urbanitzacions de Calafell (número de tramitació 29000511/12), us informo del següent:
Pel que fa a l’apartat a), la col·laboració de la Policia Local en dispositius relacionats amb la salut pública, tant a nivell penal com administratiu, és òptima i la majoria dels dispositius en aquesta matèria es gestionen conjuntament.
En el marc d’aquesta col·laboració, es van realitzar diversos operatius conjunts de
prevenció, detecció i control del tràfic de drogues als barris i les urbanitzacions de Calafell durant el passat any 2019. Durant els mesos d’estiu aquesta col·laboració va permetre el comís de 826 plantes de marihuana a la urbanització Calafell Parc i la detenció
d’una persona en data 24 de juliol de 2019.
El 25 d’agost de 2019, a l’avinguda Mossèn Jaume Soler de Calafell, es va fer
seguiment d’un venedor de substàncies estupefaents i posteriorment, en data 19 de
setembre, la col·laboració dels dos cossos policials va permetre la detenció d’una
persona a la Pl. Alcalde Romeu per un presumpte delicte contra la salut pública arran d’un intercanvi de substàncies estupefaents.
L’1 d’octubre de 2019, a l’estació de RENFE de Segur de Calafell es va detenir
un individu que venia substàncies estupefaents. Durant l’escorcoll se li van trobar
10,96 g de marihuana i 8,35 g d’haixix.
En data 15 d’octubre de 2019 es va localitzar una altra plantació de marihuana amb 335 plantes i 228,28 g de matèria seca. El resultat d’aquesta intervenció va
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comportar la detenció d’un home que es trobava a l’interior del domicili i es va imputar la seva dona.
En data 21 de novembre de 2019 un operatiu conjunt entre la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) i la Policia local va intervenir a un bar del
municipi per comprovar que no es tolerava el consum de substàncies estupefaents al
seu interior. S’hi van fer una trentena d’identificacions i no es van trobar substàncies
estupefaents.
Posteriorment, en data 27 de novembre de 2019, es va detenir una dona per delicte contra la salut pública. Es van localitzar dos embolcalls amb 2,22 g d’una substància, presumptament cocaïna.
Finalment, en data de 5 de desembre de 2019, a l’av. Generalitat, una dotació policial va interceptar un vehicle del qual, en marxar a gran velocitat, es va desprendre
un paquet. Posteriorment aquest vehicle es va poder aturar i en l’escorcoll es va localitzar una peça d’haixix d’1,39 g. Es va practicar la detenció del conductor per conducció temerària, resistència i desobediència als agents de l’autoritat i delicte contra
la salut pública.
Pel que fa al nombre de denúncies relacionades amb substàncies estupefaents
(tant per consum com per tinença de substàncies o abandonament d’estris), segons
la Llei Orgànica 4/2015 de 30 de març de protecció de la seguretat ciutadana, al municipi de Calafell, en data 12 de desembre de 2019, s’havien instruït 95 denúncies
(dades referides al darrer semestre de 2019).
Quant a l’apartat b), en relació a la situació d’inseguretat al municipi de Calafell,
la principal preocupació des d’un punt de vista policial són els robatoris amb força
a interior de domicili, que van passar de 197 a 228 (comparativa interanual de novembre de 2019). Tot i que es va produir un increment d’aquests fets al novembre de
2019 respecte de l’any anterior, la xifra de 228 fets està per sota de la mitjana dels
darrers deu anys, que és de 245 fets.
Per reduir el nombre d’aquest tipus de delicte s’ha posat en marxa, a nivell d’Àrea
Bàsica Policial (ABP), un pla operatiu en què intervenen les diferents unitats i grups
de l’ABP. El grup d’anàlisi efectua un estudi diari dels fets i les seves característiques
i amb les dades extretes s’elabora un butlletí diari del que es dona difusió a nivell
d’ABP i a les diferents Policies Locals. La unitat de seguretat ciutadana, a partir de
la informació elaborada pel grup d’anàlisi, planifica diàriament serveis de patrullatge
preventiu dirigits a les zones del municipi on més fets s’estiguin cometent. Pràcticament cada setmana s’efectua un dispositiu amb participació de la unitat d’investigació
i la Policia Local a la zona més problemàtica, l’objectiu del qual és intentar localitzar
els possibles autors dels robatoris amb força i reduir la percepció d’inseguretat entre els
veïns.
Altra problemàtica important al municipi són les ocupacions d’immobles. Una
bona part d’aquestes ocupacions són per causes socioeconòmiques i altres estan
relacionades amb delictes contra la salut pública, ja que l’objectiu és efectuar plantacions de marihuana en cases aïllades. El poc control social existent a les urbanitzacions afavoreix l’anonimat de les persones que es dediquen a aquestes activitats
delictives.
L’Ajuntament de Calafell ha signat un conveni de col·laboració amb diferents actors (servei d’aigües, serveis socials, etc.), per tal d’inspeccionar immobles ocupats,
detectar possibles defraudacions en el subministrament d’aigua i efectuar el corresponent tall del servei.
També per part de l’Ajuntament es va crear el Consell Municipal de Seguretat i
Prevenció, en el qual estan representats tots els cossos d’emergències que actuen al
municipi, els diferents grups polítics, les diverses associacions de veïns, les associacions de comerciants i altres entitats socials i econòmiques del municipi.
Per últim, destacar que les reunions de coordinació amb la Policia Local es realitzen de manera habitual. Tant el cap de la unitat de seguretat ciutadana com el cap
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i el sots-cap de l’àrea bàsica policial es reuneixen amb els responsables de la Policia
Local per tractar problemàtiques que s’hagin pogut detectar i, en conseqüència, planificar els dispositius de prevenció.
Amb relació a l’apartat c), el Departament de Territori i Sostenibilitat comunica que la detecció dels casos d’ocupació d’habitatges, de forma especial quan no
es tracta d’habitatges del parc gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
correspon principalment als serveis tècnics municipals i als cossos de seguretat.
En relació amb l’oferiment de solucions d’emergència habitacional en el marc de la
Llei 24/2015, informa que, a requeriment dels serveis socials dels municipis, s’inicien processos d’anàlisi de casos de risc d’exclusió residencial per part de la Mesa
de Valoració de les Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya.
L’òrgan tècnic col·legiat esmentat ha gestionat 60 expedients provinents del municipi de Calafell des de 2015.
Barcelona, 3 de febrer de 2020
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 559/XII, sobre l’elaboració
d’un mapa de sòls i de criteris tècnics que facilitin la coordinació
dels treballs edafològics
290-00514/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 57756 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 11.02.2020

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 559/XII, sobre
l’elaboració d’un mapa de sòls i de criteris tècnics que facilitin la coordinació dels
treballs edafològics (tram. 290-00514/12), us informo del següent:
Durant l’any 2019 s’ha continuat avançant en l’elaboració del Mapa de Sòls de
Catalunya a escala 1: 25.000. realitzat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació (DARP)
A final de l’any 2018, de les aproximadament 3.210.840 ha que conformen el territori de Catalunya, l’ICGC havia publicat unes 373.572 ha de cartografia de sòls a
escala 1: 25.000.
L’any 2019 l’ICGC ha publicat la cartografia d’aproximadament unes altres
51.610 ha, i ha iniciat els treballs de camp per obtenir informació sobre unes altres
76.724 ha.
Així, actualment l’ICGC disposa d’informació de sòls corresponent a unes
97.292 ha, recopilada a partir de treballs específics executats durant els últims anys.
Al llarg de l’any 2020, l’ICGC continuarà avençant en la formació i compilació de
la cartografia de sòls corresponent a aquestes àrees.
Tots els mapes publicats són disponibles en format paper i digital i es poden
consultar i descarregar mitjançant la pàgina web de l’ICGC. En aquest espai web,
també es pot consultar tota la informació recopilada i generada per l’ICGC dins dels
seus programes de cartografia de sòls.
Pel que fa al Grup de Treball d’Edafologia de la Comissió Tècnica de Geologia i
Geofísica de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CT4: GG), es va
reunir en sessió de treball el dia 22 de novembre de 2019. En aquesta reunió es van
debatre, entre d’altres, els punts següents:
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– Criteris tècnics per a l’elaboració de treballs edafològics en relació amb l’erosió
i la pèrdua de sòl.
– Criteris tècnics per a l’elaboració de treballs edafològics en relació amb la desertificació.
Criteris tècnics per a l’elaboració de treballs edafològics en relació amb l’erosió i
la pèrdua de sòl.
Es va debatre sobre la metodologia apropiada per avaluar i efectuar la cartografia a escala 1: 250.000, la pèrdua potencial anual mitjana de sòl a Catalunya a causa
de l’erosió laminar.
Al respecte es va considerar convenient adoptar la metodologia RUSLE 2015,
o alguna adaptació més actual de la mateixa que permeti tenir en consideració la
densitat de dades existents a Catalunya per a cadascun dels conjunts d’informació
que s’utilitza en la seva aplicació, així com les característiques del nostre territori.
Aquesta metodologia és l’emprada, a nivell paneuropeu, pel European Soil Data
Center (ESDAC) del Joint Research Center (JRC), de la Comissió Europea.
Criteris tècnics per a l’elaboració de treballs edafològics en relació amb la desertificació
Es va debatre sobre quins són els principals aspectes i conjunts d’informació que
s’haurien de tenir en consideració per a l’avaluació i realització d’una cartografia de
les principals formes de degradació del sòl a Catalunya que poden arribar a ocasionar la desertificació d’algunes parts del territori.

Barcelona, 6 de febrer de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 112/XII, sobre els problemes de
mobilitat
390-00112/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 57445 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 11.02.2020

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 l’apartat b) de la Moció 112/XII, sobre els
problemes de mobilitat (tram. 390-00112/12), us informo del següent:
En aquests moments es troba en tramitació el pla director de mobilitat de l’ATM
de Barcelona que dins de les mesures que proposa conté un programa de millora de
serveis de transports públic tant per carretera com per ferrocarril.
Així mateix, cal tenir present que el Departament de Territori i Sostenibilitat
també està executant les mesures de potenciació dels serveis de transport públic en
el marc del Pla de Transports de Viatgers de Catalunya de 2020.
Barcelona, 29 de gener de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 119/XII, sobre l’emergència
climàtica
390-00119/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 57446 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 11.02.2020

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 l’apartat c) la Moció 119/XII, sobre l’emergència climàtica (tram. 390-00119/12), us informo del següent:
En relació a l’apartat c), el Govern va aprovar el Decret llei 16/2019, de 26 de
novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies
renovables (DOGC núm. 8012 - 28.11.2019). Aquest Decret llei, elimina barreres
administratives per a la implantació d’energies eòlica i fotovoltaica, i soluciona diversos aspectes de la Llei del canvi climàtic que havien estat declarats inconstitucionals.
El Decret llei va ser validat pel Parlament l’11 de desembre de 2019.
Amb aquest Decret llei s’eliminen les barreres a la generació amb energies renovables, garantint que no tinguin un impacte ambiental, paisatgístic ni urbanístic;
i doten els ciutadans i les empreses d’eines més assequibles per ser els seus propis
generadors d’energies renovables.
Barcelona, 28 de gener de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre
l’anunci de Nissan
354-00253/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat
del GP PSC-Units (reg. 57568).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.02.2020.
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4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la
Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre les seves
declaracions relatives a l’atenció de persones d’altres comunitats
autònomes en el sistema de salut pública de Catalunya
356-00666/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió del Síndic de
Greuges, en la sessió 16, tinguda el 10.02.2020, DSPC-C 438.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Eternam Serveis
Funeraris i de l’Associació Esfune davant la Comissió d’Economia i
Hisenda perquè informi sobre el funcionament dels serveis funeraris
356-00712/12
SOL·LICITUD

Presentació: Dimas Gragera Velaz, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg.
57249).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 10.02.2020.

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant
la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre les
informacions aparegudes en mitjans de comunicació respecte
a la seva vinculació amb persones investigades per presumpte
finançament il·legal
356-00718/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió del Síndic de
Greuges, en la sessió 16, tinguda el 10.02.2020, DSPC-C 438.

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

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic
de Greuges per a informar sobre les seves declaracions relatives a
l’atenció de persones d’altres comunitats autònomes en el sistema
de salut pública de Catalunya
357-00685/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió del Síndic de Greuges en la sessió 16, tinguda el 10.02.2020,
DSPC-C 438.
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SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió del Síndic de Greuges, tinguda
el 10.02.2020, DSPC-C 438.

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el
síndic de greuges sobre les seves actuacions en matèria de salut
359-00025/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió feta en la sessió 16 de la Comissió del Síndic de Greuges, tinguda el
10.02.2020, DSPC-C 438.

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

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre el Registre de fitxers estadístics corresponent al 2019
334-00091/12
PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I
D’ECONOMIA I HISENDA
Reg. 57940 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del
Parlament, 11.02.2020

Al president del Parlament

Benvolgut president,
En compliment de l’article 15 del Decret 143/2010, de 19 d’octubre, del Registre
de Fitxers Estadístics (RFE) i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic,
anualment l’Institut d’Estadística de Catalunya ha de lliurar un informe al Parlament de Catalunya, el qual ha de recollir el resum anual d’inscripcions practicades
a l’esmentat Registre.
En conseqüència, em plau adjuntar-vos l’informe de l’any 2019 per donar compliment a l’esmentat precepte legal.
Cordialment,
Barcelona, 4 de febrer de 2020
Pere Aragonès i García, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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