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Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaçament i la construcció de l’Escola 
Entença, de Barcelona
250-00853/12
Presentació: GP Cs 13

Proposta de resolució sobre els horaris de la pràctica esportiva dels joves
250-00854/12
Presentació: GP PSC-Units 14

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 a l’Escola Isabel 
Besora, de Reus
250-00855/12
Presentació: GP PSC-Units 15

Proposta de resolució sobre els programes d’atenció domiciliària i equips de suport
250-00856/12
Presentació: GP PSC-Units 16

Proposta de resolució sobre la signatura d’un conveni amb el Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l’Ebre per al control de les plagues de mosquits i de 
mosca negra a les comarques de l’Ebre
250-00857/12
Presentació: GP PSC-Units 17

Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció assistida
250-00858/12
Presentació: GP CatECP 18

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats
302-00116/12
Esmenes presentades 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva
302-00117/12
Esmenes presentades 24

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats 
públiques
302-00118/12
Esmenes presentades 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conclusions del dictamen 
de l’ONU sobre els presos polítics catalans
302-00119/12
Esmenes presentades 29

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu rumb polític
302-00120/12
Esmenes presentades 32

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos de se-
guretat
302-00121/12
Esmenes presentades 35

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió
302-00122/12
Esmenes presentades 38

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 199/XII, sobre el desplegament de la Llei 
10/2015, de formació i qualificació professionals
290-00180/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 201/XII, sobre la construcció definitiva de 
l’Escola Badalona Port i el garantiment d’una educació pública de qualitat a Badalona
290-00182/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42
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Control del compliment de la Resolució 202/XII, sobre el manteniment de la segona 
línia de P3 de l’Escola Bellavista - Joan Camps i Giró, de les Franqueses del Vallès
290-00183/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42

Control del compliment de la Resolució 203/XII, sobre el Complex Educatiu de Tar-
ragona
290-00184/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 204/XII, sobre els menjadors escolars i els 
alumnes amb trastorn de l’espectre autista
290-00185/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 205/XII, sobre el tractament a l’escola de 
les noves formes d’esclavitud
290-00186/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 206/XII, sobre la creació d’un grup interde-
partamental per a afrontar la problemàtica de la manca de graduació en educació 
secundària obligatòria
290-00187/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  45

Control del compliment de la Resolució 262/XII, sobre les obres d’ampliació de 
l’Institut Voltrera, d’Abrera
290-00238/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  45

Control del compliment de la Resolució 263/XII, sobre la transferència de la titularitat 
de l’Escola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
290-00239/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  46

Control del compliment de la Resolució 264/XII, sobre la paralització del procés 
d’habilitació com a professors de secundària dels membres del cos de mestres de 
primària
290-00240/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  46

Control del compliment de la Resolució 265/XII, sobre les línies d’educació secun-
dària obligatòria de l’Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona
290-00241/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 266/XII, sobre la construcció del nou edifici 
de l’Institut de Bruguers, a Gavà
290-00242/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 267/XII, sobre la planificació educativa a 
l’Hospitalet de Llobregat
290-00243/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 268/XII, sobre l’atenció educativa als esco-
lars de famílies que passen o han passat per un procés de separació
290-00244/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 282/XII, sobre l’adequació de la regulació de 
la contractació pública per a afavorir la concurrència de petites i mitjanes empreses
290-00257/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

Control del compliment de la Resolució 288/XII, sobre la fracturació hidràulica
290-00263/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 290/XII, sobre la informació i la localització 
dels ossos del Pirineu
290-00265/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  53
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Control del compliment de la Resolució 220/XII, sobre la protecció dels infants
290-00353/12
Sol·licitud de pròrroga 53
Pròrroga del termini per a retre comptes 54

Control del compliment de la Resolució 221/XII, sobre els fets del 6 i el 7 de se-
tembre de 2017, i de defensa de la democràcia, del pluralisme i de l’agenda social
290-00362/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 47/XII, sobre l’estat de l’educació pública
390-00047/12
Informe relatiu al compliment de la Moció 61

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença d’una representació de l’Institut Català de Finances davant la Co-
missió d’Estudi del Treball Autònom
357-00240/12
Substanciació 65

Compareixença d’una representació de la Confederació de Treballadors Autònoms 
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00241/12
Substanciació 65

Compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió d’Estudi del Tre-
ball Autònom
357-00245/12
Substanciació 65

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Gitanes de Ca-
talunya davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00250/12
Substanciació 65

Compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals Autònoms i 
Empresaris davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00251/12
Substanciació 66

Compareixença d’una representació de l’Associació d’Autònoms Dones i Homes Em-
prenedors de Catalunya Segle XXI davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00252/12
Substanciació 66

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 4898/2018, interposat per diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
contra els acords de la Mesa del Parlament sobre la normativa del Parlament anul·lada 
pel Tribunal Constitucional
383-00014/12
Al·legacions que formula el Parlament 66

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista del Parlament de 
Catalunya
501-00004/12
Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de 
fer la prova de coneixements de llengua catalana 73
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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’esport de Catalunya
202-00009/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 41185; 41219).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.07.2019; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport a la transferència de poder al Sudan
250-00801/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40947 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 21.06.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 40947)

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

2. Manifesta la necessitat que la Junta Militar de Transició transfereixi de forma 
ordenada i ràpida el poder a un govern civil, a fi d’organitzar unes eleccions on es 
donin les condicions necessàries per a que siguin lliures, justes i transparents en les 
quals la ciutadania sudanesa pugui expressar la seva voluntat política.

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del responsable 
de l’oficina de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
250-00803/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40941 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 21.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 40941)

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

1. Incloure els viatges a l’estranger dels alts càrrecs al Portal de la Transpa-
rència.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Donar publicitat a l’agenda pública dels alts càrrecs en tot allò relatiu a les 
reunions amb els grups d’interès, d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, i els 
principis d’actuació del codi de conducta dels alts càrrecs.

Proposta de resolució sobre la destitució del director del Programa 
de desenvolupament de projectes cultural d’àmbit internacional i la 
impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
250-00806/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40940 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 21.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 40940)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Incloure en el Portal de la Transparència els viatges dels alts càrrecs a l’es-
tranger. Fer publica l’agenda dels alts càrrecs, d’acord amb el seu codi de conducta.

Proposta de resolució sobre el bilingüisme a les proves d’accés a la 
universitat
250-00846/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40918 i 41080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el bilingüis-
mo en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las instrucciones del Consejo Interuniversitario de Cataluña, organismo depen-

diente de la Generalitat, a los examinadores son muy claras: «Repartir primero los 
enunciados de examen en catalán y, solo si algún alumno lo pide, darle la versión en 
castellano y recuperar la versión en catalán. Hacerlo constar en el informe».

En estas instrucciones se plasma por escrito el trato discriminatorio que se da 
a los alumnos castellanohablantes, pese a que el TSJC determinó en el año 2.000 
que esta práctica es discriminatoria y que coloca a los alumnos castellanohablantes 
en una posición de inferioridad ante una prueba de vital importancia para su futu-
ro académico, ya que les obliga a «superar una dificultad añadida». Esta sentencia 
señala, además, que «una cosa es que la Universidad garantice y fomente el uso de 
la lengua catalana y otra muy distinta que imponga un uso de la lengua catalana en 
su actividad de tal manera que por las condiciones en que se realice llegue a excluir 
o limitar en el ejercicio de su actividad en el uso de la lengua castellana, como ha 



BOPC 370
27 de juny de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 7 

sucedido». Pese al contenido de esta sentencia, no han modificado esta práctica en 
los 19 años transcurridos desde entonces algo que, por desgracia, es habitual en Ca-
taluña por lo que se refiere a las sentencias en materia lingüística.

Resulta evidente que los alumnos tienen que presentarse a las Pruebas de Acce-
so a la Universidad en igualdad de condiciones y que para ello es necesario que en 
las aulas haya modelos exámenes en la lengua oficial y las lenguas cooficiales de 
Cataluña suficientes para que se puedan repartir de forma indistinta antes de iniciar 
la prueba y no establecer diferencias por razones lingüísticas como sucede actual-
mente.

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. Instar al Consejo interuniversitario de Cataluña a modificar las instrucciones 

entregadas a los examinadores de manera que se señale que deben ofrecer a los exa-
minados a su voluntad la posibilidad de realizar la prueba en la lengua oficial y en 
las lenguas cooficiales de Cataluña.

2. Disponer en cada aula de modelos exámenes en la lengua oficial y las lenguas 
cooficiales de Cataluña suficientes para que se puedan repartir de forma indistinta 
antes de iniciar la prueba para garantizar la igualdad de condiciones de todos los 
alumnos.

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la política comunicativa del Govern
250-00847/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40919 i 41079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la política 
comunicativa del Govern de la Generalitat, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 11 de junio de 2019, Meritxell Budó, portavoz del Govern de la Generalitat, se 

negó a responder en español la pregunta de una periodista porque previamente no la 
había formulado en catalán. Su explicación fue que «en el turno de las preguntas en 
castellano lo que se hace habitualmente en esta sala es explicar y repetir lo que se ha 
preguntado en catalán, no hacer dos ruedas de prensa paralelas. Yo lo que les pediría 
es que en el turno de preguntas en castellano se limiten a todo lo que se ha pregun-
tado en catalán y, en todo caso, si quieren hacer otro tipo de cuestiones, primero las 
hacen en catalán y después las repetimos en castellano». También apostilló que «esto 
siempre ha sido una norma que ustedes conocen perfectamente y yo les pediría que si-
guiésemos las normas que ya había en esta sala». Finalmente, la portavoz del Gobier-
no cedió y acabó contestando la pregunta en español pese a «la norma de la sala».

Aunque no ha sido posible hallar la normativa a la que hace referencia la Sra. 
Budó, sí parece que está establecido que los representantes del Gobierno de la Gene-
ralitat realizan sus declaraciones en catalán, después contestan en catalán todas las 
preguntas independientemente del idioma en el que hayan sido formuladas y dedican 
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los 10 últimos minutos de la rueda de prensa a repetir declaraciones en español si 
así se demanda. De esta manera, en los medios públicos de comunicación de Cata-
luña solo aparece la parte en catalán y cortan la retransmisión de la rueda de prensa 
cuando se habla en español. Todo esto sirve para colocar la lengua española, oficial 
en Cataluña y lengua materna de la mayoría de los catalanes que sufragan con sus 
impuestos el Govern de la Generalitat y los medios de comunicación públicos, en 
una posición de inferioridad con respecto al catalán por parte de un gobierno y de 
unos medios de comunicación que deberían ser de todos.

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. Reconocer y valorar todas las lenguas oficiales (español) y cooficiales (catalán 

y aranés) de Cataluña como parte de nuestro patrimonio histórico, cultural y social.
2. Condenar el lamentable incidente de la Sra. Budó al dirigirse a una periodista 

que estaba intentando realizar su trabajo, así como su negativa inicial de no respon-
der una pregunta que no había sido previamente formulada en español.

3. Permitir que los periodistas puedan realizar libremente sus funciones duran-
te las ruedas de prensa del Govern de la Generalitat y preguntar indistintamente en 
catalán o español sin que utilizar una lengua u otra suponga tener que esperar más.

4. Instar a los medios de la CCMA a emitir íntegramente las ruedas de prensa 
del Govern de la Generalitat sea cual sea la lengua utilizada.

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’horari d’obertura del Centre d’Atenció 
Primària Amposta
250-00848/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’obertura 24 hores 
del Centre d’Atenció Primària d’Amposta (Montsià), per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Amposta (Montsià) fa temps que es demana que el Centre d’Atenció Primària 

(CAP) pugui obrir-se durant les 24 hores, i així ser el centre de referència de Primà-
ria, evitant així que els usuaris hagin d’anar a l’Hospital Comarcal.

Aquest centre ja té un àrea destinada específicament per a donar aquest servei 
de 24 hores, i està preparat perquè sigui traslladat a les seves instal·lacions. El cen-
tre va entrar en funcionament al maig de 2019, després de fer obres estructurals i 
d’equipament.

Així, està plantejat com un Equip d’Atenció Primària que s’afegeix als cinc con-
sultoris existents a la zona i que té una població de referència de 30.659 persones. 
Cal aprofitar la inversió realitzada de 3.733.341 euros entre l’obra i l’equipament. 
Aquesta és una reivindicació tant dels professionals de la salut de la zona com dels 
usuaris.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

necessàries perquè el Centre d’Atenció Primària d’Amposta (Montsià) doni servei 
durant les 24 hores.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’equitat en l’accés als 
programes de prevenció del suïcidi
250-00849/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a garantir 
l’equitat en l’accés als programes de prevenció del suïcidi per a tots els ciutadans, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El suïcidi, l’acte pel qual una persona es provoca la mort de manera voluntària, 

és la primera causa de mort entre les persones de 15 a 34 anys a Catalunya. Tant per 
la magnitud com per la gravetat, el suïcidi juvenil és un fenomen social de primer 
ordre, que afecta tant les persones que decideixen cometre l’acte suïcida com aque-
lles del seu entorn que viuen el procés de dol per la pèrdua o l’acompanyament de les 
temptatives.

A Catalunya hi ha un grup de treball pioner en la prevenció del suïcidi, composat 
per professionals del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
l’equip del Centre de Salut Mental de la Dreta de l’Eixample del CPB - Serveis de 
Salut Mental i de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Aquests professionals han desenvolupat un programa de prevenció de conductes 
suïcides en persones amb risc que ha donat molt bons resultats.

L’accés a aquests programes, però, no és disponible per a tots els ciutadans de 
Catalunya. Malgrat la seva suprasectorialitat, les distàncies dels territoris més llu-
nyans de Catalunya a l’Àrea Metropolitana fan que, de facto, l’accés a aquest pro-
grama no sigui factible. Per altra banda, la dotació de professionals de què disposa 
aquest programa tampoc fa factible que doni cobertura a tots els ciutadans de Cata-
lunya que es troben en situació de risc de suïcidi a tot el territori.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a definir progra-

mes de prevenció del suïcidi a cadascuna de les regions sanitàries de Catalunya, 
dotant-los dels recursos adients per a garantir que tots els ciutadans en situació de 
risc puguin accedir a les intervencions d’aquest programa sense diferències entre 
els territoris.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la inclusió en el currículum escolar de 
programes d’educació en habilitats emocionals i socials eficaces per 
a prevenir problemes de salut mental
250-00850/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la imple-
mentació de programes d’educació en habilitats emocionals i socials eficaces en la 
prevenció de problemes de salut mental al currículum acadèmic escolar, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El suïcidi, l’acte pel qual una persona es provoca la mort de manera voluntària, 

és la primera causa de mort entre les persones de 15 a 34 anys a Catalunya. Tant per 
la magnitud com per la gravetat, el suïcidi juvenil és un fenomen social de primer 
ordre, que afecta tant les persones que decideixen cometre l’acte suïcida com aque-
lles del seu entorn que viuen el procés de dol per la pèrdua o l’acompanyament de 
les temptatives.

S’ha observat que les persones que han adquirit majors competències en habili-
tats per resoldre conflictes socials i emocionals presenten un menor risc per desen-
volupar problemes de salut mental al llarg de la seva vida i, tanmateix, s’han definit 
programes de formació en aquestes competències per a ser implementats al currí-
culum acadèmic dels nens i joves a l’àmbit escolar.

A hores d’ara, a Catalunya, la seva implementació no és extensa ni homogènia 
entre els territoris ni entre els centres educatius de cadascun dels territoris.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Definir un pla estratègic per a definir el programa formatiu en habilitats so-

cials i emocionals a les escoles i instituts de Catalunya, per tal de garantir que els 
nostres nens i joves es beneficiïn d’aquestes eines d’afrontament de les situacions 
que hauran d’afrontar al llarg de la seva vida i millorin les seves competències.

2) Implementar un pla estratègic de formació en habilitats socials i emocionals i 
avaluar els seus resultats garantint l’equitat en el seu accés per a tots els nens i joves 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la desertificació
250-00851/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 40991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la desertificació, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les Nacions Unides va adoptar en la seva agenda 2030 el compromís d’assolir 

tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (ODS), entre 
els quals es troba l’objectiu 15 que consisteixen en «protegir, restablir i promou-
re l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar d’una manera sostenible els 
boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i revertir la degradació de les terres i 
aturar la pèrdua de biodiversitat», i establir la fita de «lluitar contra la desertificació, 
rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les terres afectades per la deserti-
ficació, la sequera i les inundacions, i procurar aconseguir un món amb una degra-
dació neutra del sòl».

No obstant això, la imatge de la sequera s’ha tornat cada vegada més habitual. 
La mala gestió i sobreexplotació de l’aigua són la cara oculta de sequeres cada ve-
gada més extremes que intensifiquen encara més la greu desertificació que afecta ja 
al 20% del territori d’Espanya.

El nou informe de l’Organització WWF, titulat «Crònica d’una sequera anun-
ciada», alerta de majors impactes si no s’aposta per una política hidrològica més 
sostenible i estratègica i demana «que les administracions públiques facin un gir ra-
dical en la gestió de l’aigua, apostant per una cultura d’estalvi d’aigua i ajustant les 
demandes als recursos realment disponibles»

En el mateix informe destaca que un 75% del territori espanyol està en perill de 
patir desertificació. Les dades mostren que les conques que més problemes pateixen, 
lligats a la sequera, es corresponen amb les zones que tenen majors índexs de so-
breexplotació de l’aigua, una realitat que es va agreujar especialment durant la gran 
sequera de l’any 2017. Hi ha moltes variables sobre el model de gestió de l’aigua que 
estan posant en perill les reserves estratègiques d’aigua per al futur. Tot això sense 
comptar l’aigua que es consumeix de forma il·legal: s’estima que hi ha més de mig 
milió de pous il·legals a Espanya i estudis de l’OCDE calculen que el 45% de l’aigua 
subterrània que s’utilitza a Espanya s’extreu il·legalment.

Els informes oficials de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya conclouen que 
aquest descontrol i abús de tants anys fa que «el 44% de les masses d’aigua subter-
rània estiguin en mal estat quantitatiu o químic». Els geòlegs calculen que cada any, 
aquests centenars de milers de pous il·legals roben uns 3.600 hectòmetres cúbics, 
«aquesta quantitat equival a tota l’aigua que poden emmagatzemar els tretze embas-
saments de la conca catalana de l’Ebre».

Les perspectives empitjoren encara més si tenim en compte que amb el canvi cli-
màtic els períodes secs seran cada vegada més llargs i intensos. El Centre d’Estudis 
Hidrogràfics del CEDEX (2017) estima que els recursos hídrics disponibles en les 
diferents conques hidrogràfiques es reduiran entre un 3% i un 7% d’aquí al 2040. El 
centre de la península experimentarà una disminució de recursos hídrics al voltant 
del 10%.

Altres càlculs com els informes del Ministeri de Medi Ambient adverteixen que 
el sòl susceptible de degradar-se va guanyant espai, destacant àmplies zones de Ca-



BOPC 370
27 de juny de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 12

talunya, sent Tarragona i Lleida les més afectades. Actualment, de les comunitats 
autònomes d’Espanya, Catalunya ocupa el cinquè lloc més susceptibles a la deserti-
ficació, amb 22.518 km² en risc. Per la qual cosa, es fa cada vegada més necessària 
una àmplia implicació de l’Administració Pública sobre quanta aigua es gasta, qui 
la fa servir i quins drets han estat concedits.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear, en els propers 3 mesos, a través de l’ACA una campanya per la detenció 

de pous il·legals en el territori de Catalunya.
2. Crear, en els propers 6 mesos, un Pla Català contra la Desertificació, en el qual 

s’estableixi un programa d’actuacions específiques sobre el territori que invertei-
xin la tendència actual i aconsegueixin aturar el procés de desertificació que pateix 
Catalunya, posant especial atenció a els territoris amb més perill com Tarragona i 
Lleida.

3. Establir un pla de revegetació com a instrument de reducció de l’aridesa en 
zones molt seques.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de 
l’Escola Escursell i Bartalot, de Ripollet
250-00852/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado, Sonia 

Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre el mantenimiento de la oferta educativa de la Escuela 
Escursell i Bartalot de Ripollet (Vallès Occidental), para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Departament d’Educació de la Generalitat ha anunciado el cierre de una línea 

de P3 en la Escola Escursell i Bartalot de Ripollet en el próximo curso 2019-2020, 
provocando una serie de protestas de la comunidad educativa e incertidumbre en la 
dirección del centro por las repercusiones que supondrá la reducción del personal 
docente.

Se intenta justificar esta decisión en base a una bajada de natalidad pero, ade-
más de la más que previsible repercusión sobre la calidad educativa que supondrá el 
brusco aumento de ratio en la única línea que quedará abierta, la repercusión puede 
ser especialmente notoria en un centro escolar ya calificado como de alta comple-
jidad en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, en pérdida de 
atención a la diversidad o en el aula de acogida que podría perderse.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
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1. Mantener abiertas las dos líneas de P3 de la Escola Escursell i Bartalot de Ri-
pollet el próximo curso 2019-2020, evitando así la merma de la calidad educativa, 
la pérdida de la atención a la diversidad o de la atención a alumnos recién llegados 
en el aula de acogida.

Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martín Eusebio Barra López, Sonia Sierra In-

fante, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaçament i la construcció 
de l’Escola Entença, de Barcelona
250-00853/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado, Sonia 

Sierra Infante, diputada, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la reubicación 
y construcción de la Escuela Entença de Barcelona, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El recinto de la Escola Industrial de Barcelona, situado en la nova Esquerra del 

Eixample, es un conjunto de edificios que se construyeron a finales del siglo xix 
para acoger una fábrica textil (Can Batlló). Pocos años después del cierre de esta fá-
brica, la Diputación de Barcelona se hizo cargo del edificio y a inicios del siglo xx 
se hicieron reformas para acoger la Escuela Industrial.

En estos momentos el amplio recinto acoge diversos centros formativos, así 
como la piscina Sant Jordi y, además, constituye un pequeño pulmón verde en un 
barrio falto de espacios ajardinados.

Entre los centros formativos situados en este recinto, hace tres años que inició 
su actividad la Escola Entença que ofrece niveles de Educación Infantil y Educa-
ción Primaria utilizando unos barracones instalados dentro del recinto de la Es-
cuela Industrial.

Esta instalación ha sido fuertemente criticada por las familias del centro por su 
proximidad a una subestación eléctrica, falta de espacio exterior, deficiencias cons-
tructivas en los módulos con goteras cuando llueve y otras deficiencias.

Ya antes de las preinscripciones del próximo curso 2019-2020, el Consorci 
d’Educació de Barcelona acordó con la comunidad educativa del centro el traslado 
de esta escuela, aunque seguiría en barracones, a una nueva ubicación en los Jar-
dines Marcos Redondo, provocando las críticas de los vecinos del barrio que veían 
reducido el escaso espacio verde del que disponen y organizándose en una Platafor-
ma de Afectados.

A pesar de que las familias que realizaron la preinscripción para el curso 2019-
2020 tenían el compromiso de que sus hijos estudiarían en instalaciones, que aunque 
provisionales tendrían mejores condiciones de las actuales, ahora, tres meses antes del 
inicio del curso, reciben la noticia de que se deberá retrasar el traslado al siguiente cur-
so por motivo de «consolidación de la seguridad jurídica y las dificultades técnicas».

Es decir, según lo publicado por el Consorci d’Educació se les hizo una promesa 
sin haber evaluado previamente la posibilidad de cumplirla.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Antes del comienzo del próximo curso 2019-2020 se proceda a hacer todas 

las reparaciones y/o reformas necesarias en la actual ubicación de la Escola Entença 
para corregir las muchas deficiencias denunciadas por las familias del centro.

2. Determinar con antelación suficiente al inicio del curso 2020-2021, la nueva 
ubicación para la Escola Entença en algunos de los lugares de titularidad municipal 
disponibles en el entorno de la escuela, que sin ocupar espacios verdes especialmen-
te escasos en la zona, cumpla todos los requisitos necesarios.

3. Incluir la necesaria construcción de un edificio adecuado para la Escola En-
tença de Barcelona en el Plan de Infraestructuras Educativas del Departament d’Edu-
cació, de tal manera que entre en funcionamiento al inicio del curso 2020-2021.

Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martín Eusebio Barra López, Sonia Sierra In-

fante, María Luz Guilarte Sánchez, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre els horaris de la pràctica esportiva dels 
joves
250-00854/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 41073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari 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 els ho-
raris de la pràctica esportiva dels i les joves, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 2010 el 50,5% de la població major de 16 anys practicava un o més esports, i, 

d’aquests, el 49,3% formava part d’un club o associació esportiva. El 2015 hi havia 
16.705 entitats esportives legalment registrades, de les quals 9.008 són clubs asso-
ciats en 71 federacions, que mouen 608.658 persones amb llicència federativa, gran 
part d’elles amb titulars menors de 30 anys. Cal destacar l’estructura organitzativa 
amb que l’esport compta a tot el territori. Tenim 45 consells esportius que cobrei-
xen totes les comarques de Catalunya, amb 195.917 llicències esportives escolars. 
A més, els ajuntaments són titulars del 47% dels 40.298 espais esportius inclosos en 
les més de 14.000 instal·lacions esportives.

Aquestes dades demostren la capacitat de mobilització i d’organització del món 
de l’esport, i la implicació de les administracions en la seva gestió.

Per això, tal com recull el Pacte per la Reforma horària, les organitzacions, en-
titats, institucions i clubs relacionats amb la pràctica esportiva han d’impulsar la re-
forma horària partint del principi de promoció de la salut, per aconseguir el respecte 
dels ritmes circadiaris pel que fa a temps d’activitat, d’àpats i de descans (franja ho-
rària saludable). Això comporta l’adaptació i generalització d’uns horaris més salu-
dables per a la pràctica esportiva.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Adaptar els horaris de pràctica esportiva a unes franges horàries més saluda-

bles.
2. Adaptar els horaris de les activitats físiques i esportives dels infants i joves en 

edat escolar entre la finalització de l’activitat educativa i les 20 hores.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 a 
l’Escola Isabel Besora, de Reus
250-00855/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 41074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

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

Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 a l’Escola Isabel 
Besora de Reus (Baix Camp), per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Reus (Baix Camp) des del curs 2012-2013, s’han tancat 11 línies de P3.
Segons les últimes dades publicades sobre les ràtios al segon cicle d’educació in-

fantil, corresponents al curs 2016-2017, Reus disposa d’una ràtio de 23,4 d’alumnes 
per unitat, més elevada que les ràtios de la comarca del Baix camp, la demarcació 
de Tarragona i de tot Catalunya.

En aquest context, l’AMPA de l’Escola Isabel Besora de Reus (Baix Camp) ha-
via rebut el compromís dels Serveis Territorials d’Ensenyament de Tarragona per 
tal d’obrir una segona línia de P3 per al curs 2019-2020, en el cas que hi hagués el 
nombre de preinscripcions suficients. En el període de preinscripció, hi va haver més 
de 50 preinscripcions, en la seva majoria de famílies del barri on se situa l’escola.

Però tot i el compromís adquirit pels SSTT d’Ensenyament de Tarragona, final-
ment aquests han optat per no obrir la segona línia de P3 a l’Escola Isabel Besora de 
Reus, cosa que deixa sense plaça a més de la meitat de les famílies preinscrites en 
l’escola. Es dóna la circumstància que moltes d’aquestes famílies diuen haver rebut 
trucades de centres concertats per tal que finalment inscriguin en els seus centres 
als nens i nenes.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a complir amb els 

compromisos adquirits amb l’AMPA de l’Escola Isabel Besora de Reus, per tal 
d’obrir una segona línia de P3, per al proper curs 2019-2020.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, diputades, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre els programes d’atenció domiciliària i 
equips de suport
250-00856/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 41086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
els Programes d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES), per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els Programes d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) són serveis 

prestats per equips interdisciplinaris, especialitzats i capacitats per donar suport 
en diferents graus d’intervenció a la comunitat o en sistemes integrats, en aquelles 
situacions més complexes de malaltia avançada o en situació de final de la vida. 
Aquests equips donen suport a l’atenció primària en l’àmbit de la geriatria i de les 
cures pal·liatives.

Les cures pal·liatives són un dret de les persones amb malalties cròniques pro-
gressives en la seva etapa més avançada i terminal. L’objectiu és millorar, el més 
possible, la qualitat de vida dels malalts i del seu entorn, mitigant el patiment, tant 
físic com emocional, associat a la mort i oferint la màxima ajuda possible a la per-
sona malalta per morir d’una forma digne.

Per tal d’oferir una atenció de qualitat a les persones amb malalties en fase avança-
da i terminal és fonamental conèixer els recursos de cadascun dels territoris i conèi-
xer la seva capacitat d’actuació i de resolució, ja que aquests factors poden condicio-
nar el model d’organització. En aquesta sentit, es fa necessari optimitzar els PADES 
i la coordinació dels recursos existents.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar un anàlisi sobre la cobertura dels PADES per àrees bàsiques de salut. 

A partir d’aquest anàlisi, el Govern haurà de determinar les necessitats de cobertura 
d’aquests programes.

2. Integrar els PADES dins el sistema d’Atenció Primària i Comunitària, garan-
tint el continuo assistencial.

3. Elaborar un pla de cobertura dels PADES per garantir una cobertura, amb 
equitat territorial, tots els dies de l’any durant les 24 hores.

4. Presentar, en el termini de 6 mesos, davant la Comissió de Salut del Parlament 
l’anàlisi sobre la cobertura dels PADES i el pla de cobertura sorgit de l’anàlisi, es-
pecificant el nombre de serveis derivats que es proposen.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre la signatura d’un conveni amb el 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre per 
al control de les plagues de mosquits i de mosca negra a les 
comarques de l’Ebre
250-00857/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 41087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rosa Ma-

ria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la signatura d’un conveni amb el Consorci 
de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) pel control de les pla-
gues de mosquits i de mosca negra a les comarques de l’Ebre, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Consorci de Polítiques Ambiental de les Terres de l’Ebre (COPATE) sorgeix 

de la fusió de cinc consorcis preexistents a les Terres de l’Ebre: el Consorci de Ser-
veis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià (CODE), el Consorci per a la gestió del 
residus del Montsià, el Consorci de Residus del Baix Ebre (ReBé), el Consorci per 
a la gestió de la Serra de Cardó-Boix i el Consorci dels espais naturals del Montsià.

El seu objectiu és dotar d’infraestructura tècnica i econòmica les competències 
mediambientals i de salubritat dels Ajuntaments de la seva àrea d’influència.

La proliferació de diferents espècies de mosquit a l’entorn de la llera de l’Ebre i 
d’altres cursos fluvials de les comarques de l’Ebre, així com l’aparició i extensió de la 
mosca negra, tant a l’entorn de l’Ebre, com del Segre-Cinca, fa que el COPATE tin-
gui una actuació imprescindible en les comarques del sud i de l’interior de Catalunya.

La manca de control d’aquestes espècies d’insectes comporta un greu problema 
de salubritat, que en d’altres èpoques ja s’havien produït (paludisme), així com greus 
perjudicis econòmics en unes comarques abocades a l’agricultura i el turisme.

Des de la seva creació, el COPATE, ha hagut de lluitar any a any la signatura de 
conveni amb la Generalitat de Catalunya per tal d’obtenir el finançament necessari per 
poder portar a terme la seva tasca de detecció i tractament contra la plaga de mosquits 
i mosca negra. Quan aquests convenis no han estat possibles, s’ha hagut de recórrer a 
la subvenció directa per part de la Generalitat.

Per poder fer una tasca efectiva, amb els mitjans necessaris per fer tractaments 
adequats a tota l’extensió (6.000 hectàrees aproximadament), es necessita en primer 
lloc, la cobertura jurídica per fer-los, i els mitjans econòmics estables durant dife-
rents anualitats. Això permetria planificar els tractaments a fer, amb la freqüència 
adequada, i amb l’extensió que caldria.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a, a 

través del Departament de Salut, signar un conveni per 10 anys, amb la dotació eco-
nòmica suficient, amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE), per tal que el Consorci pugui portar a terme els controls i els tracta-
ments necessaris per controlar les plagues de les diferents espècies de mosquits i de 
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mosca negra a les comarques de l’Ebre i de l’interior de Catalunya, a l’entorn dels 
rius Ebre i Segre-Cinca.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció 
assistida
250-00858/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 41119 i 41139  / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

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

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre els tractaments públics de reproducció assistida a Catalunya i a Lleida, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
De les dones que avui tenen prop de 41 anys, un 28 o un 29% encara no són ma-

res, algunes potser ho acabaran sent però seran relativament poques quan arribin 
als 50 anys (època en què es considera tancada l’etapa reproductiva). S’estima que 
almenys un 25% de dones que van néixer entre 1975 i 1980, és a dir, una de cada 
quatre, hauran volgut i no hauran pogut ser mares o veuran frustrat el seu projecte 
reproductiu. Aquestes són algunes de les demolidores conclusions de les investiga-
cions del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) i altres estudis d’investigació rela-
cionats amb la fecunditat.

La infertilitat afecta d’una forma severa la societat catalana i espanyola a tots els 
nivells, i per tant és important entendre que no es tracta d’un problema personal ni 
d’unitat familiar sinó social. L’edat per tenir el primer fill a Catalunya i a Espanya 
és una de les més altes del món, se situa segons Idescat en els 31,5 anys, sent una 
mica més alta a les comarques metropolitanes de Barcelona que a Lleida i a Girona. 
Aquest fet ja ens hauria de fer pensar que alguna cosa està passant a la nostra so-
cietat que no passa a la resta del món, ni tan sols als països del nord d’Europa. Els 
investigadors preveuen que en les properes dècades el nombre de mares potencials 
es continuarà reduint a Catalunya, i la seva estructura interna serà més envellida.

Socialment molt poques parelles o dones es plantegen ser mares als 22 anys. La bio-
logia no hi entén, de circumstàncies socials. Generalment s’infrautilitzen els 15 anys  
de més fertilitat (dels 15 als 30 anys) i es posposa la maternitat tot esperant que en-
tre els 31 i els 37 o 38 anys aproximadament arribi l’estabilitat laboral. Davant la 
situació d’envelliment de les mares i la manca de serveis públics sense llistes d’es-
pera, el negoci de les clíniques privades de reproducció humana assistida (RHA) ha 
proliferat considerablement.

Els tractaments de fecundació recauen en el sistema sanitari i per tant són com-
petència de les comunitats autònomes. La llei de Reproducció Assistida de 2006 diu 
que «les usuàries d’aquestes tècniques són les dones majors de 18 anys amb inde-
pendència del seu estat civil o orientació sexual». S’entén que hi ha un trastorn quan, 
transcorregut un any de relacions sexuals, no hi ha embaràs, però cada comunitat 
interpreta la llei segons la seva orientació política o segons entengui els models de 
família. Catalunya i Madrid l’any 2012 eren les més restrictives en aquest sentit, fins 
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que el Parlament de Catalunya va aprovar l’any 2014, amb els vots de tots els partits 
excepte PP i UDC, la llei 11/2014. Una llei impulsada pels col·lectius que garanteix 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) a l’hora 
de rebre tractament i que insta el govern de la Generalitat a no aplicar cap tipus de 
restricció.

L’ampliació dels drets i la inclusió de tots els col·lectius en els tractaments de re-
producció assistida és sens dubte un gran avenç, no només a l’Estat espanyol, sinó a 
nivell europeu, on les lleis de reproducció assistida són encara més conservadores.

El 8 de juliol del 2016 l’aleshores conseller de Sanitat, Antoni Comín, va anun-
ciar que, acomplint la llei aprovada al Parlament, s’universalitzarien els tractaments 
de reproducció assistida a totes les dones que ho desitgessin independentment de la 
seva condició sexual o estat civil. El conseller va assegurar que no es preveia que 
l’aprovació del protocol incrementés les llistes d’espera, almenys respecte a la in-
seminació artificial ja que segons ell les llistes d’espera eren «gairebé inexistents». 
No opinen el mateix els serveis de la planta de Reproducció Assistida de l’Hospi-
tal Vall d’Hebron i les usuàries, tampoc ens diuen el mateix les dades de la Gene-
ralitat. Actualment, la llista d’espera d’aquest hospital pot arribar fins als quatre  
anys.

No és que el conseller mentís quan deia que les llistes d’espera no augmenten, 
però els números que donava sobre el temps d’espera no eren correctes. En el cas 
d’una dona de més de 30 anys amb problemes de fertilitat, dos o quatre anys poden 
ser una eternitat i un camí segur cap a un projecte reproductiu frustrat, tal i com 
mostren els estudis del CED.

Si les llistes d’espera estan disminuint a la Seguretat Social no és perquè hagin 
augmentat els serveis ni el personal, ben al contrari. Segons la Plataforma Dempeus 
per la Salut Pública, a març de 2015 els hospitals i els CAPs havien perdut el 15% 
del personal. L’ICS ha prescindit de 5.810 dels 43.000 professionals des de l’any 
2010.

Malgrat les preguntes realitzades a la passada legislatura pel nostre grup, va ser 
impossible esbrinar dins els pressupostos 2017 quina era la partida que es va des-
tinar als serveis públics de RHA, però si aquesta hagués augmentat tampoc seria 
efectiva, fet que ens va fer deduir que si les llistes d’espera de l’Hospital Vall d’He-
bron disminueixen és perquè la majoria de pacients desisteixen de fer un tractament 
per la via pública. Al 2018 a Catalunya hi havia 36 clíniques privades que efectua-
ven tractaments RHA, de les quals es desconeixen les xifres totals de pacients que 
tracten anualment, però tenint en compte el creixement de la demanda per les raons 
explicades i sumant alhora les pacients estrangeres que venen a fer-se tractaments a 
Catalunya perquè els resulta més barat, el volum pot ser considerable.

Segons dades de la Generalitat de Catalunya, sabem que la mitjana del temps d’es-
pera a desembre de 2016 dels pacients pendents de FIV en els diferents centres hospi-
talaris era per a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona de 6,49 mesos; 
l’Hospital Clínic de Barcelona de 13,06 mesos; la Fundació Puigvert-IUNA de 10,06 
mesos i l’Hospital Vall d’Hebron de 25,08 mesos. La diferència de mesos d’espera 
entre els hospitals, especialment el darrer, és considerable i inexplicable.

Pel que fa a la inseminació artificial, hi ha vuit centres públics a Catalunya que 
donen servei: l’Hospital Trueta de Girona, l’Hospital del Mar, la Fundació Puigvert, 
el Clínic, el Joan XXIII de Tarragona, el Verge de la Cinta de Tortosa, Can Ruti  
a Badalona i la Vall d’Hebron. Sobta que no hi hagi servei d’inseminació artificial a 
l’Hospital Arnau de Vilanova, tot i que a Terres de Lleida, Pirineu i Aran hi ha una 
massa crítica superior a la de les Terres de l’Ebre. Cal dir que Tarragona tampoc 
disposa de cap servei de FIV.
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La situació de Lleida
L’Hospital Arnau de Vilanova, en no tenir cap servei de RHA, deriva els i les 

pacients de Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran a l’Hospital Vall d’Hebron. Els 
pacients en cap cas són preguntats a quin dels quatre hospitals volen fer-se el trac-
tament pel que la tendència és a fer augmentar la llista d’espera de l’Hospital Vall 
d’Hebron. Sembla que una manera de fer minvar les llistes d’espera sense cap cost 
podria ser un repartiment equitatiu entre hospitals públics que ofereixen el servei.

El 30 de juny de 2016 hi havia 3.000 persones en llista d’espera per a un tracta-
ment de FIV a Catalunya, i les dones amb residència a Lleida i que estaven en llista 
d’espera per a FIV en l’Hospital de la Vall d’Hebron eren 109.

Des de juny del 2010, data en què es va implantar el sistema informàtic SAP, les 
persones amb residència a Lleida derivades per a tractament d’infertilitat han estat 
en total 435, de les quals 421 dones derivades des del Servei de Ginecologia i Obs-
tetrícia i 14 homes derivats des del Servei d’Urologia. Quant al nombre de persones 
que des de l’any 2010 han tingut una primera visita a l’Hospital Arnau de Vilanova 
per infertilitat i han procedit a fer un tractament i quantes no han continuat les visi-
tes després que se’ls digués que la llista d’espera era de quatre anys, el Servei Català 
de la Salut (CatSalut) diu que no disposa d’aquesta dada.

A Lleida hi ha fins a cinc clíniques privades que fan tractament de RHA: CEFER,  
Avantmèdic, FIV Lleida Cirh, EVA i IVI Lleida. Aquest fet evidencia la gran quan-
titat de demanda que té el territori, tant d’inseminacions artificials com de FIV. El 
centre IVI Lleida va reconèixer en la seva fundació que havien obert per «donar co-
bertura a la creixent demanda de tractaments de reproducció assistida per part de 
les parelles lleidatanes». En la darrera dècada explicava haver realitzat més de 500 
tractaments a pacients procedents de Lleida i 100 en altres clíniques que no són de 
Barcelona. El doctor Agustí Ballesteros, director d’IVI Barcelona i Lleida, assegura 
que «durant el 2015 es van realitzar prop d’un centenar de tractaments de reproduc-
ció assistida a pacients de Lleida, el que suposa un 13% més dels tractaments realit-
zats al 2014». Aquesta proliferació de clíniques privades durant els darrers anys és 
deu sobretot «a una trama de voluntats entre metges que treballen a la privada i de 
polítics que ha acabat beneficiant les clíniques privades», segons expliquen algunes 
infermeres i ATS de l’HUAV.

Davant d’aquesta situació, tenim molta feina social i política a fer. Per una banda, 
la societat ha de prendre consciència que això posa en perill la nostra natalitat i, per 
tant, la nostra sostenibilitat econòmica enfront d’una població greument envellida. 
Per altra banda, la falta d’acompanyament a les dones i a les parelles heterosexuals 
i lesbianes suposa una forma més de masclisme que fa que tot el pes de la criança 
o impossibilitat de tenir fills continuï recaient majoritàriament en les dones. Per tot 
això, cal fer front als reptes polítics des de diferents nivells administratius i departa-
ments per dur endavant un canvi de rumb urgent per tal de que les dones soles o pa-
relles amb menys poder adquisitiu puguin accedir als serveis públics de RHA sense 
llistes d’espera i amb la mateixa igualtat d’oportunitats en la que ho fan les dones 
soles i parelles amb major poder adquisitiu. La natalitat del nostre país no pot de-
pendre del poder adquisitiu de les famílies.

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

Proposta de resolució
1. Tal i com demanen els centres d’investigació i professionals, augmentar la in-

versió en investigacions i estadístiques sobre fertilitat a Catalunya donat que som el 
país amb l’edat del primer fill més avançada i amb un greu problema de natalitat.

2. Realitzar campanyes d’informació en centres educatius sobre la vida fèrtil de 
les persones i sobre les ajudes per a la criança.
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3. Repartir de forma equitativa els usuaris entre els diferents hospitals públics 
que ofereixen el servei públic de RHA per disminuir les llistes d’espera i evitar els 
greuges entre territoris, amb especial atenció a l’Hospital Vall d’Hebron.

4. Implantar a les àrees sanitàries de Lleida i Tarragona serveis propis de FIV, i 
en el cas de Lleida també d’inseminació artificial.

5. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat a no excloure les dones 
dels tractaments de fertilitat que ja es troben en llista d’espera des de fa temps pel 
fet d’haver complert els 40, ja que les clíniques privades no imposen limitacions per 
edat. La llei ha de garantir els drets de les dones soles i lesbianes i sobretot que tenir 
un fill no sigui una barrera de classe.

6. Incloure l’ovodonació i la donació d’esperma dins els tractaments de la sanitat 
pública catalana per a parelles o persones amb òvuls i esperma de baixa qualitat o 
amb malformacions.

7. Fer les gestions pertinents perquè acompanyar la criança a través d’ajudes so-
cials i laborals, sigui una prioritat social i política a Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP CatECP

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats
302-00116/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41138, 41228, 41247 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41138)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a les següents mocions de contingut 
idèntic: Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats (tram. 
302-00116/12) i Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les universitats públiques (tram. 302-00118/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4, que quedaria redactat de la següent manera

4) Incrementar en els pressupostos els fons per a beques universitàries i que es 
realitzin les reformes per a garantir la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes, 
independentment del seu nivell de renda familiar.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

5) Potenciar la internacionalització de la universitat catalana, donant compliment 
a la Resolució 399/XII del Parlament de Catalunya, sobre la participació de les uni-
versitats en el pla pilot europeu de campus transnacionals, i fomentar l’oferta d’estudis 
en terceres llengües a les universitats catalanes, a fi de promoure la internacionalitza-
ció del sistema universitari català, així com traslladar la necessitat que els professors 
universitaris disposin del suport necessari per a impartir docència en terceres llengües.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6, que quedaria redactat de la següent manera

6) Potenciar l’excel·lència universitària catalana per a consolidar i millorar la 
seva posició en els rànquings internacionals. Per aquest motiu, als pressupostos es 
destinaran línies de finançament addicional per a aquelles universitats que aconse-
gueixin millorar els seus índexs de recerca, innovació i ocupabilitat.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7, que quedaria redactat de la següent manera

7) Assumir la seva responsabilitat i demostrar el seu compromís amb la millora 
del sistema universitari dels punts anteriors, presentant els pressupostos i renunciant 
a polítiques que impedeixen la seva negociació.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 41228)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les univer-
sitats (tram. 302-00116/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 4

Realitzar, abans que finalitzi el present any, un estudi sobre totes aquelles be-
ques vigents concedides en l’àmbit de la universitat que suposen contraprestació 
econòmica per la realització d’activitats corresponents al personal de servei i ad-
ministratiu. Una vegada fet l’estudi procedir, en compliment de la legalitat vigent, a 
transformar immediatament en contractes laborals aquelles activitats que utilitzen 
fraudulentament la figura de la beca quan realment ens trobem davant laboralitat.

En cap cas això ha de suposar la suspensió de les actuacions de la Inspecció de 
Treball sobre aquesta matèria a les universitats catalanes.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 5

Donar compliment al Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del personal investiga-
dor predoctoral en formació (EPIF) i per aquelles universitats públiques que no ho 
hagin fet o acordat encara aplicar els increments retributius a partir de l’1 d’agost 
de 2019 amb els corresponents efectes retroactius.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 6

En virtut d’allò que estableix el Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del personal 
investigador predoctoral en formació (EPIF) tots els contractes predoctorals de perso-
nal investigador en formació el finançament del qual depèn del Capítol I (FPUs, FPIs, 
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PIFs, AGAUR i altres modalitats) que s’extingeixin amb posterioritat a 15 de març de 
2019 seran prorrogats pel màxim temps legal que possibilita la norma: 

– Quan el contracte s’hagi concertat per una durada inferior a quatre anys es 
prorrogarà successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin tenir una 
durada inferior a un any.

– Quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, el contracte 
assolirà una durada màxima de sis anys, pròrrogues incloses, tenint en compte les 
característiques de l’activitat investigadora i l’impacte del grau de les limitacions en 
l’acompliment de l’activitat, amb l’informe favorable previ del servei públic d’ocu-
pació competent, que a aquests efectes pot sol·licitar un informe dels equips tècnics 
de valoració i orientació de la discapacitat competents.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41247)

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

nya, 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 universitats 
(tram. 302-00116/12).

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

1. Proposar, en el si dels treballs del Pacte Nacional per a la Societat del Conei-
xement, els recursos i la temporalitat per cobrir les necessitats de les universitats pú-
bliques, amb l’objectiu de garantir la seva estabilitat financera i la qualitat, d’acord 
amb la dimensió econòmica i model de finançament que s’acordi.

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

2. Destinar l’equivalent dels recursos necessaris per reduir un 30 % les taxes i 
preus universitaris a millorar l’equitat del sistema de preus-renda, a través de: 

– Beques-salari complementàries
– Reducció dels preus progressiva, començant pels trams pendents d’equitat 3, 4 i 5
– Equiparació dels preus de màster als graus. Aquesta equiparació, segons les 

disponibilitats pressupostàries, caldrà fer-la en dos exercicis. En el primer, s’equipa-
raria als preu de grau d’experimentalitat C i en segon, a l’experimentalitat de grau 
d’origen.

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

3. Debatre i determinar quines són les necessitats immediates i a llarg termini 
en inversions, tant de manteniment i renovació com de noves dotacions, i com s’han 
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d’articular dins del mapa d’universitats de Catalunya en el si del Pacte Nacional 
per a la Societat del Coneixement (PN@SC), amb la temporalitat que s’hi proposi.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola 
inclusiva
302-00117/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41225, 41227, 41234 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41225)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva (tram. 302-00117/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició del punt 2 de l’article 2

2.2. Assegurar en el proper exercici pressupostari que en l’actual exercici pressu-
postari es destinaran els recursos necessaris, si cal amb una transferència de crèdit 
o una altra figura que prevegi la Llei de Finances Públiques de Catalunya, per donar 
compliment a un model global d’escola inclusiva i garantir un reforçament dels re-
cursos educatius especialitzats (personal docent i no docent, TEI, vetlladors/es, psi-
copedagogs/gues, etc.), reduir-ne les ràtios, proporcionar una oferta pública i gratuïta 
de formació especialitzada als docents, millorar els equipaments en aules de suport, 
publicar i donar a conèixer els protocols de malalties i trastorns existents diversos als 
centres educatius i posar a disposició un mapa de recursos de la inclusió al conjunt 
del territori.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, d GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 41227)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, presidenta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva (tram. 302-00117/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2.1.c

2.1.c) reconegui els infants amb malalties cròniques i la seva necessitar de gau-
dir d’atenció sanitària als centres escolars des de l’educació infantil de primer cicle 
fins als estudi postobligatoris mitjançant la incorporació d’una infermera escolar 
adscrita al centre, tasca que no correspon ni als docents ni a les famílies, afegint les 
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necessitats sanitàries com a criteri per a contemplar aquests infants com alumnes 
amb NEE.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra d al punt 2.1

2.1.d) incorpori la figura de de l’educador/a social als centres educatius en quali-
tat d’agent educatiu pertanyent a l’equip docent i treballant en col·laboració i cores-
ponsabilitat amb les professionals del centre.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, presidenta,  

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41234)

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

nya, 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 l’escola inclusiva 
(tram. 302-00117/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició, supressió i modificació

1. El Parlament de Catalunya denuncia que la manca de pressupost i recursos 
econòmics no ha permès al Govern desplegar completament el Decret 150/2017, de 
17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu in-
clusiu i exigeix el seu desplegament urgent abans de l’inici de curs 2019-2020.

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

2.1.c. reconegui els infants amb malalties cròniques i la seva necessitat de gaudir 
d’atenció sanitària per part de professionals sanitaris en horari escolar des de l’edu-
cació infantil de primer cicle fins als estudis post obligatoris, tasca que no correspon 
ni als docents ni a les famílies, afegint les necessitats sanitàries com a criteri per 
contemplar aquests infants com alumnes amb NEE.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les universitats públiques
302-00118/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41138, 41229, 41246 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41138)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a les següents mocions de contingut 
idèntic: Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats (tram. 
302-00116/12) i Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les universitats públiques (tram. 302-00118/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4, que quedaria redactat de la següent manera

4) Incrementar en els pressupostos els fons per a beques universitàries i que es 
realitzin les reformes per a garantir la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes, 
independentment del seu nivell de renda familiar.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

5) Potenciar la internacionalització de la universitat catalana, donant compli-
ment a la Resolució 399/XII del Parlament de Catalunya, sobre la participació de 
les universitats en el pla pilot europeu de campus transnacionals, i fomentar l’oferta 
d’estudis en terceres llengües a les universitats catalanes, a fi de promoure la inter-
nacionalització del sistema universitari català, així com traslladar la necessitat que 
els professors universitaris disposin del suport necessari per a impartir docència en 
terceres llengües.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6, que quedaria redactat de la següent manera

6) Potenciar l’excel·lència universitària catalana per a consolidar i millorar la 
seva posició en els rànquings internacionals. Per aquest motiu, als pressupostos es 
destinaran línies de finançament addicional per a aquelles universitats que aconse-
gueixin millorar els seus índexs de recerca, innovació i ocupabilitat.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7, que quedaria redactat de la següent manera

7) Assumir la seva responsabilitat i demostrar el seu compromís amb la millora 
del sistema universitari dels punts anteriors, presentant els pressupostos i renunciant 
a polítiques que impedeixen la seva negociació.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 41229)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
de les universitats públiques (tram. 302-00118/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 4

Realitzar, abans que finalitzi el present any, un estudi sobre totes aquelles be-
ques vigents concedides en l’àmbit de la universitat que suposen contraprestació 
econòmica per la realització d’activitats corresponents al personal de servei i ad-
ministratiu. Una vegada fet l’estudi procedir, en compliment de la legalitat vigent, a 
transformar immediatament en contractes laborals aquelles activitats que utilitzen 
fraudulentament la figura de la beca quan realment ens trobem davant laboralitat.

En cap cas això ha de suposar la suspensió de les actuacions de la Inspecció de 
Treball sobre aquesta matèria a les universitats catalanes.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 5

Donar compliment al Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del personal investiga-
dor predoctoral en formació (EPIF) i per aquelles universitats públiques que no ho 
hagin fet o acordat encara aplicar els increments retributius a partir de l’1 d’agost 
de 2019 amb els corresponents efectes retroactius.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 6

En virtut d’allò que estableix el Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del personal 
investigador predoctoral en formació (EPIF) tots els contractes predoctorals de per-
sonal investigador en formació el finançament del qual depèn del Capítol I (FPUs, 
FPIs, PIFs, AGAUR i altres modalitats) que s’extingeixin amb posterioritat a 15 de 
març de 2019 seran prorrogats pel màxim temps legal que possibilita la norma: 

– Quan el contracte s’hagi concertat per una durada inferior a quatre anys es 
prorrogarà successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin tenir una 
durada inferior a un any.

– Quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, el contracte 
assolirà una durada màxima de sis anys, pròrrogues incloses, tenint en compte les 
característiques de l’activitat investigadora i l’impacte del grau de les limitacions en 
l’acompliment de l’activitat, amb l’informe favorable previ del servei públic d’ocu-
pació competent, que a aquests efectes pot sol·licitar un informe dels equips tècnics 
de valoració i orientació de la discapacitat competents.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41246)

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

nya, 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 de les 
universitats públiques (tram. 302-00118/12).

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

1. Proposar, en el si dels treballs del Pacte Nacional per a la Societat del Conei-
xement, els recursos i la temporalitat per cobrir les necessitats de les universitats pú-
bliques, amb l’objectiu de garantir la seva estabilitat financera i la qualitat, d’acord 
amb la dimensió econòmica i model de finançament que s’acordi.

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

2. Destinar l’equivalent dels recursos necessaris per reduir un 30 % les taxes i 
preus universitaris a millorar l’equitat del sistema de preus-renda, a través de: 

– Beques-salari complementàries
– Reducció dels preus progressiva, començant pels trams pendents d’equitat 3, 4 i 5
– Equiparació dels preus de màster als graus. Aquesta equiparació, segons les 

disponibilitats pressupostàries, caldrà fer-la en dos exercicis. En el primer, s’equipa-
raria als preu de grau d’experimentalitat C i en segon, a l’experimentalitat de grau 
d’origen.

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

3. Debatre i determinar quines són les necessitats immediates i a llarg termini 
en inversions, tant de manteniment i renovació com de noves dotacions, i com s’han 
d’articular dins del mapa d’universitats de Catalunya en el si del Pacte Nacional 
per a la Societat del Coneixement (PN@SC), amb la temporalitat que s’hi proposi.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conclusions 
del dictamen de l’ONU sobre els presos polítics catalans
302-00119/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41216, 41224, 41236 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 41216)

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les conclusions del dictamen de l’ONU sobre els presos polítics catalans (tram. 
302-00119/12).

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

1. Constata que: 
a. L’opinió 6/19, i totes les que emet el Grup de Treball de Detencions Arbitràries, 

no són vinculants tal i com va ser acordat per la Comissió de Drets Humans de la 
ONU en la seva resolució 1997/50.

b. No és l’ONU com a organització internacional, si no un grup de treball que re-
porta al Consell de Drets Humans, les opinions del qual no tenen cap efecte jurídic 
intern i són diferents a les del Consell de Drets Humans o de l’Alta Comissionada.

c. L’opinió 6/19 mostra una important falta de rigor a l’ignorar qüestions tan bà-
siques com són la divisió de poders pròpia de tots els Estats de dret i donar per pro-
vats fets que estan sent jutjats.

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

2. Respecta les decisions del poder judicial.

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

3. Pel que fa al coneixement de l’opinió pública: 
a. Ser rigorós i responsable en les informacions que es traslladen a la ciutadania.
b. No emetre informacions distorsionades sobre la transcendència de l’opinió 

6/19 del Grup de Treball de Detencions Arbitràries.
c. Donar a conèixer el contingut i transcendència la decisió del Tribunal Euro-

peu de Drets Humans d’Estrasburg (TEDH) de rebutjar per unanimitat la demanda 
presentada per l’expresidenta Carme Forcadell i 75 diputats més contra la decisió 
del Tribunal Constitucional Espanyol de suspendre el Ple del Parlament del 9 d’oc-
tubre de 2017 en el que es preveia proclamar la independència.

d. Donar a conèixer la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans de rebut-
jar la demanda per la multa que va imposar el Tribunal Constitucional a una mem-
bre de l’extinta Sindicatura Electoral pel referèndum d’autodeterminació il·legal de 
l’1 octubre del 2017.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Iniciar una relació de cooperació i lleialtat institucional amb el Govern d’Es-
panya i de respecte al pluralisme present a la nostra societat.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41224)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Regla-
mento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les conclusions del dictamen de l’ONU sobre els 
presos polítics catalans (tram. 302-00119/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De substitució al punt 1

1. Constata que l’Estat compleix amb les seves obligacions internacionals en ma-
tèria de drets humans anant més enllà de la ratificació de tractats internacionals tal 
com fa en sotmetre’s a la jurisdicció supranacional del Tribunal Europeu de Drets 
Humans d’Estrasburg o en acceptar l’accés de l’individu al Comitè de Drets Hu-
mans del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De substitució al punt 2

2. Demana disculpes pels fets ocorreguts el 6 i 7 de setembre del 2017 en els quals 
els partits separatistes van abusar de la seva majoria parlamentària, que no social, 
i van vulnerar els drets fonamentals de participació política de tots els catalans, tal 
com ha avalat el Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg en la seva Decisió 
núm. 86258/17 de Carme Forcadell i altres 75 demandants contra Espanya.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De substitució al punt 3

3. Deixar de mentir amb «fake news» i assumir que el Tribunal Europeu de Drets 
Humans d’Estrasburg ha reconegut fins a tres ocasions que les actuacions de les 
institucions democràtiques del nostre estat de dret contra les accions il·legals realit-
zades pels líders independentistes eren una necessitat democràtica per garantir dels 
drets de tots els catalans i l’ordre constitucional.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De substitució al punt 4

4. A respectar la separació de poders i deixar que els tribunals, i si escau, el Tri-
bunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg es pronunciïn sense interferències del 
Govern de la Generalitat.

Palacio del Parlamento, 21 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 41236)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
conclusions del dictamen de l’ONU sobre els presos polítics catalans (tram. 302-
00119/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou paràgraf abans de la part resolutiva

És per això que el Parlament de Catalunya restarà també amatent a la opinió 
que el Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària del Consell de Drets Humans 
de Nacions Unides formuli en relació a la demanda presentada per Josep Rull, Raül 
Romeva, Joaquim Forn i Dolors Bassa per denunciar el seu empresonament pre-
ventiu.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició del punt 1

1. Constata que el Govern de l’Estat espanyol ha de complir amb les seves obli-
gacions internacionals en matèria de drets humans enlloc de posar en dubte el con-
tingut del dictamen i l’honorabilitat dels integrants del Grup de Treball sobre la De-
tenció Arbitrària de l’ONU.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. Es congratula per les accions empreses pel Govern de la Generalitat com a 
resultat del Consell Executiu extraordinari del passat 31 de maig de 2019, les quals 
insten les autoritats de l’Estat a alliberar tots els presos polítics catalans, per la vul-
neració flagrant de Drets Humans que suposa el seu empresonament, amb motiu de 
l’aprovació del dictamen del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de l’ONU.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició del punt 2

2. Denuncia la vulneració dels drets polítics dels eurodiputats electes Oriol Jun-
queras, Carles Puigdemont i Antoni Comín i conseqüentment de tots els i les seves 
votants, provocada per les decisions de la Sala del Penal del Tribunal Suprem d’im-
pedir que completin els tràmits per esdevenir Eurodiputats. Unes decisions, sense 
cap base legal en el marc d’unes ordres de presó provisional considerades arbitràries 
pel dictamen del Grup de Treball de les Nacions Unides.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 2 bis

2 bis. Rebutja la decisió de la Junta Electoral Central de declarar «vacants» els 
escons dels tres eurodiputats electes i reclama al Parlament Europeu que no la ten-
gui en compte i prengui nota dels resultats electorals proclamats oficialment el dia 
13 de juny del 2019, sense exclusions.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició del punt 3

3. Continuar difonent el dictamen i fent les gestions necessàries i ja acordades 
per tal que el Govern de l’Estat espanyol, en compliment amb el que estableix l’in-
forme, el divulgui per tots els mitjans disponibles i de la forma més àmplia possible.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició i supressió del punt 4

4. Continuar fent les gestions necessàries i ja acordades per tal que el Govern de 
l’Estat espanyol compleixi amb els dictàmens del Grup de Treball sobre la Detenció 
Arbitrària de les Nacions Unides, d’acord amb els tractats internacionals en matèria 
de drets humans que l’Estat espanyol ha signat i ratificat.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu rumb 
polític
302-00120/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41151, 41217, 41223, 41235 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

25.06.2019

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 41151)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el seu rumb polític (tram. 302-00120/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat E bis

E bis. Volver a asistir a los órganos multilaterales existentes entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas, como lo han venido habiendo el resto de gobiernos auto-
nómicos, e implicarse en los asuntos que se traten con el fin de defender los legítimos 
intereses de los catalanes.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat F

F. Asumir que los edificios y espacios públicos a cuyo mantenimiento contri-
buimos todos los ciudadanos con nuestros impuestos deban respetar la más estricta 
neutralidad política. En este sentido, se insta el Govern de la Generalitat a retirar, 
de forma permanente, los símbolos partidistas presentes en los edificios de su titu-
laridad y a velar para que el resto de administraciones retiren este tipo de símbolos 
en sus edificios y equipamientos.
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Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3

3. El Parlament de Catalunya reprueba y condena las palabras despectivas y de 
menosprecio de la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) hacía una 
periodista por expresarse en castellano, demostrando en ello una actitud xenófoba. 
Por este motivo, se insta el Govern de la Generalitat a dejar de tener a las entidades 
ANC y Òmnium Cultural como interlocutores y aliados para fijar el rumbo político 
del Govern y de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 41217)

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el seu rumb polític (tram. 302-00120/12).

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

1. El Parlament de Catalunya condena los intolerables e injustificados actos de 
presión con insultos y muestras de odio contra ciudadanos, cargos electos y autori-
dades que tuvieron lugar durante la jornada de constitución del mandato de las cor-
poraciones locales el pasado 15 de junio.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra B

B. Promover, entre otros, los valores de la libertad, la democracia, la igualdad 
y el pluralismo y, a tal efecto, gobernar para el conjunto de la ciudadanía sin exclu-
siones ni discriminaciones.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra C

C. Garantizar que todas las personas tienen derecho a no ser discriminades por 
razones lingüísticas. Atender los artículos 6 y 33 del Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya y, en consecuencia, actuar para que todas las personas tengan el derecho a 
utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber 
de conocerlas.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al final de la lletra E

E. Respetar como cualquier ejecutivo autonómico que, de acuerdo con nuestro 
ordenamiento constitucional, la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo 
español, y no en una fracción de éste, a la vez que se reconoce y garantiza el derecho 
al autogobierno de las Comunidades Autónomas.
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra G

G. Garantizar la igualdad de trato a todos los internos de centros penitenciarios.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra H

H. Por respeto a aquellas personas que sufrieron exilio y fueron presas políticas 
por luchar contra la dictadura franquista en un pasado no muy lejano, no utilitzar 
estas expresiones para dirigirse a los líderes políticos que huyeron del país o están 
en prisión provisional pendientes de sentencia por los hechos ocurridos durante el 
otoño de 2017.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 41223)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari 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 el seu rumb polític (tram. 302-00120/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació

1. El Parlament de Catalunya condemna els intolerables i injustificats actes de 
violència i odi i els atacs masclistes contra la ciutadania, càrrecs electes i autoritats 
protagonitzats durant la jornada de constitució del mandat en les corporacions lo-
cals el passat 15 de juny.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió a la lletra A del punt 2

2.A. Assumir que, en democràcia, les institucions, com qualsevol ciutadà, han de 
respectar les lleis i les resolucions judicials, renunciant a incomplir-les.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra D del punt 2

2.D. Governar per a tota a ciutadania, en el marc constitucional i estatutari vi-
gent i amb el diàleg com a únic camí per resoldre el conflicte polític, renunciant a 
reiterar, ratificar, aplicar i/o implementar la DUI.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP



BOPC 370
27 de juny de 2019

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 35 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 41235)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet 

i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu rumb polític 
(tram. 302-00120/12).

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

1. El Parlament de Catalunya condemna qualsevol acte de violència i odi contra 
càrrecs electes, autoritats o la ciutadania en general.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les forces i els 
cossos de seguretat
302-00121/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41084, 41214, 41222, 41233 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

25.06.2019

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 41084)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, dipu-

tada 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 esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos 
de seguretat (tram. 302-00121/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1

1) Aprovar un projecte de llei, prèviament consensuat amb els grups parlamenta-
ris, que fixi les condicions objectives que [...].

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 2

2) Vetllar per l’absoluta neutralitat política per part de tots els agents que integren 
el Cos de la Policia de la Generalitat en l’exercici de llurs funcions i en qualsevol 
àmbit de responsabilitat.

Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 4

4) Presentar en seu parlamentària un informe, adientment anonimitzat, sobre 
els expedients disciplinaris tramitats a funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra 
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en els darrers cinc anys, en què constin les causes objectives que han donat lloc a 
la instrucció i les sancions disciplinàries imposades, si fos el cas. En el cas que les 
sancions hagin afectat també al salari i sou, l’informe haurà de contenir la infor-
mació relativa al destí dels salaris no abonats als agents. Aquest informe s’haurà de 
lliurar al Parlament en el termini màxim de seixanta dies per tal que sigui tramitat 
a través de la Mesa als portaveus dels grups i subgrups parlamentaris de la Comis-
sió d’Interior.

Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra b, de l’apartat 5

b) Garantir que en tota comunicació de la Divisió d’Afers Interns amb l’agent 
quedi constància expressa de qui n’és l’autor, i que es diferenciï al tràmit d’Informa-
ció Reservada la condició de «testimoni» o «d’investigat» de l’agent que es citat a 
declarar. En el cas d’agent citat com a testimoni no es podrà determinar cap tipus de 
responsabilitat en relació a les manifestacions fetes en qualitat de testimoni.

Esmena 5
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 6

6) Derogar l’apartat 3 de l’article 5 i la Disposició addicional setena del Decret 
20/2019, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència, per 
suprimir la nova Àrea de Seguretat Institucional (ASI), de tal manera que la segu-
retat del president o presidenta de la Generalitat, i de la resta de càrrecs afectats, 
quedi novament sota adscrita a l’Àrea d’Escortes de la Comissaria General de Re-
cursos Operatius.

Esmena 6
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 7

7) Presentar en seu parlamentària, en el termini de trenta dies des de l’aprovació 
d’aquesta Moció, i en tot cas, abans de la seva dissolució, un informe detallat sobre 
les infraestructures i els efectius humans i materials adscrits a l’ASI, [...].

Palau del Parlament, 20 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 41214)

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 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 forces i els cossos de seguretat (tram. 302-
00121/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3) Instar la Divisió d’Afers Interns que iniciï d’ofici la corresponent informació 
reservada quan qualsevol agent del Cos de Mossos d’Esquadra actuï a títol personal, 
per qualsevol mitjà o xarxa social, ultrapassant els límits de l’exercici de la llibertat 
d’expressió, insultant o menystenint greument a una persona o grup de persones, o 
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instant a provocar situacions que en el desenvolupament del seu treball es veuria 
obligat a evitar.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4) Presentar en seu parlamentària un informe, assegurant degudament l’anoni-
mat, sobre els expedients disciplinaris tramitats a funcionaris del Cos de Mossos 
d’Esquadra en els darrers cinc anys, en què constin les causes objectives que han 
donat lloc a la instrucció i les sancions disciplinàries imposades, si fos el cas. Aquest 
informe s’haurà de lliurar al Parlament en el termini màxim de seixanta dies per tal 
que sigui tramitat a través de la Mesa als portaveus dels grups i subgrups parlamen-
taris de la Comissió d’Interior.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 41222)

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parla-

mentari 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 les forces i els cossos de seguretat (tram. 302-
00121/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 4

4) Presentar en seu parlamentària un informe, adientment anonimitzat, sobre els 
expedients disciplinaris tramitats a funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra en 
els darrers cinc deu anys, en què constin les causes objectives que han donat lloc a 
la instrucció i les sancions disciplinàries imposades, si fos el cas. Aquest informe 
s’haurà de lliurar al Parlament en el termini màxim de seixanta dies per tal que si-
gui tramitat a través de la Mesa als portaveus dels grups i subgrups parlamentaris 
de la Comissió d’Interior.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del punt 6

6) Modificar l’apartat 2.a) de la Disposició addicional setena del Decret 20/2019, 
de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència, de tal manera 
que l’acció de l’Àrea de Seguretat Institucional (ASI) quedi circumscrita a garantir 
la seguretat del president o presidenta de la Generalitat i a les persones que determi-
ni la persona titular de la Secretaria General de la Presidència, en coordinació amb 
el Director General de la Policia.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Marc Parés Franzi, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41233)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les forces i els cos-
sos de seguretat (tram. 302-00121/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9 

Presentar en seu parlamentària, en el termini de noranta dies des de l’aprova-
ció d’aquesta Moció, un informe detallat sobre la distribució d’efectius del Cos de 
Mossos d’Esquadra, en què consti el repartiment dels nous efectius i la redistribució 
dels actuals per tal de millorar la disponibilitat d’efectius i assegurar que totes les 
regions policials disposen del mínim d’agents per a garantir la màxima igualtat en 
la prestació del servei essencial que és la seguretat, tant pel que fa a les necessitats 
efectives del conjunt dels ciutadans com a les condicions de prestació del servei per 
part dels funcionaris policials.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la indústria i la 
inversió
302-00122/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41215, 41226, 41248 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 41215)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari 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 indústria i la inversió (tram. 302-00122/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a del punt 2

2.a) Reforçar l’aposta pel sector industrial augmentant els recursos destinats per 
a l’any 2020 al Pacte Nacional per la Indústria, i incorporant de manera detallada 
el pressupost associat a cada acció de tal manera que coneguem detalladament els 
recursos dedicats a la indústria.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra b del punt 2

2.b) Donar compliment a la Moció 55/Xll en relació a la necessitat d’aprovar els 
pressupostos, per tant de poder donar ple compliment als compromisos adoptats en 
el marc del Pacte per la Indústria per aquest 2019.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c del punt 2

2.c) Impulsar la transformació digital del sector industrial a través de programes 
específics i amb el suport d’EURECAT.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra després de la lletra c del punt 2

2.c) bis. Aprovar un pla per millorar la connectivitat als polígons industrials i el 
desplegament de la tecnologia 5g.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41226)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió (tram. 302-00122/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra a del punt 2, que quedaria redactada de la següent manera

a) Reforçar l’aposta pel sector industrial prioritzant, entre d’altres, l’adopció de 
les mesures contemplades en el Pacte per la Industria, especialment les referides als 
eixos de dimensió empresarial i de formació, per la seva incidència sobre la produc-
tivitat, la competitivitat i la innovació de les empreses.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra d del punt 2, que quedaria redactada de la següent manera

d) Adoptar les mesures necessàries per a la adequació dels programes de forma-
ció per tal de preparar els professionals en les necessitats de la industria 4.0, i per a 
que les empreses inverteixin en formar els seus treballadors en les habilitats neces-
sàries per a la automatització del treball i la robotització.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3) El Parlament de Catalunya rebutja les accions de boicot a empreses catalanes 
per motius ideològics, com la campanya llançada per l’ANC contra aquelles que no 
es posicionen políticament, que ja ha estat rebutjada per les principals organitza-
cions empresarials i sindicals, donat que afecten l’activitat econòmica, repel·leixen 
l’arribada de noves empreses, perjudiquen la creació d’ocupació i posen en risc mi-
lers de llocs de treballs a Catalunya.

Així mateix, insta el Govern de la Generalitat a emprendre totes les accions ne-
cessàries, incloses les judicials, per a evitar aquesta i qualsevol altra acció de boicot 
a les empreses catalanes i defensar els seus treballadors.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41248)

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

nya, 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 indústria i la 
inversió (tram. 302-00122/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt g

g) Abandonar decisions i discursos polítics que generen incertitud i inseguretat 
jurídica.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 199/XII, sobre el 
desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació 
professionals
290-00180/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40977 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 199/XII, sobre el 
desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals (tram. 290-
00180/12), us informo del següent:

En aquests moments s’està duent a terme un procés de concertació amb agents 
socials i amb representants dels departaments de la Generalitat de Catalunya impli-
cats en el desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació 
professional per tal de donar compliment, sobre els següents àmbits establerts en 
aquesta: governança de l’agència; centres integrats; informació i orientació; prospec-
ció, planificació i ordenació; pràctiques: dual i a distància; catàleg i acreditacions; i 
qualitat i avaluació.

L’aprovació dels estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Pro-
fessionals de Catalunya per part de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i 
Qualificació Professionals, està prevista pel proper 18 de juliol, després de la seva 
presentació davant la Comissió Permanent del Consell Català de Formació Profes-
sional el 24 de maig i davant el Ple del Consell Català de la Formació Professional 
el 17 de juliol.

A partir de l’aprovació dels estatuts s’iniciaran els tràmits necessaris per a l’apro-
vació del Decret per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb l’establert en el Decret 20/2019, de 29 de gener, de reestructuració 
del Departament de Presidència, l’Agència Pública de Formació i Qualificació Pro-
fessionals de Catalunya queda adscrita al Departament de Presidència.

Pel que respecta al sistema d’avaluació del sistema us informo que s’està elabo-
rant l’estudi de les dades de fidelització de l’alumnat dels ensenyaments de cicles 
formatius en el marc del Pla de Millora del Rendiment acadèmic i fidelització de 
l’alumnat. Les dades corresponents al grau d’inserció laboral estaran recollides en 
la 13a edició de l’Estudi d’Inserció laboral dels Ensenyaments Professionals que està 
en fase d’elaboració.

Barcelona, 17 de juny de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Fascicle segon



BOPC 370
27 de juny de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 42

Control del compliment de la Resolució 201/XII, sobre la construcció 
definitiva de l’Escola Badalona Port i el garantiment d’una educació 
pública de qualitat a Badalona
290-00182/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40978 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 201/XII, sobre la 
construcció definitiva de l’Escola Badalona Port i el garantiment d’una educació pú-
blica de qualitat a Badalona (tram. 290-00182/12), us informo del següent:

La construcció de l’Escola Badalona Port està prevista en la planificació de cons-
truccions escolars del Departament d’Educació.

Des del Departament d’Educació s’encarregarà la licitació del concurs per l’adju-
dicació de la redacció del projecte executiu per la construcció de l’Escola Badalona 
Port, tan bon punt l’Ajuntament de Badalona posi a disposició de la Generalitat de 
Catalunya el solar corresponent lliure de càrregues i servituds.

Des del Departament d’Educació es continua garantint una educació pública de 
qualitat a la ciutat de Badalona.

Barcelona, 17 de juny de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 202/XII, sobre el manteniment 
de la segona línia de P3 de l’Escola Bellavista - Joan Camps i Giró, de 
les Franqueses del Vallès
290-00183/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40979 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 202/XII, sobre el 
manteniment de la segona línia de P3 de l’Escola Bellavista - Joan Camps i Giró, de 
les Franqueses del Vallès (tram. 290-00183/12), us informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 44 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació: «la programació de l’oferta educativa té per objecte establir, amb caràcter 
territorial, les necessitats d’escolarització que ha de satisfer el Servei d’Educació de 
Catalunya per garantir el dret de tothom, harmonitzar-lo amb els drets individuals 
d’alumnes, pares, mares o tutors, i garantir la qualitat de l’educació i una adequa-
da i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats específiques de suport 
educatiu que propiciï la cohesió social.»

El curs escolar 2018-2019 l’escola Bellavista - Joan Camps i Giró escolaritza a 
28 alumnes distribuïts en dos grups, i la ràtio alumnes/grup en el primer curs d’edu-
cació infantil de segon cicle del municipi de les Franqueses del Vallès és d’un total 
del 21,60%.

Des del Departament d’Educació i des de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès es continuarà treballant conjuntament, en el marc de la coresponsabilitat en-



BOPC 370
27 de juny de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 43 

tre administracions, en la programació de l’oferta educativa del municipi i en la im-
plementació de les mesures necessàries per continuar lluitant contra la segregació 
escolar.

Barcelona, 17 de juny de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 203/XII, sobre el Complex 
Educatiu de Tarragona
290-00184/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40980 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 203/XII, sobre 
el Complex Educatiu de Tarragona (tram. 290-00184/12), us informo del següent:

Des del Departament d’Educació s’estan executant els treballs de millora del 
Complex Educatiu de Tarragona establerts en el Pla d’actuació que es consideren 
urgents per al confort ambiental i per la seguretat dels espais educatius del Complex.

En el desenvolupament de l’execució del Pla d’actuació s’hi han anat introduint 
variacions, bé perquè hi ha actuacions que ha calgut redimensionar o bé perquè no 
s’han pogut iniciar a temps els expedients de contractació. En conseqüència, s’han 
anticipat actuacions previstes per a exercicis futurs, i altres actuacions s’han pospo-
sat per a exercicis futurs.

Des del Departament d’Educació s’ha dotat el Complex Educatiu de Tarragona 
dels recursos econòmics i de gestió necessaris per tal de garantir l’execució de les 
diferents actuacions, tenint en compte la situació de pròrroga pressupostària.

Des del Departament d’Educació i des del Consell de Participació Complex Edu-
catiu de Tarragona s’està treballant per a potenciar la creació d’un centre de forma-
ció professional integrada, d’acord amb l’establert en la Llei 10/2015, del 19 de juny, 
de formació i qualificació professionals.

Barcelona, 17 de juny de 2019
Josep Bargalló Valls, Conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 204/XII, sobre els menjadors 
escolars i els alumnes amb trastorn de l’espectre autista
290-00185/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40981 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 204/XII, sobre 
els menjadors escolars i els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (tram. 290-
00185/12), us informo del següent:
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Des del Departament d’Educació, a través de la Inspecció d’Educació, es vetlla 
perquè tot l’alumnat amb diagnòstic de trastorn de l’espectre autista siguin usua-
ris del servei de menjador escolar si així ho decideixen llurs famílies, i no en sigui 
exclòs.

Barcelona, 17 de juny de 2019
Josep Bargalló Valls, Conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 205/XII, sobre el tractament 
a l’escola de les noves formes d’esclavitud
290-00186/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40982 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 205/XII, sobre el 
tractament a l’escola de les noves formes d’esclavitud (tram. 290-00186/12), us in-
formo del següent:

El Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria, estableix el currículum dels ensenyaments d’educació secun-
dària obligatòria amb els objectius i els continguts que han de permetre a l’alumnat 
que cursa aquests ensenyaments assolir les competències bàsiques, i poder-se des-
envolupar com a ciutadans responsables en un context d’una societat plural i demo-
cràtica.

El Decret 187/2015, de 25 d’agost, estableix, per a cada àmbit d’aprenentatge, les 
competències bàsiques i els continguts clau (CC) associats, en els que estan inclosos 
els elements relacionats amb la formació de ciutadans crítics i responsables, i amb 
el coneixement de les noves formes d’esclavitud en el món actual.

Els àmbits del currículum de l’educació secundària obligatòria que estan més re-
lacionats amb el tractament de les noves formes d’esclavitud son:

– Àmbit de cultura i valors: la matèria comuna de cultura i valors ètics.
– Àmbit social: la matèria comuna de ciències socials: geografia i història, les 

matèries optatives d’economia i d’emprenedoria, i la compactada d’economia i em-
prenedoria.

Barcelona, 17 de juny de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Control del compliment de la Resolució 206/XII, sobre la creació d’un 
grup interdepartamental per a afrontar la problemàtica de la manca 
de graduació en educació secundària obligatòria
290-00187/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40983 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 206/XII, sobre la 
creació d’un grup interdepartamental per a afrontar la problemàtica de la manca de 
graduació en educació secundària obligatòria (tram. 290-00187/12), us informo del 
següent:

L’administració educativa té el compromís i el repte d’oferir una educació de 
qualitat sense exclusions per a tots els ciutadans de Catalunya, des de l’educació in-
fantil fins als ensenyaments postobligatoris, i facilitar que tot l’alumnat pugui apren-
dre i conviure en entorns que els permetin desenvolupar al màxim el seu talent i les 
seves capacitats.

Les actuacions governamentals integrals i coordinades en entorns socioeconòmi-
cament desfavorits tenen un impacte positiu que es posa de manifest en una millora 
substancial dels resultats educatius del seu alumnat.

Barcelona, 17 de juny de 2019
Josep Bargalló Valls, Conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 262/XII, sobre les obres 
d’ampliació de l’Institut Voltrera, d’Abrera
290-00238/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40984 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 262/XII, sobre les 
obres d’ampliació de l’Institut Voltrera, d’Abrera (tram. 290-00238/12), us informo 
del següent:

Actualment s’estan duent a terme els tràmits necessaris per la signatura d’un 
conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Abrera 
per a l’execució de les obres d’ampliació de l’Institut Voltrera.

Barcelona, 17 de juny de 2017
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Control del compliment de la Resolució 263/XII, sobre la transferència 
de la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de 
Llobregat
290-00239/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40985 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 263/XII, sobre la 
transferència de la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà 
de Llobregat (tram. 290-00239/12), us informo del següent:

El grup de treball format per representants del Departament d’Educació, de la 
Corporació local i del propi centre d’educació especial, ja està elaborant l’anàlisi en 
profunditat de la situació de l’Escola d’Educació Especial Virolai (recursos humans 
(docent i no docent), estat de l’immoble i situació jurídica, despeses de funciona-
ment i manteniment, serveis contractats per al seu funcionament, etc...).

El canvi de titularitat del centre educatiu suposarà, també, que els treballadors 
i treballadores de l’Escola d’Educació Especial El Virolai passaran a dependre del 
Departament d’Educació, amb la vinculació específica per a cada cas i amb el re-
coneixement dels drets de tots i totes, en el marc de la normativa vigent en matèria 
d’ocupació pública.

Tan bon punt des el Departament d’Educació disposi de l’estudi que està elabo-
rant el grup de treball, i concretament de l’impacte econòmic que suposa el canvi de 
titularitat de l’Escola d’Educació Especial El Virolai, s’incorporarà el crèdit neces-
sari al pressupost de despeses per a l’any 2019.

Des del Departament d’Educació es garanteix, en tot moment, el dret de tot 
l’alumnat a rebre una educació integral i de qualitat.

Barcelona, 17 de juny de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 264/XII, sobre la paralització 
del procés d’habilitació com a professors de secundària dels 
membres del cos de mestres de primària
290-00240/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40986 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 264/XII, sobre la 
paralització del procés d’habilitació com a professors de secundària dels membres 
del cos de mestres de primària (tram. 290-00240/12), us informo del següent:

L’oferta dels màsters que habiliten per exercir la docència es programa per perío-
des de tres anys, amb la coordinació de la Direcció General d’Universitats del De-
partament d’Empresa i Coneixement, i la Direcció General de Professorat i Personal 
de Centres Públics del Departament d’Educació.
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El curs 2018-2019 és el darrer de la planificació de l’oferta actual, de manera que 
s’està treballant de manera coordinada entre els departaments implicats per tal que la 
planificació del proper període de tres anys assoleixi un major equilibri entre l’oferta 
de màsters i la demanda de professorat que el sistema educatiu requereix.

Barcelona, 17 de juny de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 265/XII, sobre les línies 
d’educació secundària obligatòria de l’Institut Antoni de Martí i 
Franquès, de Tarragona
290-00241/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40987 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 265/XII, sobre les 
línies d’educació secundària obligatòria de l’Institut Antoni de Martí i Franquès, de 
Tarragona (tram. 290-00241/12), us informo del següent:

Des del Departament d’Educació es dona compliment a l’establert a l’article 44.3 
de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i es programa l’oferta de llocs escolars 
a l’Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona, i a tota la província, en el marc 
del treball que es du a terme en les diferents Taules de Planificació Escolar de tot el 
territori, on hi està representada l’administració local que disposa del padró de pobla-
ció per edats corresponent.

Barcelona, 17 de juny de 2016
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 266/XII, sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut de Bruguers, a Gavà
290-00242/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40988 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 266/XII, sobre la 
construcció del nou edifici de l’Institut de Bruguers, a Gavà (tram. 290-00242/12), 
us informo del següent:

Des del Departament d’Educació s’estan duent a terme els tràmits necessaris 
per l’adjudicació d’un contracte menor amb un pressupost de 18.029,00 euros per 
la redacció d’un Pla director per la nova construcció de l’Institut Els Bruguers de 
Gavà.

Barcelona, 17 de juny de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Control del compliment de la Resolució 267/XII, sobre la planificació 
educativa a l’Hospitalet de Llobregat
290-00243/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40989 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 267/XII, sobre la 
planificació educativa a l’Hospitalet de Llobregat (tram. 290-00243/12), us informo 
del següent:

En el marc del treball dut a terme des de la Taula Mixta de planificació Escolar 
de l’Hospitalet de Llobregat, des del Departament d’Educació s’ha programat l’ofer-
ta de llocs escolars per al curs 2018-2019, suficient i real, per a tots els barris i totes 
les etapes educatives.

Des del Departament d’Educació es programa el mapa escolar de l’Hospitalet 
de Llobregat tenint en compte l’elevat percentatge de matrícula viva de la ciutat i 
seguint les mesures establertes en el Pacte Contra la Segregació Escolar subscrit el 
passat mes de març d’enguany.

Des del Departament d’Educació es continuarà invertint en els centres educatius 
d’alta complexitat i conjuntament amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, es 
continuaran desenvolupant els Plans Educatius d’Entorn en aquells centres social-
ment més desafavorits.

Barcelona, 17 de juny de 2019
Josep Bargalló Valls, Conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 268/XII, sobre l’atenció 
educativa als escolars de famílies que passen o han passat per un 
procés de separació
290-00244/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40990 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 268/XII, sobre 
l’atenció educativa als escolars de famílies que passen o han passat per un procés de 
separació (tram. 290-00244/12), us informo del següent:

D’acord amb l’establert a la Resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s’apro-
ven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019, 
des del Departament d’Educació s’ofereix a tots els centres educatius directrius per 
seguir en cas de famílies d’alumnat escolaritzat i que estan passant per un procés 
de separació:

«En els supòsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals d’alum-
nes menors d’edat, cal tenir en compte els criteris següents:

2.1 Com a regla general:
– No prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions privades entre 

els pares dels alumnes, referents als seus drets i deures envers aquests.
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– Complir sempre les resolucions i requeriments judicials escrits sobre les rela-
cions esmentades.

2.2 Com a qüestions específiques
Cap persona, sigui o no funcionària, no està obligada a proporcionar informes 

dels alumnes a petició d’un advocat. Cal exigir el requeriment judicial oportú.
El pare o mare, si no ha estat privat judicialment de la pàtria potestat, té dret a 

rebre informació sobre el desenvolupament educatiu dels fills.
El pare o mare privat de la pàtria potestat s’ha de sotmetre al règim de relacions 

amb el fill o filla establert mitjançant sentència judicial.
Les decisions de canvi de centre d’un alumne corresponen a les persones que en 

tenen la pàtria potestat. Aquesta l’exerceixen ambdós progenitors o un de sol amb el 
consentiment exprés o tàcit de l’altre i són vàlids els actes que faci un d’ells segons 
l’ús social i les circumstàncies. En cas de desacord entre progenitors cal complir el 
que determini el o la jutge.

Els infants més petits han de ser lliurats, a l’hora de la sortida, al pare, mare, 
tutor o tutora que en tingui atribuïda la guarda i custòdia o a les persones que en 
tinguin l’encàrrec.

Davant de qualsevol exigència que depassi els criteris que s’han expressat ante-
riorment cal demanar el requeriment judicial corresponent.»

Així mateix, des del Departament d’Educació s’estan elaborant unes orienta-
cions més especifiques per a tots els centres educatius sobre la gestió administrativa 
en aquests supòsits (tràmits, permisos, informes, etc.), i sobre la informació d’àmbit 
legal que permeti defensar en tot moment, l’interès d’aquest l’alumnat, i poder-los 
oferir l’acompanyament corresponent.

Aquestes orientacions es presentaran a la Taula de Federacions d’Associacions 
de Mares i Pares d’Alumnes i a les entitats relacionades perquè puguin fer les apor-
tacions i les valoracions que considerin adients.

També us informo que des del Departament d’Educació es posa a l’abast dels 
centres educatius els equips d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) que 
juntament amb els serveis socials, donen suport al personal docent i a la resta de 
professionals dels centres educatius en aquestes situacions.

Des de la Inspecció d’Educació també s’ofereix suport als centres educatius i a 
les famílies d’alumnat escolaritzat en aquests que es troben en un procés de sepa-
ració.

En els casos particularment complexos qualsevol membre de la comunitat edu-
cativa pot adreçar-se a la Unitat de Suport a la Convivència Escolar (USCE) del De-
partament d’Educació, que ofereix assessorament telefònic i també presencial, en el 
cas que des dels Serveis Territorials d’Educació i des del Consorci d’Educació de 
Barcelona ho considerin necessari.

Barcelona, 17 de juny de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Control del compliment de la Resolució 282/XII, sobre l’adequació de 
la regulació de la contractació pública per a afavorir la concurrència 
de petites i mitjanes empreses
290-00257/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40996 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 282/XII, sobre 
l’adequació de la regulació de la contractació pública per a afavorir la concurrència 
de petites i mitjanes empreses (tram. 290-00257/12), us informo del següent:

En relació a la Resolució esmentada, la Generalitat de Catalunya, ha aprovat les 
mesures que es relacionen a continuació:

– El Govern de la Generalitat de Catalunya, en la sessió de Govern de 16 d’abril 
de 2013 va aprovar l’Acord del Govern de mesures per facilitar l’accés de les petites 
i mitjanes empreses a la contractació pública, que articula 45 mesures amb aquest 
objectiu i finalitat. Entre aquestes mesures hi figuren la incorporació en els plecs de 
contractació d’un conjunt de clàusules contractuals per afavorir l’accés de les PIME i 
un conjunt de mesures de simplificació de procediments i eliminació de càrregues 
administratives.

– La Direcció General de Contractació Pública, elabora anualment un informe 
sobre la tipologia d’adjudicataris que inclou un apartat específic sobre la contracta-
ció a les PIME. Aquest informe s’elabora des de l’any 2011 i el darrer d’aquest in-
formes, corresponent a l’any 2017, en destaquen com a principals dades les següents:

• El 75,5% de les empreses adjudicatàries són PIME.
• El 72,6% del nombre total d’adjudicacions va recaure en les PIME.
• El 51,3% de l’import total adjudicat va recaure en les PIME.
• Respecte l’any 2016, s’ha incrementat 3 punts percentuals el nombre d’adjudi-

cacions a PIME i 1 punt percentual l’import adjudicat a les PIME.
Aquests informes es troben disponibles al portal de contractació pública en el 

següent enllaç: https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/in-
formes/adjudicataris/

Els resultats d’aquests informes s’exposen en una jornada anual de difusió ober-
ta al públic en general i especialment en l’àmbit de la PIME. L’última d’aquestes 
jornades es va celebrar el 28 de febrer de 2019, al Palau Robert de Barcelona. En el 
marc d’aquesta sessió es va presentar la «Guia de bones pràctiques per al foment de 
l’accés de les PIME a la contractació del sector públic de Catalunya», elaborada per 
la Direcció General de Contractació Pública.

– Addicionalment a aquest informe, la DGCP elabora uns indicadors en format 
interactiu i amb dades reutilitzables, amb l’objectiu d’impulsar la màxima transpa-
rència en la difusió de dades de la contractació pública, on es poden consultar entre 
d’altres dades:

• La distribució del nombre de contractes i l’import adjudicat a cadascuna de 
les comarques amb identificació de la tipologia d’empresa (Empresa gran i PIME):

https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/mapes/adjudi-
cacio-pimes-empreses-grans-comarques/

• La distribució del nombre de contractes i l’import adjudicat a cadascuna de les 
províncies amb identificació de la tipologia d’empresa (Empresa gran i PIME):

https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/mapes/adjudi-
cacio-pimes-empreses-grans-provincies/

https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/informes/adjudicataris/
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/informes/adjudicataris/
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/mapes/adjudicacio-pimes-empreses-grans-comarques/
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/mapes/adjudicacio-pimes-empreses-grans-comarques/
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/mapes/adjudicacio-pimes-empreses-grans-provincies/
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/mapes/adjudicacio-pimes-empreses-grans-provincies/
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• Un visor interactiu que detalla i descriu les mesures dutes a terme per tal de fo-
mentar el paper de les PIME com a adjudicatàries de la contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Entre aquestes mesures hi figura una 
explicació detallada de l’impuls de la divisió en lots dels contractes, de la implantació 
de mitjans electrònics per a la simplificació de la tramitació dels contractes i l’impuls i 
gestió del canvi organitzatiu intern per a la simplificació de càrregues administratives.

https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/analisis-politi-
ques-publiques/adjudicacions-pime/

– El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de con-
tractació pública, estableix criteris d’actuació que comporten facilitar l’accés de les 
pimes a la contractació pública, com és la divisió del contracte en lots o mesures 
eficients per simplificar els procediments de contractació.

– Article 159 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administrati-
ves, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans 
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements ra-
diotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de car-
boni. Mitjançant l’article 159, s’estableixen mesures per a promoure la lliure con-
currència i la prevenció del frau en la contractació pública de la Generalitat i del seu 
sector públic.

– Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual es 
fixen criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

– Mitjançant Acord de 20 de juny de 2017, el Govern va aprovar el Codi per a 
una contractació pública socialment responsable en l’àmbit de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn (http://exteriors.gencat.
cat/web/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contracta-
cio-publica-/.content/osacp/butlleti/butlleti_cp_03/codi_cp_socialment_responsa-
ble_v1.pdf). Entre les mesures proposades i recomanacions als òrgans de contracta-
ció, s’estableix a l’apartat 5.6 del Codi esmentat:

«5.6. Clàusules per al foment de la petita i mitjana empresa (PIME)
Amb la inclusió d’aquestes clàusules, es pretén facilitar l’accés de les petites i 

mitjanes empreses a la contractació pública. L’Acord del Govern, de 16 d’abril de 
2013, de mesures per facilitar l’accés de les petites i mitjanes empreses a la contrac-
tació pública, té la voluntat d’incidir en l’increment de la transparència, la partici-
pació i l’eficiència general de la contractació pública, potenciant actuacions amb 
aquesta finalitat, i estableix mesures de foment i criteris d’actuació per a facilitar 
l’accés de les petites i mitjanes empreses a la contractació pública. El Decret llei 
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, esta-
bleix criteris d’actuació que comporten facilitar l’accés de les pimes a la contracta-
ció pública, com és la divisió del contracte en lots.»

Així mateix, es proposen com a models de clàusules a introduir pels òrgans de 
contractació en els plecs de clàusules administratives particulars de les seves lici-
tacions:

6.6. Subcontractació amb pimes:
«En cas de subcontractació, l’empresa o empreses adjudicatàries han de subcon-

tractar la prestació accessòria “x” amb petites i mitjanes empreses.»
«El contractista ha d’acreditar el compromís amb el subcontractista de paga-

ment en un termini, que no pot ser superior al termini efectiu de pagament per part 
de l’Administració.»

Barcelona, 17 de juny de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/analisis-politiques-publiques/adjudicacions-pime/
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/analisis-politiques-publiques/adjudicacions-pime/
http://exteriors.gencat.cat/web/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/.content/osacp/butlleti/butlleti_cp_03/codi_cp_socialment_responsable_v1.pdf
http://exteriors.gencat.cat/web/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/.content/osacp/butlleti/butlleti_cp_03/codi_cp_socialment_responsable_v1.pdf
http://exteriors.gencat.cat/web/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/.content/osacp/butlleti/butlleti_cp_03/codi_cp_socialment_responsable_v1.pdf
http://exteriors.gencat.cat/web/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/.content/osacp/butlleti/butlleti_cp_03/codi_cp_socialment_responsable_v1.pdf
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Control del compliment de la Resolució 288/XII, sobre la fracturació 
hidràulica
290-00263/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 41010 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 288/XII, sobre la 
fracturació hidràulica (tram. 290-00263/12), us informo del següent:

En relació amb la limitació del fracking a Catalunya, cal tenir present que l’art. 
167 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic, publicada al DOGC 6551, de 30.1.2014, va afegir l’apartat 10, a 
l’article 47 del text refós de la Llei d’urbanisme, per establir que «10. En l’explotació 
de recursos naturals en sòl no urbanitzable, en el cas d’aprofitament d’hidrocarburs, 
no és permès d’utilitzar la tecnologia de la fracturació hidràulica quan pogués tenir 
efectes negatius sobre les característiques geològiques, ambientals, paisatgístiques 
o socioeconòmiques de la zona, o amb relació a altres àmbits competencials de la 
Generalitat».

Aquest article va ser declarat inconstitucional i nul per la Sentència del TC 
73/2016, de 14 de abril, en considerar que era contrari a les bases estatals del règim 
miner i energètic i del medi ambient, atès que establia uns criteris massa genèrics 
que comportaven una prohibició de caràcter general.

Posteriorment, l’article 80.20 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fis-
cals, financeres i administratives, publicada al DOGC 6830, de 13.3.2015, va mo-
dificar l’annex I.2 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activi-
tats, per establir que els projectes d’exploració o recerca que utilitzin la tècnica de 
la fracturació hidràulica (fracking) resten sotmesos a un procediment d’avaluació 
d’impacte i d’autorització ambiental, per raó de llur elevada incidència ambiental.

Aquesta previsió no ha estat objecte d’impugnació i continua vigent.
Finalment, l’article 19.4 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, pu-

blicada al DOGC 7426, de 3.8.2017, va establir que el Govern de la Generalitat no 
ha de concedir permisos d’exploració per a l’obtenció de gas i petroli d’esquist per 
fracturació hidràulica horitzontal, incloent‐hi la relacionada amb l’obtenció de gas 
metà de capes de carbó amb utilització de fracturació induïda.

L’aplicació d’aquest precepte es troba en aquests moments impugnada per l’Es-
tat i suspesa per la Interlocutòria de data 21 de març de 2018 mentre no es resolgui 
definitivament el recurs.

Addicionalment, cal tenir en compte les Sentències del Tribunal Constitucional 
106/2014, de 24 de juny, 134/2014, de 22 de juliol i 208/2014, de 15 de desembre. 
En aquestes sentències, el TC va declarar la inconstitucionalitat de les lleis de Can-
tàbria, la Rioja i Navarra, que contenien una «prohibició absoluta i incondicionada» 
de la tècnica de la fractura hidràulica en els seus territoris, que va apreciar com a 
contrària a l’habilitació d’aquesta tècnica en la legislació bàsica estatal en matèria 
d’energia i medi ambient.

Per tant, es desprèn que no resulta viable aprovar lleis que estableixin prohibi-
cions absolutes de la tècnica del fracking, sinó que el que resulta adient és sotmetre 
aquest tipus de projectes a l’adequada valoració ambiental, tot aplicant el que preveu 
la Llei 20/2009, amb la redacció donada per la Llei 3/2015 ja esmentada, per assolir 
l’adequada protecció dels valors ambientals.

Per últim, cal tenir present que a Catalunya, amb els coneixements actuals sobre 
la seva geologia, no existeixen jaciments d’hidrocarburs explotables d’una manera 
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rentable pel mètode de la fracturació hidràulica, la qual cosa assegura que no es pu-
gui realitzar aquesta tècnica a Catalunya.

Barcelona, 13 de juny de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, onsellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 290/XII, sobre la informació i 
la localització dels ossos del Pirineu
290-00265/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40945 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 290/XII, sobre la 
informació i la localització dels ossos del Pirineu (tram. 290-00265/12), us informo 
del següent:

Per una banda, fins el passat mes d’abril d’enguany, l’únic os bru marcat amb co-
llar GPS era l’os Goiat. El passat mes de maig, les administracions catalanes com-
petents en el seguiment i gestió de l’os bru als Pirineus (Conselh Generau d’Aran i 
Departament de Territori i Sostenibilitat), juntament amb la col·laboració i el suport 
tècnic de la Direcció General d’Agents Rurals van activar l’operatiu i el protocol de 
captura en viu d’ossos bruns amb 4 caixes culvert (caixes trampa específiques per a 
la captura d’ossos). Aquestes caixes es van instal·lar a 4 indrets de la Val d’Aran i es 
va capturar i marcar amb collar GPS un nou exemplar d’os bru a la Val d’Aran. Es 
tracta d’un os mascle jove.

Per l’altra, s’ha establert un canal de comunicació per avisar al ramader que té 
bestiar en les seves proximitats a efectes de poder prevenir possibles atacs, tot i que 
el temps entre la darrera localització que dona el GPS i la situació real de l’os té un 
cert decalatge.

Barcelona, 18 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 220/XII, sobre la protecció 
dels infants
290-00353/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 41069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Chakir el Homrani Lesfar, Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del 
Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en un mes del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 220/XII, sobre la protecció dels infants, amb número de tra-
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mitació 290-00353/12, atesa la complexitat de la seva elaboració a partir d’informa-
cions i dades procedents del conjunt de departaments.

Barcelona, 20 de juny de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (reg. 41069).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 8 dies hàbils (del 26.06.2019 al 05.07.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
08.07.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2019.

Control del compliment de la Resolució 221/XII, sobre els fets del 
6 i el 7 de setembre de 2017, i de defensa de la democràcia, del 
pluralisme i de l’agenda social
290-00362/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 37428 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 221/XII del Par-
lament de Catalunya, sobre els fets del 6 i el 7 de setembre de 2017, i de defensa 
de la democràcia, del pluralisme i de l’agenda social (tram. 255-00006/12 i 290-
00362/12), us informo del següent: 

En l’annex a aquest escrit us faig arribar un informe sobre les accions dutes a ter-
me pels diferents departaments de la Generalitat, per tal de donar compliment a les 
mesures contingudes en la Resolució 221/XII del Parlament de Catalunya, sobre els 
fets del 6 i el 7 de setembre de 2017, i de defensa de la democràcia, del pluralisme i 
de l’agenda social, adoptada en el debat monogràfic tingut el 20 de desembre de 2018.

Barcelona, 2 de maig de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

Annex

III. Respecte del Pluralisme, condemna de la violència i rebuig del 
feixisme
El Govern de la Generalitat va aprovar el 7 de juny de 2018 la creació de l’Ofici-

na de Drets Civils i Polítics, que depèn orgànicament del Departament de la Vice-
presidència i d’Economia i Hisenda, i té com a principal objectiu definir i coordinar 
les polítiques del Govern relacionades amb els drets civils i polítics.

A més, l’Oficina vol promoure i divulgar la defensa dels drets civils i polítics dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya i garantir-ne el compliment. És en aquest sentit 
que es compromet a treballar de forma coordinada amb tots els departaments que 
tenen competències en aquest àmbit.

L’Oficina de Drets Civils i Polítics té com a objectius principals: 
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− Donar una resposta crítica i proactiva a l’actual situació de desprotecció efecti-
va a Catalunya, tant en l’àmbit jurídic com en l’administratiu, dels drets civils i po-
lítics individuals i col·lectius recollits en el Pacte internacional.

− Dotar la ciutadania d’un altaveu des del qual comunicar les possibles vulnera-
cions dels drets civils i polítics.

− Difondre quins són els drets civils i polítics, ja que només des del coneixement 
i el compromís de respectar-los s’enforteixen i consoliden valors com la convivèn-
cia, la solidaritat i la cohesió social a la nostra societat.

IV. Diàleg i consens nacional per a Catalunya
Pel que fa al treball en els organismes bilaterals, el Govern continua impulsant 

els diversos mecanismes establerts a l’Estatut d’autonomia de Catalunya. I el pas-
sat 5 de febrer es va adoptar en el sí de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, 
Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat l’acord 
d’iniciar negociacions per resoldre les discrepàncies competencials suscitades en re-
lació amb l’article 3.3 del Reial Decret-Llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures 
urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el 
comerç a Espanya, d’acord amb el procediment que estableix l’article 33.2 de la Llei 
orgànica del Tribunal Constitucional.

En relació amb la necessitat de garantir la representació de tots els catalans mit-
jançant la participació en els diferents espais de negociació i concertació per mitja 
de la presència del Govern, el Govern valora en cada cas l’oportunitat de participa-
ció en tots i cadascun dels fòrums multilaterals en què es tracten qüestions d’interès 
del conjunt de la ciutadania de Catalunya, i en decideix la seva presència en funció 
de la utilitat que puguin tenir per a la negociació dels interessos dels catalans.

V. Priorització de l’agenda social
El Departament de Treball, Afers socials i Famílies té el propòsit d’impulsar po-

lítiques públiques que ajudin a descronificar les situacions de vulnerabilitat i garan-
teixin l’autonomia individual per tal que cada persona pugui portar a terme el seu 
propi projecte vital.

Entre d’altres, hi ha la voluntat d’impulsar un pla de xoc per reduir les llistes de 
valoració de discapacitat i dependència. El pla de xoc a Barcelona s’impulsarà a tra-
vés del Consorci de Serveis Socials amb un increment de professionals per atendre 
i acordar els plans individuals d’atenció (PIA) amb els beneficiaris i les seves famí-
lies. Alhora, s’augmentarà el nombre de professionals dels equips de valoració de la 
dependència i de la discapacitat.

Amb tot, es continuarà instant el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales 
perquè estableixi un barem únic de valoració de la dependència i la discapacitat que 
permeti a Catalunya potenciar la multidisciplinarietat dels actuals equips de valo-
ració.

D’altra banda, el passat 30 d’abril el Govern va aprovar un Acord de Govern que 
recull un paquet de mesures per millorar les condicions del treball de la llar i les 
cures. L’objectiu és millorar la regularització d’aquest sector professional, que com-
porti una dignificació de la feina que fan les persones que s’hi dediquen i permeti 
regularitzar la seva situació administrativa en el cas de les dones immigrants, que 
en són majoria. L’Acord recull bona part de les peticions formulades per part de les 
entitats que agrupen persones que es dediquen al treball de cures i dels sindicats i 
que és el resultat d’un diàleg fluït i continuat fomentat a través del grup de treball de 
les cures, creat l’any 2017 en el marc de treball de govern.

També s’ha reforçat la xarxa de la Renda Garantida de Ciutadania i a hores d’ara 
prop de 120.500 persones es beneficien d’aquesta prestació. Des de setembre de 
2017, 4.024 famílies han aconseguit un contracte laboral; i, des de setembre de 2018, 
unes 8.700 persones s’han tornat a activar en la recerca de feina i s’ha incrementat 
el nombre de perceptors en unes 5.000 persones.
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El Departament segueix treballant per avançar en el desplegament de la Renda 
Garantida de Ciutadania. Pel que fa al desplegament de la Llei 14/2017, cal indicar 
que el passat 4 d’abril es va publicar al DOGC el Decret 78/2019, de 2 d’abril, de 
creació i regulació de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania.

D’alta banda, l’esborrany de Decret de desplegament de la Llei 14/2017, de 20 de 
juliol, de la renda garantida de ciutadania ja es va presentar al SIGOV i, actualment, 
finalitzats els tràmits d’audiència i informació pública, es prepara el document de 
resposta a informes i al·legacions presentades.

També s’han incrementat en 7,5 M€ els fons propis destinats als centres espe-
cials de treball (CET) per a la pujada del salari mínim. Aquest increment de recur-
sos se suma a l’avançament de la tramitació de la primera línia de subvencions per 
als CET, publicada a la Resolució TSF/461/2019, de 22 de febrer, per la qual s’obre 
la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al foment de la inte-
gració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en 
els centres especials de treball per a l’any 2019, i al pagament que ja ha començat el 
gener de 2019, de 32 M€ ja previstos que asseguren liquiditat dels CET en aquests 
dos o tres primers mesos. Amb aquest increment, la partida per als CET passarà en-
guany de 35 M€ a 42,5 M€.

Així mateix, s’impulsarà un decret de concertació social per consolidar un mo-
del de qualitat, proximitat i amb retorn social. Alhora, s’impulsarà un segell d’em-
presa social, basat en els principis de l’economia social. El text de la normativa es 
començarà a treballar sobre la base d’una proposta impulsada per la Confederació, 
amb la col·laboració de la Taula del Tercer Sector.

Alhora, també s’estan impulsant els contractes programa amb els ens locals per 
augmentar-ne el finançament perquè puguin oferir serveis i prestacions de qualitat. 
Pel que fa al marc general del Contracte Programa –que es tradueix en 109 contrac-
tes amb municipis i consells comarcals–, està dotat amb 915,3 M€ per a tot Catalu-
nya, una xifra que ha augmentat el compromís inicial de 826 M€. El plantejament 
que conté representa un salt qualitatiu del sistema de serveis socials.

D’una banda, s’enforteixen els serveis socials bàsics (EBAS). Si fins ara, la Llei 
de Serveis Socials preveia 3 treballadors socials i 2 educadors per cada 15.000 habi-
tants, a partir del setembre de 2017 s’afegeix a aquesta unitat 1 gestor administratiu, 
perquè es faci càrrec de les tasques burocràtiques que representen l’atenció a la po-
bresa energètica, les necessitats habitacionals o les beques menjador, per exemple. 
A més, s’inclou més personal en aquelles zones que necessiten un reforç, d’acord 
amb la incidència dels següents factors: infància en risc, dependència, renda garan-
tida i dispersió territorial. Això vol dir que entre 2017 i 2019 s’està en disposició de 
contractar més de 850 professionals, és a dir augmentar en un 30% la xarxa dels 
serveis socials bàsics. A les comarques centrals, passaran de 136 professionals a, 
com a mínim, 187.

D’altra banda, es replanteja i s’amplia la xarxa de serveis socioeducatius per a in-
fants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (SIS). Si fins ara el sistema 
es basava en centres que atenien bàsicament infants de 6 a 12 anys, ara es construeix 
una xarxa pública de serveis a tot Catalunya per atendre els infants i joves de 0 a 
18 anys –amb un servei especialitzat en adolescents–, així com a les seves famílies. 
També es posa en marxa un servei itinerant i es posa l’accent en la prevenció.

A més, des del 2017 s’han començat a crear experiències pilot dels Serveis d’Orien-
tació i Acompanyament de les Famílies (SOAF) per millorar-ne el benestar personal, 
familiar i social. Aquest servei està enfocat des d’una perspectiva preventiva: detecta 
i reforça les capacitats i fortaleses de les famílies per afavorir relacions familiars sa-
ludables i enfortir les habilitats parentals. A diferència de l’atenció a la família que es 
fa als Serveis Socioeducatius (SIS), aquest és un servei de caràcter universal dirigit a 
totes les famílies, encara que no hi hagi un infant en situació de risc.
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Altres novetats destacables són: la dotació d’una partida pressupostària destina-
da als ens locals en els serveis d’igualtat en el treball, LGTBI i accessibilitat, i la in-
corporació dels serveis laborals d’orientació, acompanyament i suporta a la inserció.

Pel que fa a temes relacionats amb la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutada-
nia s’ha presentat ORALPHA, el primer mètode per aprendre català i alfabetitzar-se 
al mateix temps fruit de la col·laboració amb l’Associació de Comissió de Formació 
de la Coordinadora de la Llengua de Barcelona. Oralpha neix per donar resposta a 
aquelles persones que han d’aprendre a llegir i escriure sense conèixer la llengua. 
Fins ara, tots els mètodes d’alfabetització s’enfocaven a partir del coneixement del 
català i ara es vol donar resposta a aquelles persones que aprenen la llengua catala-
na i alhora s’alfabetitzen.

Pel que fa a la necessitat de revertir les retallades en serveis i pilars bàsics de 
l’estat del benestar i per recuperar els drets perduts pels treballadors públics, el 27 
de febrer de 2019 el Govern va explicar davant del Parlament l’elaboració de l’Avant-
projecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019.

El document preveu una despesa no financera no finalista de la Generalitat, de 
26.157 milions d’euros, un augment de la despesa de 1.665,5 milions d’euros pel 
conjunt de departaments, la qual cosa suposa una pujada de la despesa global del 
7,4% respecte del 2017, i recuperar els nivells precrisi en despesa corrent de la Ge-
neralitat, en bona part, dels àmbits socials.

En primer lloc, quant als recursos destinats als serveis i pilars bàsics de l’estat 
del benestar, els departaments d’Educació, de Treball, d’Afers Socials i Famílies i 
de Salut incrementen la despesa en nivells superiors als màxims assolits el 2009 
i 2010. L’increment de despesa de només aquests tres departaments representa el 
73,6% de l’increment total del conjunt de la Generalitat.

En concret, la despesa de salut creixeria en 532 milions d’euros destinats, per 
exemple, a recuperar i millorar les condicions laborals dels professionals, i a millo-
rar els temps d’espera i reforçar l’atenció primària. En l’educació, ho faria en 473,2 
milions d’euros, un augment que se situa molt per sobre de l’any 2010, i en treball i 
afers socials, en 222,2 milions d’euros, destinats a millorar l’atenció a la dependèn-
cia, l’atenció a la infància i l’adolescència en riscs socials, o els centres especials de 
treball.

L’augment de despeses no financeres no finalistes és de 1.715 milions d’euros i 
arriba a 26.157 milions. Un cop d’aquesta xifra es resten el que va a satisfer els inte-
ressos del deute i els fons no departamentals, per tant, fons de contingència, fons de 
despeses de personal vinculades als increments retributius i paga extra, queda dis-
ponible per als departaments 24.281,9 milions d’euros, un 7,4% més que al darrer 
pressupost aprovat, 1.665,5 milions d’euros.

Es recuperen els nivells de despesa dels serveis públics fonamentals. Hi ha 4.692 
docents més pressupostats que el 2017; la creació de 673 noves places pressuposta-
des a l’Institut Català de la Salut; 4.408 noves dotacions de personal pressupostades 
del conjunt d’entitats del sector públic de salut; 95,7 milions d’euros més per reduir 
els temps d’espera i reforçar l’atenció primària, comunitària, d’urgències i d’emer-
gències; 57,4 milions més per finançar l’increment de la medicació hospitalària de 
dispensació ambulatòria; 32,6 milions d’euros més per cobrir l’augment de receptes.

S’incrementa la dotació per a programes d’ocupabilitat, 82 milions; 108 milions 
més de recursos a les partides de recerca i innovació, dels quals 54 milions més en 
l’àmbit de la medicina i les ciències de la salut.

En aquests pressupostos es posa en marxa el tercer tram de la renda garantida de 
ciutadania, en aplicació de la Llei, 80 milions d’euros d’increment, que en els pres-
supostos del 2019 tindrà una dotació total de 379 milions d’euros.

Per al finançament de les llars d’infants es preveu 20 milions d’euros. Es fa un 
pas més en el desplegament del Decret de l’escola inclusiva, incorporant 246 nous 
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professionals, i es destinen recursos addicionals a la reducció de taxes universitàries 
i a la introducció de beques salari.

Es doten recursos als Fons no departamentals per atendre l’increment retributiu 
d’un màxim del 2,75% per al 2019.

En segon lloc, pel que fa a la recuperació de drets laborals dels treballadors pú-
blics, continua la recuperació de les pagues extres (40% de la paga del 2013 el 2019). 
El total de dotacions del sector públic augmenten en 12.912, respecte de 2017, un 
+5,7%.

Amb l’Avantprojecte de pressupostos de la Generalitat per al 2019 es recuperen, 
i en la majoria de casos es superen, els nivells de la precrisi.

Més concretament, quant a la recuperació de drets laborals, el Govern ja està 
duent a terme actuacions. Mitjançant l’Acord de Govern de 25 de febrer de 2019, es 
va ratificar l’acord per fer efectiu el retorn de les pagues extres dels treballadors i 
treballadores públics que es van deixar de percebre en els exercicis 2013 i 2014 i que 
preveu el retorn progressiu de les quantitats pendents en un període de quatre anys.

El Govern i els sindicats majoritaris de la Funció Pública van signar l’acord 
l’11 de desembre de 2018, i la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics 
el va ratificar el 17 de desembre.

En aquest sentit, el pagament de les pagues pendents es farà efectiu en els termi-
nis següents: 1) any 2019: un 40% de la paga corresponent a l’any 2013 que s’abo-
narà en 2 terminis: a) un 10% durant el primer trimestre del 2019; i b) el 30% res-
tant a partir de l’aprovació del pressupost de l’exercici 2019; 2) any 2020: un 60% 
de la paga corresponent a l’any 2013; 3) any 2021: un 55% de la paga corresponent 
a l’any 2014 i un 50% del complement de productivitat; i, per últim, 4) any 2022: el 
45% restant de la paga corresponent a l’any 2014 i el 50% restant del complement 
de productivitat.

En concret, pel que fa a les condicions laborals dels treballadors de la Generali-
tat de Catalunya: 

1. L’11 de desembre de 2018, el conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública i els representants del comitè de la vaga convocada pel 12 de desembre a 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, van signar un acord pel qual es deter-
mina: a) la calendarització de les pagues extraordinàries que es van deixar de perce-
bre en els exercicis 2013 i 2014, amb una periodificació en 4 anys (anys 2019 i 2020, 
la paga de 2013; i anys 2021 i 2022, la paga de 2014); i b) la recuperació del concepte 
retributiu avaluació de l’acompliment / complement de productivitat: 2021 i 2022.

2. La distribució del cost de la recuperació retributiva pactada a l’esmentat acord 
d’11 de desembre de 2019 consta, per exercicis, al quadre següent: 

Exercici M€

2019 215,2

2020 322,9

2021 293,3

2022 240,0

Total 1.071,4

3. Amb el Decret llei 3/2019, de 22 de gener, s’incrementen les retribucions del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb un 2,25% 
respecte dels imports vigents a 31 de desembre de 2018. Aquest increment ja va ser 
abonat a la nòmina del mes de gener. A més, aquest Decret llei preveu addicional-
ment, per a l’any 2019, un increment en funció del PIB, en un 0,25% com a màxim, 
i per un increment del PIB igual o superior a un 2,5 %. I autoritza un increment re-
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tributiu addicional d’un 0,25 % de la massa salarial de 2018, que s’ha de concretar 
en els àmbits de negociació corresponents.

4. Per a l’àmbit de l’Institut Català de la Salut, el 29 de novembre de 2018 es va 
signar un acord al marc de la mediació relativa a la convocatòria de vaga dels dies 
26, 27, 28, 29 i 30 de novembre de 2018, pel qual es procedia al reconeixement de 
diverses qüestions retributives: la direcció per objectius, la carrera professional, la 
plantilla, la modificació de complements als professionals d’atenció primària i la in-
corporació de 250 professionals, entre d’altres. La quantificació d’aquestes mesures 
per a l’exercici 2019, ascendeix a 70,7 M€.

5. Amb el Decret Llei 7/2019, de 2 d’abril, de concessió d’un suplement de crè-
dit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, davant la situació 
d’haver d’afrontar nous increments retributius que poden arribar a un 2,75%, i de re-
torn d’una part de les quantitats no percebudes durant el 2013, i havent-se constatat 
la insuficiència del crèdit prorrogat de 2017 per atendre tots aquests compromisos, 
s’aprova un suplement de crèdit per atendre l’increment de les despeses de personal.

Pel que fa a l’activitat governamental, en exercici de la iniciativa legislativa que li 
reconeix l’Estatut d’autonomia el Govern ha presentat al Parlament diversos projec-
tes de llei perquè siguin tramitats i esdevenir lleis del Parlament i alhora també ha 
aprovat decrets llei, per atendre les situacions extraordinàries i urgents.

Aquesta activitat legislativa governamental s’ha dut a terme en compliment del 
programa de govern que va presentar el president de la Generalitat a la sessió d’in-
vestidura i que ha quedat recollida dins del Pla de Govern de la XII legislatura, 
https://govern.cat/gov/pla-govern?eix=0&ambit=1, i en les compareixences inicials 
els consellers i conselleres davant les respectives comissions parlamentàries.

Concretament, des de l’inici de la legislatura el Govern ha aprovat i presentat al 
Parlament els projectes de llei següents: 

− El Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi Civil de Catalunya 
per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb dis-
capacitat sensorial (200-00001/12).

− El Projecte de llei vitivinícola (200-00002/12).
− El Projecte de llei de de contractes de serveis a les persones (200-00003/12).
− El Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (200-

00004/12).
− El Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i ca-

talanes residents a l’estranger (200-00005/12).
− El Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (200-

00006/12).
− El Projecte de llei d’ordenació del litoral (200-00007/12).
− El Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 

personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (200-00008/12).

A més, el Govern també ha aprovat els decrets llei següents: 
− El Decret llei 1/2018, de 9 de març, de necessitats financeres del sector públic 

en pròrroga pressupostària. DOGC 7577, de 13.03.2018.
− El Decret llei 2/2018, de 9 de març, de recuperació d’una part de la paga ex-

traordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic 
de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 7577, del 13.03.2018.

− El Decret llei 3/2018, de 26 de juny, de necessitats financeres del sector públic 
en pròrroga pressupostària. DOGC núm. 7652, de 28.06.2018.

− El Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del 
servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa 
d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abasta-
ment d’Aigua Ter-Llobregat. DOGC núm. 7667, de 19.07.2018.

https://govern.cat/gov/pla-govern?eix=0&ambit=1
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7577/1664885.pdf
file:///\\Drep04\grups\DiscRelParla\01-PARLAMENT%20DE%20CATALUNYA\12-XII%20LEGISLATURA\DEBATS%20ESPECÍFICS\255_00006__12_Debat%20defensa%20democracia_221XII\R221XII_%20Compliment\Publicació%20del%20Decret%20llei%20al%20DOGC%20núm.%207729,%20del%2018.10.2018
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7652/1683572.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7667/1687712.pdf
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− El Decret llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 
i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al 
personal del sector públic. DOGC núm. 7729, del 18.10.2018.

– El Decret llei 6/2018, del 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplica-
ble a les escriptures públiques que documenten l’atorgament de préstecs o crèdits 
amb garantia hipotecària. DOGC núm. 7748, de 15.11.2018.

– El Decret llei 7/2018, del 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures tran-
sitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de 
la llar per a determinats col·lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, del 
27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. DOGC núm. 7753, de 
22.11.2018.

– El Decret llei 8/2018, de 20 de desembre, pel qual s’autoritza la creació de 750 
places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Genera-
litat de Catalunya. DOGC núm. 7776, de 28.12.2018.

– El Decret llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, 
en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària. DOGC núm. 
7785, de 10.01.2019.

– El Decret llei 2/2019, de 22 de gener, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 
de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per tal d’incorporar mesures contra els 
trastorns de la conducta alimentària DOGC núm. 7795, de 24.01.2019.

– El Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 
2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per 
al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 7795, de 
24.01.2019.

– El Decret llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria de trans-
port de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor. DOGC núm. 7800, 
de 31.01.2019.

– El Decret llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés a 
l’habitatge DOGC núm. 7825, de 07.03.2019.

– El Decret llei 6/2019, de 19 de març, sobre restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut DOGC 
núm. 7836, de 21.03.2019.

– El Decret llei 7/2019, de 2 d’abril, de concessió d’un suplement de crèdit als 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. DOGC núm.7847, de 
04.04.2019.

D’altra banda, el 24 d’abril el Govern va aprovar el Pla normatiu de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya per als anys 2019-2020 que ordena la producció 
normativa i es pot consultar al web de Govern.cat.

Barcelona, 2 de maig de 2019

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7729/1705382.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=834503&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=835018&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=837685&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=838673&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=839662&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=839664&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=840244&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=843375&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=844736&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=846050&type=01&language=ca_ES
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 47/XII, sobre l’estat de l’educació 
pública
390-00047/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 40976 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.06.2019

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 47/XII, sobre l’estat de l’educació 
pública (tram. 390-00047/12), us informo del següent:

Des del Departament d’Educació s’està desplegant el Decret 150/2017, del 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclu-
siu, donant compliment als principis d’inclusió escolar i cohesió social, tot i que ac-
tualment la disponibilitat pressupostària que requereix el desplegament del Decret 
està condicionada a la situació de prorroga pressupostària per la manca d’aprovació 
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2018 i per al 2019.

Per garantir els recursos necessaris perquè tot l’alumnat, i particularment l’alum-
nat amb necessitats educatives especials, rebin una educació de qualitat, des del 
Departament d’Educació s’ha elaborat el Mapa territorial de recursos per l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques, i s’ha establert el procediment que cal se-
guir per tal fer les assignacions d’aquets recursos.

El mapa territorial de recursos permet:
– Identificar els serveis i recursos per a l’atenció educativa a l’alumnat i, en espe-

cial, a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
– Afavorir el treball en xarxa i gestionar la coordinació i la col•laboració entre 

serveis i recursos i entre les diferents administracions.
– Planificar la distribució dels recursos en el territori en termes d’equitat i en 

funció de les necessitats específiques de l’alumnat.
– Facilitar a les famílies conèixer els recursos disponibles.
– Dissenyar itineraris personalitzats, tant pel que fa a la intensitat del suport que 

proporcionen els diferents recursos com a la continuïtat formativa.
Des del Departament d’Educació s’han incrementant el nombre de recursos en 

els següents àmbits:
– Suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI / abans anomenats 

USEE).
– Programes de les aules integrals de suport (AIS).
– Centres de recursos per a deficients auditius (CREDA): atenció als alumnes 

amb discapacitat auditiva i trastorn de la comunicació, el llenguatge i la parla.
– Equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (psicopedagogs, treballa-

dors socials i fisioterapeutes): atenció educativa i atenció específica als alumnes amb 
necessitats educatives especials.

– Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupa-
ment i la Conducta de Catalunya (CRETDIC / antic SEETDIC).

– Centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR).
– Itineraris formatius específics (IFE).
– Formació dels professionals docents i del personal d’atenció educativa.
També està prevista la creació de dotacions de personal docent i de professionals 

d’atenció educativa, amb perfils específics, que rebran formació actualitzada per a 
l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
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El Departament d’Educació garanteix que totes les substitucions de més de 7 dies, 
del personal docent que treballen directament amb l’alumnat, es cobreixen en tots els 
casos des del primer dia.

Per garantir l’acompanyament i l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives 
especials amb el suport necessari en tot l’àmbit escolar i assegurar el dret d’accés al 
conjunt de serveis educatius, els centres educatius disposen de dotacions de recursos 
humans dins la seva plantilla (docents i altres professionals d’atenció educativa) que 
proporcionen suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials en els entorns 
habituals del centre.

Els equips directius dels centres educatius són els que planifiquen i organitzen 
els recursos dels que disposen amb l’objectiu que tot l’alumnat, inclòs l’alumnat amb 
necessitats educatives especials pugui participar amb igualtat d’oportunitats en totes 
les activitats organitzades pel propi centre.

En algunes d’aquestes activitats en què cal intensificar el suport habitual amb 
personal d’atenció educativa inclusiva complementari, el Departament d’Educació 
contracta la prestació del servei de monitors i monitores amb la formació i l’expe-
riència necessàries.

Des del Departament d’Educació s’està treballant, en el marc de la Comissió 
Mixta, en l’elaboració d’un Acord que regularà el finançament de les despeses cor-
rents derivades del funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal amb 
la voluntat de recuperar-ne el cofinançament per part del Govern de la Generalitat 
en el proper exercici pressupostari.

Cal tenir en compte que la situació actual de pròrroga pressupostària establerta 
en el Decret 273/2018, de 20 de desembre, condiciona el compliment dels acords 
adoptats en el marc de la Comissió Mixta.

Des del Departament d’Educació s’ha emès el document «Orientacions per afa-
vorir una escolarització equilibrada en el marc del desenvolupament del Pacte con-
tra la segregació escolar a Catalunya», que s’ha fet arribar a totes les oficines mu-
nicipals d’escolarització i a totes les comissions de garanties d’admissió, perquè 
puguin implementar les mesures recollides en aquest document en el procés d’ad-
missió d’alumnat del proper curs escolar i afavorir una escolarització més equili-
brada.

El 7 de febrer de 2019 s’ha publicat el Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modi-
ficació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’ad-
missió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, que 
estableix l’eliminació de dos criteris complementaris d’ordenació de les peticions 
que s’apliquen en situació d’empat:

– Tenir una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o meta-
bòlic, inclosa la celiaquia.

– Haver tingut el pare, la mare, el tutor, la tutora, els germans o les germanes es-
colaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per 
al qual es presenta la sol·licitud.

Les quotes de les activitats complementàries, activitats extraescolars i altres ser-
veis dels centres educatius, han d’estar informades i autoritzades des dels Serveis 
Territorials d’Educació i des del Consorci d’Educació de Barcelona. El centres edu-
catius, un cop rebuda l’autorització corresponent, l’han d’exposar en un lloc públic 
del propi centre. La resta de quotes, si hi són, han de tenir caràcter voluntari i així 
ha d’informar-se a les famílies. Davant qualsevol irregularitat, l’administració edu-
cativa actuarà en conseqüència segons el protocol establert.

El curs escolar 2018-2019 un total de 373 centres educatiu mantenen la sisena 
hora, d’aquest, un total de 181 formen part d’una ZER i un total de 150 centres tenen 
la consideració de centres d’alta complexitat.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha assignat a Catalunya un 
total de 5.700.720,00 € per al finançament del programa de llibres de text i materials 
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didàctics, adreçat a centres educatius amb un context socioeconòmic desafavorit du-
rant l’any 2019. Per al 2018 es va assiganar un import de 4.987.820,00 €.

Els equips directius dels centres educatius públics del Servei d’Educació de Ca-
talunya poden formular, cada curs escolar, propostes de continuïtat per al personal 
docent que ha estat desenvolupant la seva tasca docent durant el curs anterior, i així 
incrementar la prioritat d’aquest personal docent en els procediments d’adjudicació 
de destinacions provisionals.

En el centres educatius de màxima complexitat el equips directius poden forma-
litzar les seves propostes de destinació de personal docent, malgrat aquest personal 
no hagi desenvolupat la seva tasca durant el curs anterior.

També un informo que els centres educatius d’alta i màxima complexitat dispo-
sen d’un increment en la plantilla docent.

En els treballs d’elaboració del Projecte de decret que regularà el servei de men-
jador escolar, des del Departament d’Educació s’estan mantenint reunions amb tots 
els agents implicats: federacions d’associacions de mares i pares d’alumnes, repre-
sentants dels ajuntaments i dels consells comarcals, junta de directors de centres 
públics, empreses de serveis i entitats del tercer sector.

Amb l’objectiu d’assolir un major consens social sobre el model de menjador es-
colar, des del Departament d’Educació s’ha obert el Procés participatiu «Construïm 
junts l’espai de migdia», a fi de possibilitar un debat plural en què es contrastin les 
diferents visions i generar un model amb el màxim consens possible.

Aquest procés participatiu ja s’ha iniciat i els detalls es poden consultar a l’enllaç 
següent: https://participa.gencat.cat/processes/menjadors-escolars.

Per al curs 2019-2020, i en el marc del debat sobre la reforma horària que s’està 
duent a terme en l’actualitat, s’ha impulsat la realització d’un Pla pilot de menjadors 
escolars en centres d’educació secundària obligatòria, per a una distribució dels ho-
raris més racional i una jornada escolar més saludable. El Pla preveu la participació 
d’un total de 12 instituts, en els què s’experimentarà l’aplicació d’una nova jornada 
lectiva per a l’alumnat que inclourà el servei de menjador.

A partir d’aquesta experiència, des del Departament d’Educació s’analitzarà la 
possibilitat de donar-hi continuïtat o ampliar l’abast, amb l’aplicació de les modifi-
cacions que siguin necessàries.

El Departament d’Educació ha finalitzat l’execució de les obres de construcció 
dels següents instituts:

– Institut Viladomat de Barcelona
– Institut nou de Vilafranca del Penedès
– Institut Can Roca de Terrassa
– Institut Les Aimerigues de Terrassa
– Institut Serra de Noet de Berga
– Institut Torrent dels Alous de Rubí
– Institut Maria Espinal de Barcelona
– Institut Martí Pous de Barcelona
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’encàrrec per la construcció 

de 27 centres educatius que es pot consultar en la següent adreça d’Internet:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=350626
El Govern aprova l’encàrrec de 27 construccions escolars per un valor de 104,7 

milions d’euros.
Des del Departament d’Educació es dona compliment a l’establert en la Moció 

42/XI del Parlament de Catalunya sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de for-
mació i qualificació professionals, en aquest sentit el 30 de maig de 2019 des del De-
partament d’Educació es va entregar al registre del Parlament de Catalunya l’infor-
me de compliment a la Moció 44/XII, sobre la formació professional, amb número 
de tramitació 390-00044/12.

https://participa.gencat.cat/processes/menjadors-escolars
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=350626
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Les mesures realitzades des del Departament d’Educació per incrementar, en 
el proper exercici pressupostari, els recursos destinats a la formació professional 
per a ampliar-ne l’oferta pública, d’acord amb les necessitats del territori; reforçar 
la formació del professorat, i incrementar també la dotació de professionals amb la 
finalitat de reduir les ràtios i millorar l’atenció educativa, combatre l’abandonament 
escolar prematur i millorar les taxes de graduació, son les següents:

– Oferta educativa pública amb 105 nous grups d’ensenyaments professionals per 
al curs escolar 2019-2020, d’acord amb les necessitats dels territoris.

– Planificació de Pla de formació del professorat de formació professional.
– Elaboració i implementació del Pla de millora del rendiment acadèmic i la fi-

delització de l’alumnat de cicles formatius de grau mitjà que implica:
– Organització de les accions de desenvolupament del Pla de Treball pedagògic 

per part dels centres educatius.
• Desenvolupament del Projecte d’acció tutorial i orientació educativa per a la 

formació professional.
• Desenvolupament del Projecte d’aprenentatge per competències per a la forma-

ció professional.
– Incorporació d’un professional d’orientació educativa en determinats instituts 

amb oferta única d’ensenyaments de formació professional.
La formació permanent en terceres llengües i específicament en anglès adreça-

da al personal docent s’organitza en tres blocs: actualització metodològica de l’en-
senyament de l’anglès com a llengua estrangera, aprenentatge integrat de contingut 
i llengua anglesa (AICLE/CLIL), i competència comunicativa en llengua anglesa.

Pel que fa a l’actualització metodològica de l’ensenyament de la llengua anglesa, 
el professorat especialista en llengua anglesa pot participar en activitats formatives 
relacionades amb les metodologies globalitzades, l’ús de la dramatització, de les no-
ves tecnologies i de la ludificació aplicada a l’ensenyament/aprenentatge de la llen-
gua anglesa.

Durant el curs 2018-2019 s’han organitzat un total de1.083 activitats formatives 
amb la participació d’un total de 5.634 docents.

Durant el curs lectiu el personal docent de nivell no universitari pot sol·licitar 
una plaça per participar en un curs presencial de llengua anglesa a l’EOI dins el 
programa Cursos extensius de llengua anglesa per al professorat (nivells 4t, 5è o 
C1) o telemàtic si opta per l’Institut Obert de Catalunya (IOC) (nivells 3r, 4t i 5è). 
El curs 2018-2019 s’ha ofert un total de 75 cursos amb la participació d’un total de 
2.430 docents.

En l’àmbit de l’actualització metodològica, i en l’àmbit de la formació per a la 
impartició de matèries no lingüístiques en anglès, com en la millora en el coneixe-
ment i ús de la llengua anglesa, el Departament d’Educació té previst organitzar una 
nova oferta formativa a l’estiu.

Les activitats que organitza el Departament d’Educació són gratuïtes i no tenen 
cap cost per al personal docent que hi participa.

També us informo que des del Departament d’Educació es dona continuïtat al 
programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe establert en la Resolució 
ENS/1363/2017, de 7 de juny, que vol incrementar la competència comunicativa de 
l’alumnat escolaritzat en els ensenyaments d’educació primària, secundària, batxille-
rat i formació professional en les llengües estrangeres curriculars (anglès i francès).

El curs 2018-2019 un total de 330 centres educatius estan participant en aquest 
programa, dels que un total de 97 hi participen per primer cop, i la resta ja és el se-
gon o tercer any que hi participen.

Barcelona, 12 de juny de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença d’una representació de l’Institut Català de Finances 
davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00240/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 21.06.2019, DSPC-C 287.

Compareixença d’una representació de la Confederació de 
Treballadors Autònoms de Catalunya davant la Comissió d’Estudi del 
Treball Autònom
357-00241/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 21.06.2019, DSPC-C 287.

Compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió 
d’Estudi del Treball Autònom
357-00245/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 21.06.2019, DSPC-C 287.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya davant la Comissió d’Estudi del Treball 
Autònom
357-00250/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 21.06.2019, DSPC-C 287.
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Compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals 
Autònoms i Empresaris davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00251/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 21.06.2019, DSPC-C 287.

Compareixença d’una representació de l’Associació d’Autònoms 
Dones i Homes Emprenedors de Catalunya Segle XXI davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00252/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 21.06.2019, DSPC-C 287.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 4898/2018, interposat per diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, contra els acords de la Mesa del Parlament sobre la 
normativa del Parlament anul·lada pel Tribunal Constitucional
383-00014/12

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
La letrada del Parlamento de Cataluña, en nombre y representación del mismo, 

según tiene acreditado en el procedimiento correspondiente al recurso de amparo 
avocado núm. 4898-2018, ante el Tribunal Constitucional comparece y como mejor 
en derecho proceda

Dice
1. Que en fecha 23 de abril de 2019, el Parlamento de Cataluña recibió comuni-

cación del Pleno del Tribunal Constitucional por la que se requería al Parlamento de 
Cataluña para que en el plazo de diez días remitiese certificación o fotocopia adve-
rada de las actuaciones correspondientes a los acuerdos de la Mesa del Parlamento 
de Cataluña sobre la normativa del Parlamento anulada por el Tribunal Constitu-
cional.

2. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 25 de abril de 2019, adoptó el Acuerdo 
de personarse en el procedimiento de Recurso de amparo avocado núm. 4898-2018, 
promovido por el Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña, en 
relación a los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña sobre la normativa 
del Parlamento anulada por el Tribunal Constitucional.

3. Que en fecha 7 de mayo de 2019, el Parlamento de Cataluña a través de su re-
presentación procesal, evacuando el trámite conferido y conforme a lo solicitado, ha 
aportado certificación de las actuaciones parlamentarias solicitadas.

4. Que, mediante comunicación de 20 de mayo de 2019, recibida el 27 de mayo 
de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional ha tenido por personado al Parlamen-
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to de Cataluña en el recurso de referencia y por recibida la documentación aporta-
da, concediéndole un plazo de veinte días para presentar alegaciones.

5. Que, evacuando el trámite conferido esta representación pasa a formular las 
siguientes

Alegaciones

I. Objeto del recurso
El presente recurso de amparo constitucional tiene por objeto los Acuerdos de 

la Mesa del Parlamento de Cataluña de 26 de junio de 2018, que admitió a trámi-
te la Moción subsiguiente a la Interpelación al Gobierno sobre la normativa del 
Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, presentada por el 
Subgrupo Parlamentario de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
así como el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 2 de Julio del mismo año que 
desestima la petición de reconsideración del anterior acuerdo de la Mesa. Ambos 
acuerdos, que forman una unidad a efecto de la pretendida vulneración denuncia-
da por los solicitantes de amparo, comportan a su entender una lesión de su ius in 
officium, pues impide el pleno ejercicio de su función de impulso y control de la 
acción política del gobierno, tal como viene configurada por la Constitución y las 
leyes, y, ello afecta de forma directa el núcleo esencial de su función representativa, 
al tiempo que vulnera los derechos de participación política de los ciudadanos que 
ellos representan, lesionándose, en consecuencia, por dichos acuerdos de la Mesa 
del Parlamento de Cataluña los derechos fundamentales recogidos en el artículo 23 
de nuestra Carta Magna.

Dejando a un lado los argumentos de naturaleza más política que jurídica que se 
exponen en el escrito de interposición del recurso de amparo, puede afirmarse que 
la controversia constitucional que en el mismo es suscitada es idéntica a la planteada 
en el recurso de amparo avocado núm. 3486-2018, promovido por el Grupo Parla-
mentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña, que aún pende 
ante este Alto Tribunal.

En efecto, se trata de dilucidar si la Mesa del Parlamento de Cataluña, al no re-
considerar (Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 2 de julio de 2018) su decisión 
de calificar y admitir a trámite la propuesta de la Moción subsiguiente a la Interpe-
lación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el 
Tribunal Constitucional presentada por el Subgrupo Parlamentario de Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent (Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 26 de 
Junio de 2018), vulneró los derechos fundamentales reconocidos por el artículo 23 
de la Constitución de los solicitantes de amparo constitucional, al incidir de forma 
directa en su ius in officium al obligarles a elegir entre participar en la tramitación 
de una iniciativa contraria al orden constitucional y a lo dispuesto en diversas sen-
tencias del Tribunal Constitucional (SSTC 46/2018 y 47/2018, entre otras) y haciendo 
incumplir el deber de acatar la Constitución (9.1 CE), ejercer el cargo de acuerdo con 
lo dispuesto en la Constitución y las leyes (23 CE) y cumplir lo resuelto por el Alto 
Tribunal (87.1 CE) o, no participar en dicha tramitación y desatender así sus funcio-
nes representativas inherentes al cargo y vulnerar así el derecho a la participación 
política de la ciudadanía.

Así, en opinión de los recurrentes, la admisión a trámite de la propuesta de la 
Moción subsiguiente a la Interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parla-
mento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional por parte de la Mesa del 
Parlamento de Cataluña, vulnera derechos y facultades pertenecientes al núcleo de 
la función representativa y contraría la naturaleza de la representación y la igualdad 
de los representantes, con la consiguiente vulneración del derecho a la participación 
política que también reconoce el artículo 23 CE a toda la ciudadanía, y, porque al 
ejercer su función de calificación y admisión a trámite, la Mesa del Parlamento de 
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Cataluña ha desconocido y vulnerado de forma consciente lo resuelto por ese Alto 
Tribunal (SSTC 46 y 47/2018).

Pues bien, esta representación, como ya hizo en relación al Recurso de ampa-
ro avocado núm. 3486-2018, promovido por el Grupo Parlamentario Socialistes i 
Units per Avançar del Parlamento de Cataluña y por idénticos argumentos a los allí 
expuestos, defenderá, en los dos apartados siguientes de estas alegaciones, la plena 
constitucionalidad de los acuerdos de la Mesa del Parlamento de 26 de junio y 2 de 
julio de 2018 que, respectivamente, admiten a trámite la propuesta de Moción sub-
siguiente a la Interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada 
y suspendida por el Tribunal Constitucional presentada por el Subgrupo Parlamen-
tario de Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent y rechazan la reconside-
ración de dicho acuerdo.

Efectivamente, esta parte considera que dichos acuerdos de la Mesa del Parla-
mento de Cataluña son fruto de un correcto ejercicio de la función que el artículo 
37.3 d) del Reglamento del Parlamento de Cataluña, reconoce a la Mesa del Parla-
mento para calificar y admitir a trámite los escritos y documentos de carácter par-
lamentario, y que, en consecuencia, no vulneran, conculcan ni desconocen los de-
rechos fundamentales que los apartados 1 y 2 del artículo 23 de la CE reconocen a 
los diputados ni a la ciudadanía.

II. La doctrina establecida por la jurisprudencia constitucional en 
relación a las funciones de calificación y admisión a trámite de los 
órganos rectores de las cámaras y su relación con los derechos 
fundamentales reconocidos en el artículo 23 CE.
Como ha reconocido el propio Tribunal, la jurisprudencia constitucional sobre la 

función de calificación de las Mesas parlamentarias puede calificarse como “evolu-
tiva” (SSTC 1007/2001 y 84/2012).

Hasta mediados de los años noventa se reconoce a las Mesas una amplia potes-
tad calificadora que las faculta a verificar no solo aspectos formales de las iniciati-
vas o documentos de índole parlamentaria objeto de calificación, sino que también 
se incluye en esa función calificadora la posibilidad de realizar un juicio liminar 
de la conformidad a derecho del contenido y de la idoneidad del procedimiento 
parlamentario. Concretamente, se amparaba la inadmisión de una iniciativa parla-
mentaria en tres casos: si era manifiestamente contraria a derecho, manifiestamente 
inconstitucional o inequívocamente extraña a las finalidades establecidas por el pro-
cedimiento concreto de que se trate (por todas STC 205/1990).

En las SSTC 95/1994 y 124/1995 puede apreciarse un cambio de tendencia en el 
sentido de limitar la potestad calificadora de las Mesas a la mera comprobación de 
los requisitos formales reglamentariamente exigidos sin que quepa realizar ningu-
na valoración sobre el contenido de la iniciativa o escrito (también en este sentido, 
SSTC 38/1999, 40/2003 y 208/2003, entre otras).

El Alto Tribunal considera que el debate en el Pleno cumple una importante 
función representativa que permite a los parlamentarios en ejercicio de su derecho 
defender o rechazar la iniciativa, o discutir sobre su adecuación al orden constitu-
cional, a la vez que, también permite a los ciudadanos saber lo que sus representan-
tes piensan y deciden sobre una cuestión determinada. Estima que, de lo contrario, 
no sólo se estaría asumiendo bajo un pretendido juicio técnico una decisión política 
que sólo compete al Pleno, sino que, además, y desde la óptica de la representación 
democrática se estaría obstaculizando la posibilidad de celebrar un debate público 
entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. Así mismo, 
también debe tenerse en cuenta que, mediante el ejercicio del derecho de enmienda, 
también inherente al ius in officium de los parlamentarios, la iniciativa de contenido 
inicialmente contrario a derecho puede verse modificada hasta su plena adecuación 
al ordenamiento jurídico o, simplemente, por el estricto juego de las mayorías, re-
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sultar rechazada. Por otra parte, incluso en caso de verse aprobada, su constitucio-
nalidad podrá ser siempre depurada por los cauces correspondientes.

Siguiendo esta misma línea jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en su más 
reciente STC 107/2016 reitera que “las facultades de las Mesas de las Asambleas 
en orden a la calificación y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias lo son 
sobre todo, conforme a la jurisprudencia constitucional constante, a efectos de con-
trolar la regularidad jurídica y la viabilidad formal o procesal de las iniciativas pre-
sentadas, de modo que las Mesas no deben, con carácter general, inadmitir propues-
tas o proposiciones a causa de la supuesta inconstitucionalidad de su contenido, lo 
que infringiría el derecho fundamental de sus impulsores (art. 23.2 CE)”, y, aunque 
también considera que, “en supuestos excepcionales las Mesas pueden inadmitir a 
trámite, sin daño para el derecho fundamental citado, las propuestas o proposiciones 
cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean “palmarias y eviden-
tes” (SSTC 124/1995, de 18 de julio, FJ 2, y STC 10/2016, de 1 de febrero, FJ 4), 
aun así, afirma rotundamente que “aún configurado tal poder de inadmisión en ca-
sos límite como deber constitucional de la Mesa, su incumplimiento no ocasionaría 
infracción alguna del derecho fundamental (art. 23.2 CE) de quienes denuncien tal 
supuesta omisión de un control que habría sido obligado. En el contenido del dere-
cho enunciado en el art. 23.2 CE no se encuentra lo que habría que llamar “derecho 
fundamental a la constitucionalidad” de las iniciativas parlamentarias o, incluso, de 
los acuerdos o normas a que aboquen, hipotético contenido este que no solo difu-
minaría los contornos del derecho instituido en aquel precepto, sino que alteraría 
al propio tiempo la propia configuración del recurso de amparo e incluso, acaso, el 
entero sistema de nuestra jurisdicción constitucional.” Y, de acuerdo con esta argu-
mentación, concluye que, “la cuestionada admisión a trámite de la propuesta de re-
solución no violó, por la causa que aducen, el derecho fundamental invocado por los 
recurrentes”, pues “El Tribunal no puede acoger, como pretensión de amparo, que 
la admisión a trámite de la citada propuesta de resolución haya violado el derecho 
fundamental de los recurrentes por haber dado curso la Mesa a una iniciativa ma-
nifiestamente contraria a la Constitución.” (en el mismo sentido se pronuncian las 
SSTC 108/2016 y 109/2016).

Para finalizar este excursus sobre la doctrina establecida por la jurisprudencia 
constitucional en torno a la función de calificación de las Mesas parlamentarias y 
su relación con los derechos reconocidos por el artículo 23 de la Constitución debe 
hacerse referencia a lo dispuesto en la STC 46/2018, de 26 de abril, que resuelve 
el Recurso de amparo 4856-2017 promovido por don Miquel Iceta Llorens y otros 
quince diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña 
respecto de los Acuerdos de la Mesa de la Cámara de 4 de octubre de 2017, que ca-
lificó y admitió a trámite la solicitud de comparecencia ante el Pleno del Parlamento 
del Presidente de la Generalitat de Cataluña, a petición del Grupo parlamentario de 
Junts pel Sí y del Grupo Parlamentario de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, con objeto de valorar los resultados del referéndum del día 1 de octubre 
y sus efectos, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Referéndum de autodetermi-
nación, y contra el acuerdo de la Mesa de la misma fecha que desestima la petición 
de reconsideración formulada por los diputados recurrentes en amparo.

En efecto, en esta Sentencia, el Alto Tribunal se reafirma en que “en aquellos 
supuestos en los que la Mesa admita a trámite una iniciativa esta decisión no po-
drá, en principio, considerarse lesiva del derecho ius in officium de los parlamenta-
rios aunque incurra en evidentes infracciones constitucionales (SSTC107/2016, FJ 3; 
108/2016, FJ 3, y 109/2016, FJ 4), pues, por manifiestas que sean las vulneraciones 
de la Constitución que pueda contener, su admisión a trámite ni impide a los parla-
mentarios el ejercicio de su cargo público ni conlleva una restricción del mismo, ya 
que, como regla general, la inconstitucionalidad de la iniciativa admitida a trámite 
no incide en el ejercicio de sus funciones representativas.” Sin embargo, distingue 
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este supuesto de aquel en que la admisión a trámite de una iniciativa “constituya un 
incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional” pues en 
este caso, todos los poderes públicos, incluidas las Cámaras legislativas, están obli-
gados dada su sumisión a la Constitución (art. 9.1 CE) al cumplimiento de lo que el 
Tribunal Constitucional resuelva (87.1 LOTC).

Así, “el debido respeto a las resoluciones del Tribunal Constitucional y, en de-
finitiva, a la Constitución que incumbe a todos los ciudadanos y cualificadamente 
a los cargos públicos les impide participar en un procedimiento parlamentario que 
tenga como objeto tramitar una iniciativa que de forma manifiesta desobedezca una 
decisión de este Tribunal. Es, por tanto, el incumplimiento patente de este deber lo 
que determina que la Mesa, al admitir la propuesta, incurra en las referidas vulnera-
ciones constitucionales, no el contenido material de la iniciativa”, produciendo pues 
en este caso la admisión de la iniciativa parlamentaria por parte de la Mesa una in-
cidencia directa en el ius in officium de los miembros de la Cámara, pues les sitúa 
en la disyuntiva de participar en el procedimiento e infringir el deber de acatar la 
Constitución observando lo resuelto por el Tribunal Constitucional o no participar y 
desatender las funciones representativas inherentes a su cargo.

En todo caso, el propio Tribunal Constitucional, hechas estas consideraciones, 
limita la vulneración de los derechos reconocidos por el artículo 23.2 de la Constitu-
ción por la admisión de iniciativas parlamentarias a los supuestos en que “la decisión 
de admitirla a trámite conlleve incumplir lo decidido por el Tribunal y que la Mesa 
sea consciente de que al tramitarla puede estar incumpliendo su deber constitucional 
de acatar lo resuelto por este Tribunal.” Y añade: “Por ello, para que pueda conside-
rarse que existe este incumplimiento es preciso que la Mesa tramite la iniciativa a 
sabiendas de que existe una resolución de este Tribunal que le impide darle curso.”

Pues bien, como se defenderá en el siguiente apartado de estas alegaciones no 
se cumplen dichas condiciones o circunstancias excepcionales en la admisión a trá-
mite del apartado uno de la propuesta de moción subsiguiente a la Interpelación al 
Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal 
Constitucional presentada por el Subgrupo Parlamentario de Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent.

III. Los acuerdos de la Mesa del Parlamento de 26 de junio y 2 de 
julio no incumplen de forma manifiesta lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional en su STC 259/2015.
Como se acaba de exponer en el segundo apartado de estas alegaciones, la ju-

risprudencia constitucional es muy restrictiva en cuanto al alcance de las funcio-
nes de calificación y admisión a trámite de escritos y documentos por parte de las 
Mesas de las Asambleas parlamentarias y, aún más, para considerar lesionados los 
derechos reconocidos por el artículo 23.2 CE a los parlamentarios en caso de que, 
como resultado del ejercicio de esa potestad de calificación y admisión, la Mesa de 
la Asamblea legislativa haya admitido a trámite la iniciativa y posibilitado por tanto 
su tramitación, el debate y el pronunciamiento del Pleno.

En efecto, tan solo en el supuesto en que dicha admisión a trámite suponga “un 
incumplimiento patente” del deber de respetar lo resuelto por el Tribunal Constitu-
cional y se realice “a sabiendas” de estar incumpliendo una resolución de ese Alto 
Tribunal que impide darle curso, debe considerarse vulnerado el ius in officium de 
los diputados por el acto de admisión de dicha iniciativa.

En el caso que nos ocupa, los recurrentes afirman que el contenido de la propuesta 
de Moción admitida a trámite por la Mesa del Parlamento por los Acuerdos de 26 de 
junio y 2 de julio de 2015 “se remite” y “reitera” los objetivos de la Resolución 1/XI,  
declarada inconstitucional y nula por la STC 259/2015, y aunque afirman que en la 
admisión a trámite de esta propuesta de Moción, la Mesa del Parlamento, ha actuado 
con plena consciencia de estar incumpliendo de forma manifiesta lo resuelto por el 
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Tribunal Constitucional, solo lo hacen de forma retórica, a sabiendas de que la juris-
prudencia constitucional exige ese requisito para considerar vulnerados los derechos 
fundamentales que reconoce el artículo 23.2 CE.

En efecto, el contenido de la propuesta de Moción subsiguiente a la Interpelación 
al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal 
Constitucional presentada por el Subgrupo Parlamentario de Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, y especialmente su primer apartado, planteaba desde 
un principio serias dudas acerca de su plena adecuación al orden constitucional.

El texto de la propuesta de Moción, no sólo reiteraba los objetivos de la anulada 
e inconstitucional Resolución 1/XI, de 9 de noviembre, sobre el inicio del proceso 
político en Cataluña como consecuencia de los resultados de las elecciones del 27 de 
septiembre de 2015, sino que el mismo resultaba excesivamente ambiguo en cuanto 
al propósito de recurrir exclusivamente a los cauces constitucionales para alcanzar 
el objetivo de la independencia de Cataluña (“acciones necesarias planificadas y 
aprobadas por este parlamento”).

Sin embargo, también es cierto, que dicha inconstitucionalidad no resultaba pal-
maria y evidente, pues no se reproducía o reiteraba en su totalidad dicha resolución 
ni siquiera se proponía la adopción de un texto similar al anulado que actualizase 
aquella Resolución en cuanto a sus objetivos y pasos para alcanzarlos.

El texto propuesto y admitido a trámite por la Mesa del Parlamento es cierta-
mente ambiguo y utiliza un estilo inapropiado, pero lo que en todo caso se puede 
apreciar es que, en el mismo, ni se afirma expresamente, ni se hace referencia a vo-
luntad alguna de utilizar medios o actuar sin respetar los cauces constitucionales 
para alcanzar el objetivo político de la independencia de Cataluña.

Por tanto, y a pesar de existir dudas razonables sobre su posible inconstituciona-
lidad, ni la misma es evidente y palmaria, ni mucho menos deja de ser susceptible 
de corrección en el decurso de la tramitación parlamentaria.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, si bien hoy es de todos conocido que 
el apartado 1 del texto de la Moción finalmente aprobada, lejos de aclarar la ambi-
güedad inicial de la iniciativa, introdujo mediante la adopción en el Pleno de cuatro 
enmiendas transaccionales entre el Subgrupo Parlamentario de Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent, autor de la Moción, y los Grupos parlamentarios de 
Junts per Cataluña y Republicà, elementos adicionales de confusión que llevaron a 
la impugnación por parte del Gobierno central de los apartados 1 a 5 de la Moción 
5/XII del Parlamento de Cataluña, también lo es que la STC 128/2018, de 13 de di-
ciembre de 2018 que puso fin a ese proceso de constitucionalidad tan sólo consideró 
inconstitucionales y nulos los apartados 1, 2 y 3 y no la totalidad de la Moción.

Así, aunque hoy no sea ya discutible la inconstitucionalidad de los apartados 1, 
2 y 3 de la Moción 5/XII subsiguiente a la Interpelación al Gobierno sobre la nor-
mativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional y, pueda 
convenirse también en la no adecuación al orden constitucional del texto de la Mo-
ción presentada por el Subgrupo Parlamentario de Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent dada la identidad substancial entre el apartado 1.a) de aquella con 
los apartados 1 y 2 de la Moción 5/XII anulada, debe también reconocerse que en el 
momento de la admisión a trámite de la iniciativa, la Mesa del Parlamento no podía 
predecir ni el resultado final del debate y aprobación de la Moción en el Pleno, en el 
que no se presentaron enmiendas tendentes a eliminar las tachas de inconstitucio-
nalidad, ni el posterior juicio negativo de constitucionalidad realizado por el Alto 
Tribunal en su STC 136/2018.

En otro orden de cosas, la Mesa del Parlamento al admitir a trámite la Moción 
subsiguiente a la interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anu-
lada y suspendida por el Tribunal Constitucional presentada por el Subgrupo Par-
lamentario de Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, no actuó en modo 
alguno incumpliendo ninguna resolución del Tribunal Constitucional que le impi-
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diera darle curso ni, por tanto, en la convicción de estarlo haciendo, como pretenden 
los solicitantes de amparo constitucional. Por tanto, y de acuerdo con la doctrina 
constitucional en esta materia, no vulneró en modo alguno el ius in officium de los 
diputados al acordar la admisión a trámite de esa iniciativa parlamentaria.

En efecto, los recurrentes en amparo argumentan el incumplimiento del deber de 
observar lo resuelto por el Tribunal Constitucional en una pretendida vulneración, 
realizada al admitir a trámite el escrito de presentación de la Moción subsiguiente a 
la interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendi-
da por el Tribunal Constitucional, del deber de impedir o paralizar cualquier inicia-
tiva que comporte ignorar o eludir los efectos de la anulación de la Resolución 1/XI,  
de 9 de noviembre, de inicio del proceso político en Catalunya a consecuencia de 
los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, de acuerdo con la STC 
259/2018, y además afirman que ese incumplimiento se realizó con plena conscien-
cia de desatender lo ordenado por el Alto Tribunal.

Sin embargo, debe dejarse constancia en primer lugar, de que dicho deber de im-
pedir o paralizar cualquier iniciativa que comporte ignorar o eludir los efectos de la 
anulación se deduce, en este caso, del deber genérico de observar lo resuelto por el 
Alto Tribunal, pues, a diferencia de la Providencia de 11 de noviembre de 2015 en la 
que acuerda la suspensión de los efectos de la Resolución impugnada, en que el Tri-
bunal Constitucional advierte a los miembros de la Mesa, al Secretario general del 
Parlamento de Cataluña y al Presidente de la Generalidad y a los otros miembros del 
Gobierno de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga igno-
rar o eludir la suspensión acordada, en la STC 259/2018 no se realiza, ni en el fallo 
ni en los fundamentos jurídicos, ninguna advertencia expresa ni concreta respecto a 
la actuación a seguir por parte de la Mesa del Parlamento catalán en la futura acti-
vidad parlamentaria relacionada con la Resolución.

Y, en segundo lugar, quiere también señalarse que esta circunstancia dificulta 
probar objetivamente la consciencia del órgano rector de la Cámara de estar desco-
nociendo o contraviniendo lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

En este sentido, debe tenerse en cuenta, como ya se sostuvo en las alegaciones 
presentadas por esta representación en la Impugnación de disposiciones autonómi-
cas número 4039-2018, promovida por el Gobierno de la Nación, en relación con los 
apartados 1 a 5 de la Moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, el carácter plena-
mente autónomo de la Moción 5/XII subsiguiente a la Interpelación al Gobierno so-
bre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional 
respecto de la Resolución 1/XI de 9 de noviembre, de inicio del proceso político en 
Catalunya a consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015.

En efecto, la Resolución 1/XI no es la “base jurídica” cuyo cumplimiento se re-
clama en la Moción 5/XII, ni esta última constituye un intento de “revivir o restable-
cer” la anulada eficacia de aquella, desconociendo o incumpliendo lo dispuesto en la 
STC 259/2018, pues de ser así, e independientemente del presente recurso de amparo 
constitucional, el Gobierno de la Nación o bien de oficio el propio Tribunal Consti-
tucional hubiesen interpuesto un incidente de ejecución de esta Sentencia, como ya 
se ha hecho en cinco ocasiones en la anterior legislatura (Incidente de ejecución de 
la STC 259/2015, en relación a la Resolución 5/XI del Parlamento de Cataluña de 20 
de enero de 2016; Incidente de ejecución de la STC 259/2015, en relación a la Reso-
lución 263/XI del Parlamento de Cataluña de 27 de julio de 2016; Incidente de eje-
cución de la STC 259/2015, en relación a la Resolución 306/XI del Parlamento de 
Catalunya de 6 de octubre de 2016, Incidente de ejecución de la STC 259/2015, en 
relación a diversos Acuerdos de la Mesa del Parlamento de Catalunya, de 6 de sep-
tiembre de 2017; Incidente de ejecución de la STC 259/2015, en relación al Acuerdo 
de la Mesa del Parlamento de Cataluña, de 7 de septiembre de 2017).

Resulta pues de capital importancia destacar, pues, que con la admisión a trámi-
te de la Moción subsiguiente a la Interpelación al Gobierno sobre la normativa del 
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Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional no se posibilita, de 
manera alguna, el debate y la eventual adopción de una Moción que desarrolle, eje-
cute o renueve la vigencia de lo dispuesto en la Resolución 1/XI.

En consecuencia, los actos de la Mesa del Parlamento de 26 de junio y 2 de julio 
impugnados que admiten a trámite el apartado uno de la propuesta de Moción subsi-
guiente a la Interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y 
suspendida por el Tribunal Constitucional presentada por el Subgrupo Parlamentario 
de Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, no solo no se adoptan a sabien-
das de que existe una resolución de este Tribunal que le impide darle curso, sino que 
se adoptan dentro del respeto a lo resuelto por la STC 259/2015, y sin desatender nin-
gún deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que ignore la anu-
lación de la Resolución 1/XI (PTC de 11 de noviembre de 2015, IDA 6330-2015; ITC 
141/2016, de 19 de julio; PTC de 1 de agosto de 2016, IDA 6330-2015; ITC 170/2016, 
de 6 de octubre; PTC de 13 de diciembre de 2016, IDA 6330-2015; ITC 24/2017, de 
14 de febrero; PTC de 7 de septiembre de 2017, IDA 4332-2017; ITC 123/2017, de 19 
de septiembre, ITC 124/2017, de 19 de septiembre).

Por todo lo expuesto,

Solicita 
Que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, se sirva ad-

mitirlo y tenga por formuladas las alegaciones de esta parte en relación al Recurso 
de Amparo núm. 4898-2018, promovido por el Grupo Parlamentario Ciutadans en 
Parlamento de Cataluña, en relación a los acuerdos de la Mesa del Parlamento de 
Cataluña de fecha 26 de junio y del 2 de julio de 2018 y, en su momento, previos los 
trámites pertinentes, se dicte sentencia por la que se inadmita o se deniegue, en su 
caso, el amparo solicitado.

Barcelona, para Madrid, 20 de junio de 2019
Esther Andreu i Fornós, letrada del Parlamento de Cataluña

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista del 
Parlament de Catalunya
501-00004/12

LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB 

LA INDICACIÓ DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE 

CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Resolució
del 25 de juny de 2019, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional 

d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer la pro-
va de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria de concurs 
oposició lliure per a proveir tres places de periodista del Parlament de Catalunya 
(BOPC 341, del 23 de maig de 2019).

Atès el que estableixen les bases 3, 5.1 i 5.2 de la convocatòria de concurs opo-
sició lliure per a proveir tres places de periodista del Parlament de Catalunya, apro-
vada per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió del 15 de 
maig de 2019,
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Resolc: 
1. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació 

dels motius d’exclusió i dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de 
llengua catalana, corresponent a la convocatòria de concurs oposició lliure per a 
proveir tres places de periodista del Parlament de Catalunya.

2. Fer pública la llista provisional a què fa referència el punt 1 al tauler d’anuncis 
del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella s/n, 08003 Barcelona) i a la pà-
gina web del Parlament següent: https://www.parlament.cat/web/actualitat/concur-
sos-oposicions/index.html. La llista es farà pública en la mateixa data de la publica-
ció d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

3. Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de 
la publicació de la resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya per a 
formular les reclamacions que creguin pertinents davant el director de Govern Inte-
rior o la cap del Departament de Recursos Humans, destinades a esmenar els errors 
que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar la documentació 
preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la 
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

En el cas que els aspirants no esmenin en aquest termini el defecte imputable 
a ells que n’hagi motivat l’exclusió, s’entendrà que desisteixen de participar en les 
proves selectives.

4. La publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya substitueix la notificació als interessats, de conformitat amb el que estableix 
l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques.

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar un recurs 
d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà que hagi estat publicada, de conformitat amb el que estableix l’article 121 de la 
Llei de l’Estat 39/2015.

Barcelona, 25 de juny de 2019
Begoña Benguría Calera, cap del Departament de Recursos Humans

https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	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’esport de Catalunya
	202-00009/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució de suport a la transferència de poder al Sudan
	250-00801/12
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del responsable de l’oficina de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
	250-00803/12
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la destitució del director del Programa de desenvolupament de projectes cultural d’àmbit internacional i la impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
	250-00806/12
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el bilingüisme a les proves d’accés a la universitat
	250-00846/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre la política comunicativa del Govern
	250-00847/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre l’horari d’obertura del Centre d’Atenció Primària Amposta
	250-00848/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre el garantiment de l’equitat en l’accés als programes de prevenció del suïcidi
	250-00849/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre la inclusió en el currículum escolar de programes d’educació en habilitats emocionals i socials eficaces per a prevenir problemes de salut mental
	250-00850/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre la desertificació
	250-00851/12
	Presentació: GP CatECP

	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de l’Escola Escursell i Bartalot, de Ripollet
	250-00852/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaçament i la construcció de l’Escola Entença, de Barcelona
	250-00853/12
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre els horaris de la pràctica esportiva dels joves
	250-00854/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 a l’Escola Isabel Besora, de Reus
	250-00855/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre els programes d’atenció domiciliària i equips de suport
	250-00856/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la signatura d’un conveni amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre per al control de les plagues de mosquits i de mosca negra a les comarques de l’Ebre
	250-00857/12
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció assistida
	250-00858/12
	Presentació: GP CatECP


	3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats
	302-00116/12
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva
	302-00117/12
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats públiques
	302-00118/12
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conclusions del dictamen de l’ONU sobre els presos polítics catalans
	302-00119/12
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu rumb polític
	302-00120/12
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos de seguretat
	302-00121/12
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió
	302-00122/12
	Esmenes presentades



	4. Informació
	4.50. Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01. Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 199/XII, sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals
	290-00180/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 201/XII, sobre la construcció definitiva de l’Escola Badalona Port i el garantiment d’una educació pública de qualitat a Badalona
	290-00182/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 202/XII, sobre el manteniment de la segona línia de P3 de l’Escola Bellavista - Joan Camps i Giró, de les Franqueses del Vallès
	290-00183/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 203/XII, sobre el Complex Educatiu de Tarragona
	290-00184/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 204/XII, sobre els menjadors escolars i els alumnes amb trastorn de l’espectre autista
	290-00185/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 205/XII, sobre el tractament a l’escola de les noves formes d’esclavitud
	290-00186/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 206/XII, sobre la creació d’un grup interdepartamental per a afrontar la problemàtica de la manca de graduació en educació secundària obligatòria
	290-00187/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 262/XII, sobre les obres d’ampliació de l’Institut Voltrera, d’Abrera
	290-00238/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 263/XII, sobre la transferència de la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
	290-00239/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 264/XII, sobre la paralització del procés d’habilitació com a professors de secundària dels membres del cos de mestres de primària
	290-00240/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 265/XII, sobre les línies d’educació secundària obligatòria de l’Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona
	290-00241/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 266/XII, sobre la construcció del nou edifici de l’Institut de Bruguers, a Gavà
	290-00242/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 267/XII, sobre la planificació educativa a l’Hospitalet de Llobregat
	290-00243/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 268/XII, sobre l’atenció educativa als escolars de famílies que passen o han passat per un procés de separació
	290-00244/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 282/XII, sobre l’adequació de la regulació de la contractació pública per a afavorir la concurrència de petites i mitjanes empreses
	290-00257/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 288/XII, sobre la fracturació hidràulica
	290-00263/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 290/XII, sobre la informació i la localització dels ossos del Pirineu
	290-00265/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 220/XII, sobre la protecció dels infants
	290-00353/12
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 221/XII, sobre els fets del 6 i el 7 de setembre de 2017, i de defensa de la democràcia, del pluralisme i de l’agenda social
	290-00362/12
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02. Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 47/XII, sobre l’estat de l’educació pública
	390-00047/12
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de l’Institut Català de Finances davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
	357-00240/12
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
	357-00241/12
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
	357-00245/12
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
	357-00250/12
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals Autònoms i Empresaris davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
	357-00251/12
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Autònoms Dones i Homes Emprenedors de Catalunya Segle XXI davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
	357-00252/12
	Substanciació


	4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.20. Recursos d’empara constitucional
	Recurs d’empara 4898/2018, interposat per diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans, contra els acords de la Mesa del Parlament sobre la normativa del Parlament anul·lada pel Tribunal Constitucional
	383-00014/12
	Al·legacions que formula el Parlament


	4.90. Règim interior
	4.90.10. Càrrecs i personal
	Concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista del Parlament de Catalunya
	501-00004/12
	Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana






