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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les necessitats de millorament i 
rehabilitació integral de l’edifici de l’Escola Milagros Consarnau, de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00791/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40851 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 01.07.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 40851)

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a destinar els 
recursos necessaris per a efectuar una rehabilitació integral de l’edifici de l’Escola 
Milagros Consarnau.

Proposta de resolució sobre les obres de construcció de l’Escola del 
Bosc, de Rubí
250-00794/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40850 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 01.07.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 40850)

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

1. Destinar els recursos necessaris a l’Escola del Bosc de Rubí, incloent una 
partida al pressupost de l’any 2019, per a la redacció del projecte executiu per a la 
construcció d’un centre educatiu amb tots els equipaments pertinents, eliminant els 
mòduls prefabricats actuals.

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

2. Incloure el projecte de l’Escola del Bosc de Rubí en la planificació de cons-
truccions escolars.

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

3. Potenciar la coordinació i col·laboració entre els diferents departaments de la 
Generalitat de Catalunya implicats en aquest projecte i l’Ajuntament de Rubí, amb 
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l’objectiu de tenir redactat l’avantprojecte, el projecte bàsic i executiu, l’estudi de 
seguretat i salut, així com qualsevol altre que resulti necessària, durant l’any 2019.

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

4. Garantir la posada en funcionament del nou edifici de l’Escola del Bosc, amb 
tots els seus equipaments, per a l’any 2022.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
302-00123/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 41497 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 300-00149/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Reeditar el Pacte Nacional per l’Habitatge, com a espai de diàleg permanent, 

per aconseguir el consens sobre els reptes en l’habitatge a afrontar a Catalunya els 
propers anys.

2) Aprovar un nou avantprojecte de Llei d’Habitatge de Catalunya.
3) Per incrementar l’acció contra els habitatges buits: 
a) Detectar els habitatges buits de grans tenidors, creuant les dades cadastrals i 

registrals amb les del registre de fiances de lloguers.
b) Incrementar el tipus impositiu de l’impost sobre habitatges buits, destinat a 

grans tenidors.
c) Crear bonificacions a la quota autonòmica de l’IRPF per als petits propietaris 

que lloguin el seu habitatge per sota de l’índex de referència.
4) Per treballar coordinadament amb els ajuntaments per fer front a les ocupa-

cions: 
a) Consensuar amb els ajuntaments accions i recursos per detectar pisos buits i 

ocupats.
b) Crear el registre del domicili en absència.
c) Revisar el protocol d’actuació del cos de Mossos d’Esquadra.
5) Per treballar per la baixada dels preus de lloguer, elaborar un índex de preus 

de referència, que no només contempli per la seva confecció els preus del Registre 
de Fiances, sinó dades fiscals, registrals, i cadastrals.

6) Incrementar el parc d’habitatge públic destinat a lloguer social en un mínim 
del 2% anual per poder arribar als estàndards europeus, aportant els recursos pres-
supostaris per fer-ho.
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7) Incrementar els recursos de les Oficines Locals d’Habitatge per tal que puguin 
incrementar l’acció de mediació dels ajuntaments en l’àmbit d’habitatge.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-

Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla d’acció 
dels departaments davant l’emergència climàtica
302-00124/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 41576 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2019

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 
pla d’acció dels departaments davant l’emergència climàtica (tram. 300-00150/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport i la seva solidaritat amb el 

territori de Ribera d’Ebre i el suport als equips d’extinció que hi treballen.
L’emergència climàtica fa imprescindible un nou model forestal sostenible, una 

política de suport al món rural i un augment d’efectius de prevenció i extinció d’in-
cendis.

2. El Parlament de Catalunya declara que la prioritat del país és liderar la tran-
sició ecològica des de la justícia social impulsant un nou acord social i verd de país

3. El Parlament de Catalunya constata que malgrat la gravetat de l’emergència 
climàtica el Govern de la Generalitat no ha desplegat la Llei 16/2017, d’1 d’agost, 
del Canvi Climàtic.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
4. Desplegar de forma efectiva i urgent la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del Canvi Cli-

màtic, atès que no s’han desenvolupat la majoria de les mesures previstes a la Llei 
16/2017, d’1 d’agost, del Canvi Climàtic i presentar en el Parlament de Catalunya 
un informe del grau de compliment i del calendari de desplegament de la llei en el 
termini d’un mes.

5. Presentar un Pla estratègic d’alerta climàtica amb perspectiva de gènere i 
igualtat social de manera transversal a totes les mesures de la Llei, en el termini de 
6 mesos.

6. Governança climàtica
6.1. Crear el Departament de Transició Ecològica amb rang de Vicepresidència 

que coordini de forma transversal i faci seguiment de les polítiques estructurals 
(sobretot econòmiques) dels diferents Departaments del Govern de la Generalitat.

7. Transició energètica: 
7.1. Impulsar un pla de xoc contra la pobresa energètica, amb especial atenció 

vers les dones, que són les principals afectades
7.2. Posar en marxa un Pla de xoc d’energies renovables a Catalunya mitjan-

çant, entre altres, la modificació i millora del Decret 147/2009 de 22 de setembre, 
pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació 
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d’instal·lacions d’energies renovables a Catalunya, per tal de fer possible els objec-
tius de generació d’Energies Renovables l’any 2030 i promoure un model energètic 
descentralitzat i amb participació ciutadana.

7.3. Realitzar les accions necessàries davant del Govern de l’Estat per acordar un 
Pla de tancament de les centrals nuclears el 2027.

7.4. Impulsar un pla de transició justa per a la reactivació de les comarques afec-
tades per les Centrals Nuclears.

7.5. Així mateix, realitzar les accions necessàries per a la creació d’un operador 
energètic públic d’àmbit català abans que acabi l’any 2019.

7.6. Aprovar una estratègia de foment i impuls de l’autoconsum i autoconsum 
compartit energètic, amb els canvis normatius necessaris, en col·laboració amb el 
món local 

7.7. Implementar una finestreta única en la legalització d’instal·lacions d’autocon-
sum amb la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial: unificar trà-
mit de seguretat industrial i d’energia.

7.8. Realitzar les accions necessàries per l’electrificació dels principals ports i 
crear una àrea de control d’emissions en les infraestructures portuàries.

8. Fractura hidràulica i explotació d’hidrocarburs
8.1. Adaptar la llei catalana de Canvi climàtic pel que fa a la tècnica de fracking 

establint mesures addicionals en matèria de protecció del medi ambient i de la salut 
pública per a l’exploració, investigació o explotació de projectes de fractura hidràu-
lica. Incloent-hi: 

8.1.1. L’elaboració per part del Departament de Territori i sostenibilitat d’un Pla 
estratègic que reguli la utilització de la fractura hidràulica que inclogui: 

– L’Avaluació Ambiental Estratègica del Pla d’acord amb la legislació vigent.
– La zonificació del territori català on s’indiquin les zones restringides a la tècni-

ca de fractura hidràulica per motius de salut pública o d’impacte ambiental.
8.1.2. Establir requisits addicionals d’obligat compliment per a l’autorització prè-

via de l’activitat que inclogui com a mínim: 
– L’obligatorietat de presentar plans de gestió que incorporin la gestió dels re-

cursos hídrics, les emissions atmosfèriques i acústiques i els riscos associats a l’ac-
tivitat.

– L’obligatorietat d’establir una garantia financera prèvia a l’activitat que cobrei-
xi les condicions de l’autorització i les responsabilitats potencials per danys al medi 
ambient tal com estableix la Llei 26/2007 de responsabilitat mediambiental.

8.1.3. No concedir noves autoritzacions d’exploració, investigació ni d’explotació 
fins que no s’aprovi el Pla estratègic que reguli la fractura hidràulica.

8.1.4. Realitzar les accions necessàries contra els projectes d’infraestructures ga-
sistes i d’explotació d’hidrocarburs.

9. Agricultura, Ramaderia
9.1. Establir un Pla de sensibilització sobre l’impacte de la producció càrnica so-

bre el canvi climàtic, ajudant les petites empreses de producció càrnica per augmen-
tar-ne l’eficiència abans que acabi l’any 2019.

9.2. Establir un Pla dels models de producció agrària i ramadera agroecològica 
abans que acabi l’any 2019: 

9.2.1. Implantar nous cultius per donar valor afegit a l’agricultura de muntanya.
9.2.2. Impulsar un pla de reconversió varietal de la producció del sector primari 

per adaptar-la a les noves circumstàncies climàtiques, a la gestió sostenible de l’ai-
gua i a les demandes de les persones consumidores.

9.2.3. Impulsar la generació d’energia elèctrica en les explotacions agràries a par-
tir de fonts d’energies renovables.

9.2.4. Impulsar un pla per reduir l’ús de pesticides, fungicides i fertilitzants quí-
mics en l’àmbit agrícola, especialment amb la prohibició d’ús del glifosat.
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9.3. Presentar abans que acabi l’any 2019 un pla integral, seguint els principis de 
l’economia circular, per a la conversió de les dejeccions ramaderes en oportunitats 
d’obtenció d’energia (metà) i adobs orgànics d’alt rendiment. Prohibir les autoritza-
cions a les plantes de tractament de purins que utilitzin la combustió tèrmica, inclo-
sa la gasificació, de residus municipals, industrials o els seus derivats.

9.4. Aprovar un nou Pla de gestió forestal sostenible, amb l’aprofitament de la 
biomassa, les pastures i els altres recursos silvícoles (bolets, plantes i fruits silves-
tres, etc) abans que acabi l’any 2019. Que inclogui com a eixos prioritaris la con-
servació de la biodiversitat compatible amb els requeriments agro-ambientals i as-
pectes de conservació del medi ambient, prevenció d’incendis i manteniment de 
determinats hàbitats i la dinamització econòmica del món rural.

9.5. Aprovar un nou pla de promoció de les xarxes de consum de proximitat, dis-
tribució i venda de «quilòmetre zero», amb especial atenció a les cooperatives de 
consum abans que acabi l’any 2019.

9.6. Revisar el Pla de regadius de Catalunya basat en els principis d’estalvi i ús 
eficient de l’aigua per usos agraris, amb ajudes a la modernització del reg, aplica-
ció de mesures de sostenibilitat, eficiència i control de consum, compatibilitat amb 
altres usos (turístics, esportius, culturals i lúdics) i limitant els consums excessius 
d’aigua associats a determinades produccions extensives.

10. Gestió dels Residus
10.1. Aprovar en el termini de 3 mesos una nova Llei de Residus de Catalunya 

que contempli: 
10.1.1. Prohibició de la producció i distribució de plàstics d’un sol us en el ter-

mini d’un any.
10.1.2. La creació de noves figures impositives per gravar els productes d’un sol 

ús i que tinguin un cicle de vida curt per aquells productes on hi hagi alternatives 
reutilitzables.

10.1.3. Restringir el sobreenvasament i l’envasament superflu.
10.1.4. La generalització del sistema de SDDR. (Implantació a curt termini del 

sistema de dipòsit i recuperació d’envasos.)
10.1.5.Un enfocament més ampli del principi de responsabilitat ampliada del pro-

ductor, garantint la introducció de requisits de disseny ecològic i la cobertura total 
dels costos de residu generació, així com la inclusió de més productes en l’àmbit de 
la Responsabilitat Ampliada del Productor.

10.2. Fer les modificacions legislatives i reglamentàries per a la retirada d’ampo-
lles d’aigua de plàstic dels edificis públics i institucionals, assegurant la dispensació 
d’aigua potable gratuïta a través de fonts.

10.3. Establir les modificacions legals necessàries per a que en els sectors hoste-
ler i restauració es serveixin aigua d’aixeta de manera gratuïta.

10.4. Posar en marxa una estratègia per a la reducció dels residus. Implemen-
tar l’estratègia amb incidència i incentius als centres de producció, els ajuntaments 
i la ciutadania en general amb l’objectiu de reduir el malbaratament de recursos i 
fomentar la reparabilitat, durabilitat, reutilització, el reciclatge i l’ecodisseny dels 
productes.

11. Habitatge i urbanisme
11.1. Aprovar un pla de rehabilitació energètica i estructural d’edificis públics i ha-

bitatges per avançar en l’eficiència energètica prioritzant els barris més vulnerables.
11.2. Incorporar els principis del feminisme a l’urbanisme als Plans Directors 

Urbanístics promovent un model de ciutat compacta i amb nivells de desigualtat re-
duïts que redundi en un augment de seguretat per a les dones, així com en el desen-
volupament de sistemes de transport públic que facilitin la conciliació.

11.3. Elaborar una guia de bones pràctiques pel planejament urbanístic amb pers-
pectiva de gènere i ambiental adreçada i en col·laboració amb els Ajuntaments.
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12. Economia Verda
12.1. Establir una estratègia de contractació verda amb clàusules ambientals. 

Amb incorporació de criteris ambientals al plec de clàusules administratives par-
ticulars dels contractes d’obres i monitoratge en continu sobre les emissions conta-
minants a l’atmosfera amb exposició pública de les dades i de forma comprensible 
per a la ciutadania.

12.2. Crear ocupació pública en sectors clau com l’economia verda (aquells que 
combaten el canvi climàtic o impulsen les energies renovables, la mobilitat soste-
nible i la rehabilitació estructural i energètica d’habitatges), serveis públics bàsics 
(cura de les persones, autonomia personal, educació, salut, cultura, polítiques labo-
rals actives), recerca, innovació i cultura finançats amb un avenç en la convergència 
en pressió fiscal amb la UE-15

12.3. Presentar al Parlament de Catalunya els pressupostos de carboni.

13. Fiscalitat Verda
13.1. Modificar amb urgència la Llei del canvi climàtic perquè l’impost sobre ve-

hicles contaminants es pugui començar a aplicar l’1 de gener de 2020.
13.2. Posar en marxa les mesures fiscals que inclou la llei de finançament del 

transport públic i que són finalistes pel que fa a la seva recaptació per tal de finançar 
el transport públic.

13.3. Generalitzar la fiscalitat sobre abocament i incineració de residus sòlids 
amb tipus impositius prou significatius per estimular la reutilització i el reciclatge. 
Introduir sistemes de dipòsit, devolució, retorn per recuperar determinats residus 
(com ara els envasos de begudes).

13.4. Dotar de recursos el Fons Climàtic amb el que s’ha de finançar l’actuació 
en aquest àmbit abans d’acabar 2019.

13.5. Ampliar l’abast dels impostos sobre emissions de contaminants atmosfèrics 
que afecten la qualitat de l’aire i sobre activitats i productes especialment problemà-
tics ambientalment.

13.6. Revisar la imposició energètica per modular-la en funció de les emissions 
de CO

2
 i defensar a escala europea crear un impost sobre el carboni i/o reformar el 

mercat de permisos d’emissions per assegurar un preu prou elevat.

14. Mobilitat Sostenible 
14.1. Posar en marxa tots els aspectes que manquen per acabar de desplegar la 

Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Ca-
talunya.

14.2. Reclamar al Govern de l’Estat que recuperi els nivells d’inversió en l’Auto-
ritat del Transport Metropolità destinats a finançar el transport públic a Catalunya.

14.3. Definir les àrees de gestió tarifària integrada i avançar en la integració ta-
rifària entre zones; accelerar la posada en marxa de la T-Mobilitat

14.4. En un context d’Emergència Climàtica aturar les ampliacions i desdobla-
ments d’infraestructures viàries com la prolongació de la C-32 a Lloret

14.5. Impulsar un pla de foment del vehicle elèctric abans que finalitzi el 2019 
amb incentius per a la substitució de vehicles i desplegament de punts de càrrega 
arreu del territori.

15. Salut
15.1. Aprovar abans que acabi l’any 2019 un nou pla de qualitat de l’aire amb 

l’objectiu de no superar mai els límits fixats per les directives comunitàries.
15.2. Aprovar abans que acabi l’any 2019 un nou pla de Millora de la Xarxa de 

Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica en cobertura territorial i increment de 
les substàncies contaminants analitzades.

15.3. Habilitar el sistema de Registre metropolità de vehicles autoritzats abans 
que acabi el 2019, adoptant les eines necessàries per a la seva implementació, in-
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cloent el reforçament del transport públic, l’ampliació d’aparcaments d’enllaç («parks 
& ride») i la instal·lació de senyalització d’aproximació.

15.4. Presentar, abans que acabi l’any, una nova llei de qualitat de l’aire catalana. 
Amb la voluntat d’establir, entre d’altres mesures, mecanismes de finançament per 
al desenvolupament de les polítiques contra la contaminació atmosfèrica

15.5. Incorporar al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire les co-
marques d’Osona i Ribera de l’Ebre com a zones de protecció especial una estratè-
gia per a reduir l’ozó troposfèric.

15.6. Realitzar un inventari d’emissions a l’atmosfera de Catalunya abans d’aca-
bar l’any 2019

16. Biodiversitat i Patrimoni Natural
16.1. Presentar abans que finalitzi l’any 2019 un projecte de llei de la conserva-

ció de la biodiversitat i el patrimoni natural, així com el catàleg de fauna en perill 
d’extinció.

16.2. Crear, en el termini de sis mesos, un Pla Català contra la desertificació, en 
el que s’estableixi un programa d’actuacions específiques sobre el territori que inver-
teixi la tendència actual i aconsegueixi frenar el procés de desertificació que pateix 
Catalunya, on s’estableixi entre altres coses: 

a) La creació d’una campanya de detenció de pous il·legals.
b) Un pla de revegetació com a instrument de detenció de l’aridesa en les zones 

més seques.
c) L’elaboració d’un estudi i un programa de bones pràctiques per a la reducció 

de l’erosió del sòl.

17. Educació
17.1. Incloure en el Currículum d’educació primària, en l’àmbit de Coneixement 

del Medi, continguts sobre actituds responsables per mitigar el canvi climàtic i sen-
sibilització ecològica.

17.2. Incloure en el Currículum d’educació secundària continguts sobre actituds 
responsables per mitigar el canvi climàtic i sensibilització ecològica de forma obli-
gatòria a l’assignatura de Ciències Naturals.

18. Aigua
18.1. Recuperar els cabals de manteniment establerts al Pla Sectorial de Cabals 

de Manteniment que varen ser reduïts en un 40% sense cap criteri científic a la revi-
sió del Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya el passat 2016.

18.2. Establir un Pla de Seguiment i Control de l’acompliment dels cabals de 
manteniment que sigui de fàcil seguiment públic.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental i 
l’atenció al suïcidi juvenil
302-00125/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 41659 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, 
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subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la salut mental i l’atenció al suïcidi 
juvenil (tram. 300-00151/12).

Exposició de motius
Cap persona hauria de morir per una causa evitable com és el suïcidi. Avui en 

dia, però, es constitueix com la primera causa de mort no natural entre els joves i 
això suposa un repte que traspassa fronteres.

La salut mental és una prioritat de les polítiques públiques a nivell internacional 
i així queda reflectit en European Mental Action Plan.

La prevenció del suïcidi és un repte a nivell internacional i per això és una es-
tratègia prioritària en les diferents Polítiques Públiques de l’OMS i de la Comissió 
Europea (The european Mental Health Action Plan per tal de reduir de les taxes de 
suïcidi entre la població general i en els subgrups relacionats amb l’edat, el gènere, 
l’ètnia, i d’altres grups vulnerabilitzats.

L’atenció a la població infantil i juvenil i en especial les persones amb TMG i els 
col·lectius en situació de vulnerabilitat és una prioritat en la línia de les polítiques 
internacionals, l’OMS ha efectuat diferents propostes en relació amb la seva salut, 
inclosa la salut mental i estableix la prevenció del suïcidi com una prioritat.

Les polítiques adreçades específicament a la població adolescent culminen amb 
la Declaració internacional sobre salut mental juvenil, avalada per l’Associació In-
ternacional per la Salut Mental de l’any 2013 que estableix la reducció de la morta-
litat evitable com un objectiu prioritari de salut pública.

L’OMS l’any 2014 va publicar el document «Health for the world’s adolescents» 
en que s’estableixen les polítiques en relació a la salut dels adolescents i joves. Se-
gons aquest informe més de la meitat de les malalties mentals greus, comencen en 
l’etapa adolescent i tenen una gran incidència al voltant dels 20 anys. El consum de 
substàncies, cada cop més freqüent entre els adolescents, afegeix complexitat i es-
devé un factor de risc important. Per tot això, l’informe estableix que les polítiques 
en matèria de salut mental han d’incloure necessàriament propostes específicament 
adreçades a la població adolescent i jove, especialment als col·lectius més vulnera-
bilitats.

Catalunya, participa dels projectes de lluita contra la depressió i la prevenció del 
suïcidi des de l’any 2005. Formem part de l’Aliança Europea contra la Depressió.

A Catalunya som pioners a tot Europa a impulsar un codi risc suïcidi i a tenir 
un registre a nivell de país. I també pionera, a tot l’estat espanyol, en desenvolupar 
polítiques basades de la prevenció de suïcidi.

Per fer prevenció l’entorn educatiu és imprescindible, també, perquè esdevé el 
lloc on es manifesten més precoçment els signes d’alerta sobre problemes de salut, 
en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’aju-
da a les necessitats. Per això l’escola ha de jugar un paper clau en les polítiques de 
prevenció del suïcidi juvenil.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent: 

Moció
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer una revisió de la cartera de serveis dels Centres de Salut Mental Infantil i 

Juvenil i el Centre de Salut Mental d’Adults, que permeti millorar l’acompanyament 
en el traspàs entre aquests serveis de salut mental.

2. Fer de la participació ciutadana, una eina imprescindible per seguir avançant 
amb les polítiques encarades a millorar la salut mental juvenil.

3. Incorporar, en els òrgans de participació de Salut Mental del Departament de 
Salut, la perspectiva juvenil, així com la dels supervivents.

4. Elaborar un estudi permeti entendre les evidències científiques de la associa-
ció entre l’ús de tecnologies mòbils i la depressió en els adolescents. Aquest estudi 
s’elaborarà amb perspectiva de gènere.
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5. Establir un equip d’avaluació dels resultats del programa del Codi Risc Suïcidi 
per planificar noves actuacions i si s’escau, elaborar un Pla específic de prevenció 
de la conducta suïcida.

6. Seguir millorant el registre del Codi Risc Suïcidi fent una anàlisi de les dife-
rències entre centres i territoris.

7. Seguir apoderant l’atenció primària per tenir diagnòstics més precoços i fer 
una major prevenció de l’intent suïcida entre els i les joves del nostre país.

8. Impulsar major coordinació entre departaments pel què fa a les polítiques de 
millora de la salut mental de la població jove.

9. Entendre l’escola com un entorn promotor de la salut dels adolescents. Apostar 
per accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció 
precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, 
el consum de drogues, alcohol i tabac, en col·laboració amb els centres educatius i 
els serveis de salut comunitària presents en el territori.

10. Elaborar formacions descentralitzades del nou programa Salut i Escola, per 
assolir una òptima divulgació.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions que 
perjudiquen la convivència
302-00126/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41660 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre les accions que per-
judiquen la convivència (tram. 300-00155/12).

Moción
1. El Parlamento de Cataluña reconoce y agradece el esfuerzo y la dedicación de 

todos los voluntarios, servidores públicos de la administración autonómica de la Ge-
neralitat y de las administraciones locales, y de la Unidad Militar de Emergencias 
de las Fuerzas Armadas en las labores de control y extinción del devastador incen-
dio iniciado en Torre de l’Espanyol el pasado 26 de junio de 2019.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
2.1. Mostrar su agradecimiento y reconocimiento público a los voluntarios, ser-

vidores públicos de la administración autonómica de la Generalitat y de las admi-
nistraciones locales, y a la Unidad Militar de Emergencias de las Fuerzas Armadas 
que han ayudado a controlar y extinguir el devastador incendio iniciado en Torre 
de l’Espanyol.

2.2. Elaborar un plan específico de evaluación y reparación de los daños ocasio-
nados a los ciudadanos por éste.

2.3. Asumir el compromiso de comparecer a petición propia en sede parlamenta-
ria para exponer las causas y las consecuencias que el incendio ha dejado a su paso.

3. El Parlamento de Cataluña condena las lamentables, menospreciativas e insul-
tantes expresiones del Conseller de Interior, Sr. Miquel Buch, de desconsideración 
de servidores públicos de nuestro país como los pertenecientes a la Unidad Militar 
de Emergencias de las Fuerzas Armadas.
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4. El Parlamento de Cataluña condena todos los actos de discriminación e into-
lerancia, especialmente los perpetrados con violencia, que se han producido antes o 
durante la celebración del orgullo LGTBI.

5. El Parlamento de Cataluña insta al Govern a no volver a: 
5.1. Olvidarse de los graves y crecientes problemas sociales de todos los ciudada-

nos con su continuada e injustificada inacción para todo aquello que no sea alargar 
el procés a su conveniencia.

5.2. Despreciar las leyes vigentes de nuestro Estado Democrático y de Derecho.
5.3. Incumplir las resoluciones judiciales.
5.4. Dar privilegios a los políticos por razón de su ideología.
5.5. Convertir los actos Institucionales y los actos relacionados con festividades 

autonómicas en eventos en que se promociones posicionamientos políticos del Go-
vern.

5.6. Dar o por cualquier medio imponer órdenes o instrucciones ilegales a los 
servidores públicos, especialmente aquellos que tienen encomendadas las funciones 
de seguridad ciudadana y orden público.

5.7. Permitir o promover acciones que tengan por fin: (i) impedir que otros po-
deres públicos actúen en caso de acciones ilegales, y (ii) obstaculizar los derechos y 
libertades de otros ciudadanos.

5.8. Engañar, incluso a los votantes de opciones políticas independentistas, con 
actuaciones al margen de la Ley que tienen como único resultado el de tener que 
asumir las consiguientes responsabilidades legales.

5.9. Engañar irresponsablemente a parte de la ciudadanía haciéndole creer que 
los derechos y libertades no tienen los límites aceptados en todas las democracias 
liberales, como los derechos de los restantes ciudadanos, la seguridad jurídica y el 
orden constitucional.

5.10. Hablar en nombre de Cataluña o de los catalanes empleando ideas y po-
sicionamientos que solamente comparten los ciudadanos que se identifican con las 
opciones políticas independentistas.

5.11. Insultar y menospreciar a los catalanes por razón de su ideología, su grado 
de defensa de nuestra Constitución o su identificación con los principios y valores 
de la Unión Europea.

5.12. Apelar a conflictos bélicos violentos ni a alentar acciones violentas como 
vías para conseguir sus objetivos políticos.

5.13. Negarse a condenar toda forma de violencia como fin ilegítimo e ilícito en 
democracia para perseguir objetivos políticos.

5.14. Olvidar y abandonar a las víctimas de la barbarie terrorista como ha vuelto 
a suceder recientemente en el aniversario de la matanza de Hipercor en Barcelona 
perpetrada por ETA, mientras se promociona y blanquea a individuos ex miembros 
de la banda terrorista.

5.15. Perseguir a los ciudadanos que retiran simbología política colocada con vo-
cación de permanencia indefinida en el espacio pública mientras que su colocación 
realizada por ciudadanos independentistas queda intencionadamente impune.

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els casos de 
corrupció a Catalunya
302-00127/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41662 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre els casos de corrupció a Catalunya (tram. 300-00154/12).

Moción
1. Insta al Govern de la Generalitat a: 
1.1. Recuperar con la máxima diligencia y transparencia el perjuicio patrimonial 

causado al Consorcio del Palau de la Música, instando en su caso, las correspondi-
entes acciones judiciales y embargos contra los condenados a título de autores, par-
tícipes o beneficiarios como Convergència Democràtica de Catalunya y cualquier 
entidad que, con independencia de su denominación, jurídicamente le suceda.

1.2. Perseguir con la máxima diligencia las malas prácticas y los graves indicios 
de corrupción en la adjudicación de contratos públicos millonarios para la gestión 
de centros tutelares de menores a entidades afines a determinados partidos políticos.

1.3. Personarse como acusación particular y perseguir proactivamente todos los 
casos en los que el patrimonio público se destina indebidamente a fines diferentes a 
los legalmente previstos.

1.4. Entablar todas las acciones judiciales disponibles contra los eventuales res-
ponsables de las acciones perjudiciales contra el patrimonio público de la Generali-
tat que se están conociendo a raíz de la instrucción de la causa del 3% en el Juzgado 
Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

1.5. Cesar en la injustificada concesión privilegios de personas condenadas por 
delitos vinculados a la corrupción por su mera vinculación familiar con líderes po-
líticos nacionalistas.

1.6. Abandonar la política de desprecio a la Justicia como Poder y servicio al ciu-
dadano y una de las principales herramientas de lucha contra la corrupción consis-
tente en no destinar recursos humanos y materiales a la Administración de Justicia.

1.7. Adoptar todas las medidas políticas y, en su caso, normativas pertinentes 
para garantizar que los cargos públicos catalanes que sean imputados por casos de 
corrupción dimitan de sus cargos públicos inmediatamente. Esta medida deberá 
aplicarse a diputados autonómicos y altos cargos del perímetro público de la Gene-
ralitat de Catalunya y todos sus organismos dependientes.

1.8. Adoptar todas las medidas políticas y, en su caso, normativas necesarias 
para la eliminación de privilegios injustificados para altos cargos y personas de es-
pecial responsabilidad pública del ámbito de la Generalitat de Cataluña como los 
aforamientos políticos.

1.9. Corregir inmediatamente todas las deficiencias e irregularidades y perse-
guir a los responsables de los fraudes y malas prácticas puestas de manifiesto en 
el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas relativo a la acción exterior de 
la Generalitat, priorizando las acciones a tomar en función de su gravedad para los 
intereses generales como es el caso del desvío de fondos públicos previstos para la 
cooperación al desarrollo de países en vías de desarrollo para fines partidistas.

2. El Parlament de Cataluña se compromete a trabajar para aprobar durante la 
presente legislatura una ley de protección efectiva de los denunciantes de corrup-
ción.
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3. El Parlament de Cataluña manifiesta que la utilización del indulto por la clase 
política comporta un doble e injustificado privilegio tanto para los políticos que lo 
solicitan como para los que se lo conceden.

Palacio del Parlamento, 01 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi 
ecològica i els conflictes ambientals i territorials
302-00128/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 41663 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els conflictes 
ambientals i territorials (tram. 300-00153/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta: 
1. Al Govern de la Generalitat a elaborar i presentar en un termini de noranta 

dies l’estat i el pla d’execució de totes les mesures amb l’objectiu de fer efectiu el 
contingut dels articles anul·lats per Tribunal Constitucional de la Llei 16/2017 del 
canvi climàtic com els que fan referència als objectius de reducció d’emissions o el 
tancament de les nuclears el 2027.

2. Insta al Departament de Territori i Sostenibilitat a iniciar, de forma urgent, els 
tràmits de redacció del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu, tal i com estableix l’article 5 del Decret 194/2003, de 
l’1 d’agost, de creació del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’article 5 de la Llei 12/1985, 
de 13 de juny, d’espais naturals.

3. Insta al Govern a impulsar un referèndum o una consulta vinculant sobre els 
Jocs Olímpics d’Hivern, perquè sigui la població del Pirineu que decideixi si les in-
versions que comportaran han de ser la prioritat de les properes dècades pel territo-
ri, fomentant un debat públic obert i transparent on s’exposi tota la informació am-
biental, econòmica i territorial necessària perquè els veïns i veïnes puguin decidir.

4. Insta al Govern a paralitzar immediatament les obres relacionades amb els 
Jocs Olímpics d’hivern ja iniciades (l’ampliació de Coll de Pal i l’ampliació de la 
C-16) al Berguedà i tots els projectes vinculats als JJOO d’Hivern i a aprovar una 
moratòria fins que aquests no hagin estat aprovats per referèndum.

5. Insta al govern a iniciar la reversió a control públic de totes les concessions 
hidroelèctriques caducades i que vetlli pel compliment explícit dels cabals ecològics 
dels cursos fluvials amb aprofitaments hidroelèctrics.

6. Insta al Govern a demanar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) el 
traspàs definitiu de totes les competències en matèria de concessions de les conques 
de l’Ebre de Catalunya i a crear una Confederació hidrogràfica pròpia per a la conca 
hidrogràfica de la Garona.

7. Insta al Departament de Territori i Sostenibilitat a desestimar l’execució del 
perllongament de la C-32 fins a Lloret de Mar, i a anul·lar els compromisos que su-
posin la implantació de peatges a l’ombra, un augment de tarifa dels peatges actuals, 
o un allargament del període de concessió d’aquests.
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8. Insta al Departament de Territori i Sostenibilitat que es recuperi el projecte 
EI-TX-05610 de desdoblament de la carretera Lloret-Blanes, aprovat per la Genera-
litat de Catalunya l’any 2012, i es faci la dotació pressupostària que permeti la seva 
execució, que compta amb un cost previst inferior al del projecte de prolongació de 
la C-32 i que respecta el medi natural dels paratges d’El Vilar, Sant Pere del Bosc, 
L’Àngel i Les Alegries.

9. Insta al Departament de Territori i Sostenibilitat a tenir en consideració totes 
les al·legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) de sòls no sostenibles presentades 
per la plataforma SOS Costa Brava amb l’objectiu d’implemetar un pla valent i una 
estratègia de desclassificació massiva de sòls que elimini sectors urbanitzables o els 
falsos sòls urbans que encara no s’han executat.

10. Insta al Govern a no fer efectiva la compra dels terrenys on s’ha d’ubicar el 
recinte de casinos de Hard Rock (abans coneguts com BCN World) a través l’Institut 
Català del Sòl o qualsevol altre ens del sector públic català.

11. Insta al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Agència Catalana de 
Residus que paralitzin immediatament els tràmits del projecte de macro abocador 
de Riba-roja d’Ebre tal i com demana el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

12. Al Departament de Territori i Sostenibilitat a sol·licitar la realització d’un es-
tudi independent de la qualitat de l’aire de les àrees metropolitanes de Barcelona i 
el Camp de Tarragona en el termini de sis mesos.

13. Al Departament de Territori i Sostenibilitat la creació d’una comissió per-
manent de seguiment dels acords pel retorn dels cabals del riu Ter signats a la Taula 
del Ter. Aquests òrgan ha de garantir de forma transparent i regular la veracitat del 
compliment dels acords de la Taula del Ter desplegant totes les eines i procediments 
informatius que siguin necessaris.

14. Al Govern a incrementar les partides pressupostàries destinades a la preven-
ció d’incendis tendint a un equilibri progressiu entre el percentatge destinat a extin-
ció i el destinat a prevenció, assolint l’equilibri total en un període de 5 anys garan-
tint també la dotació pressupostària per les actuacions planificades als PPP.

15. Al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que adopti 
mesures efectives per a resoldre la manca de planificació històrica en la implantació 
de les explotacions ramaderes, tenint en compte les limitacions reals dels recursos 
disponibles, afegida a la manca real i efectiva del control dels programes de reparti-
ció de les dejeccions ramaderes al sòl agrari.

16. A l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat 
que garanteixi la bona qualitat i disponibilitat de les aigües subterrànies en base a 
la Directiva Marc de l’Aigua, en el seu article 1d) i que doni compliment efectiu a 
la obligació següent «garanteixi la reducció progressiva de la contaminació de l’ai-
gua subterrània i eviti noves contaminacions» i prioritzi i faci efectiu l’ús racional 
i sostenible de l’aigua, com a bé natural, d’especial interès públic, estratègic, i cada 
vegada més escàs.

17. Al Departament de Territori i Sostenibilitat que dicti la suspensió de les tra-
mitacions i llicències de totes les granges mentre es redacta el Pla Director Urba-
nístic de les explotacions ramaderes. D’acord amb l’article 73 de la Llei 1/2010 de 
3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat té potestat de suspendre les tramitacions i llicències d’ins-
tal·lacions o ampliacions de les activitats que regula l’esmentat Pla.

18. Al Govern de la Generalitat i a l’Ajuntament de Barcelona que declarin la 
crisi que viu la ciutat de Barcelona com la ciutat europea que suporta més conta-
minació derivada dels creuers i que, per tant, prenguin conjuntament les següents 
mesures: 

a) Restringir l’entrada als vaixells que utilitzin combustibles altament contami-
nants amb la creació d’una Àrea de Control d’Emissions (ECA per les seves sigles 
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en anglès), i als que no tinguin instal·lats sistemes de filtres de partícules i catalitza-
dors d’òxids de nitrogen.

b) Pla d’electrificació progressiva del Port de Barcelona i de connexió de creuers 
i dels vaixells de mercaderies a la xarxa elèctrica local quan estan atracats al port.

c) Potenciar definitivament el transport ferroviari de mercaderies que poden ser 
transportades d’origen a destí en aquest mitjà.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre la persecució, la repressió i la 
monitorització dels moviments socials i els partits polítics
354-00132/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 40538).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 28.06.2019.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general d’Alimentació, 
Qualitat i Indústries Agroalimentàries davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre 
les actuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació respecte a la crisi del sector dels cítrics
356-00505/12

SOL·LICITUD

Presentació: Irene Fornós Curto, del GP ERC, Imma Gallardo Barceló, del GP JxCat,  
Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 41279).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 28.06.2019.

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

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana de Ports Esportius i Turístics amb relació a la Proposició de 
llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00387/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals», el 28.06.2019.
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Compareixença en ponència de Jorge Guillén, en representació de 
l’Institut de Ciències del Mar, amb relació a la Proposició de llei de 
ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00388/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals», el 28.06.2019.

Compareixença en ponència d’Agustín Sánchez-Arcilla Conejo, 
docent del Laboratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de ports 
i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00389/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00004/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals», 28.06.2019.

Compareixença en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert en 
oceanografia i gestió del medi marí, amb relació a la Proposició de 
llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00390/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals», el 28.06.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma 
per la Qualitat de l’Aire amb relació a la Proposició de llei de ports i 
de transport en aigües marítimes i continentals
353-00391/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals», el 28.06.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació del Sector del Mar 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de ports i 
de transport en aigües marítimes i continentals
353-00392/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals», el 28.06.2019.
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